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A agilidade nos negócios é uma prioridade dos CIOs há
muito tempo. Mas, hoje, ela é um fator que determina
quais organizações sobreviverão em um mundo digital e
concentrado em dados.
Com um profundo entendimento das necessidades dos
negócios, os CIOs conectados estão assumindo maiores
responsabilidades para conduzir suas organizações em
meio a um ritmo extremamente acelerado de mudanças
e evolução digital. Embora poucas organizações
provavelmente previram a mudança global e sísmica
que ocorreu em 2020, esses líderes estavam mais
bem equipados para se ajustar e adaptar devido aos
seus investimentos estratégicos em TI resiliente e
escalável. Pesquisas mostram que as organizações
que fizeram esses investimentos estratégicos logo
no início e, portanto, eram mais maduras em todas as
responsabilidades imprescindíveis de TI que geram
sucesso, eram 3,2 vezes mais propensas a ter confiança
em sua resiliência e, além disso, 3,2 vezes mais propensas
a considerar a TI como um diferencial competitivo.1
Além de estarem preparadas para o desconhecido,
as organizações que se destacam nessas principais
disciplinas de TI também geram 45% mais receita que
as organizações menos avançadas e são 2,9 vezes mais
propensas a superar suas metas de satisfação do cliente.1
Agora, com as novas oportunidades que surgem
na interseção entre avanços digitais e tecnologias
emergentes, os líderes estão encontrando caminhos
ainda mais eficientes para a transformação por meio de
tecnologias flexíveis e recursos "as a service" que agregam
os benefícios de agilidade da nuvem a todas as partes
da organização.

Recorrendo aos dados, os CIOs atentos ao futuro
reconhecem que a nuvem híbrida é parte integrante da
entrega de negócios contínuos e do valor para o cliente.
Embora as nuvens públicas possam proporcionar flexibilidade
e escalabilidade, elas nem sempre são econômicas,
facilmente gerenciadas ou capazes de atender às
necessidades normativas, de segurança ou de desempenho
de todas as cargas de trabalho. Confiar exclusivamente na
nuvem pública, em vez de adotar uma abordagem de nuvem
híbrida, deixa sua organização vulnerável ao risco de ficar
atrás dos concorrentes que criaram um ambiente mais ágil
para impulsionar a inovação. No entanto, operar um ambiente
com várias nuvens pode gerar complexidade e frustração
rapidamente sem uma experiência comum de gerenciamento.

A flexibilidade em várias nuvens
é o segredo para entregar mais
agilidade à sua organização,
além de mais opções,
produtividade e previsibilidade,
mas requer uma estratégia
abrangente.

Estas são as três maiores prioridades a adotar
em seu ambiente de nuvem, além das principais
perguntas a fazer aos possíveis parceiros.

1. Ter liberdade de escolha sobre
o consumo e o pagamento
Embora os ambientes com várias nuvens sejam um pré-requisito para
a agilidade nos negócios, as várias nuvens não serão uma boa ideia se
as equipes não tiverem flexibilidade para mover os dados, as cargas de
trabalho e os aplicativos rapidamente entre as nuvens conforme suas
necessidades mudarem.
Seja reagindo à disrupção, a uma nova oportunidade de negócios ou,
simplesmente, às demandas de maturidade de uma carga de trabalho,
você deve conseguir aumentar e diminuir seus recursos de nuvem sob
demanda e em tempo real sem exigir integrações manuais e demoradas.
Ao implementar seus recursos de TI usando modelos de consumo flexível
e "as a service", como pré-pagamento e conforme o uso (Pay as You Use),
você pode ter eficiência financeira e, ao mesmo tempo, proporcionar
a flexibilidade que sua organização exige. Esses modelos de consumo
permitem que você pague pelos recursos de forma mais eficiente,
reduzindo o desperdício e economizando dinheiro em gastos de capital.

As organizações que são avançadas
no uso de modelos de consumo
"as a service" conseguem reduzir seus
custos de infraestrutura em 16%.1

Principais perguntas
a fazer seu parceiro:
• Você oferece modelos
de consumo pré-pago
ou "as a service"?

• Quais serviços de
valor agregado estão
incluídos em sua taxa?

• Qual é o custo para
aumentar ou diminuir
recursos de seu
serviço?

Ao escolher um parceiro de tecnologia, certifique-se de que ele entregue
serviços em nuvem de forma alinhada às necessidades financeiras de
sua organização, agora e no futuro. A Dell Technologies oferece opções
flexíveis de pagamento em todo o nosso portfólio de tecnologia, inclusive
soluções de nuvem, servidor e armazenamento, para que você alcance os
melhores resultados financeiros e tecnológicos.
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2. Entregar consistência em
todas as nuvens
Para maximizar a produtividade, é importante garantir que os usuários
possam utilizar suas nuvens de forma consistente em todo o ambiente e
o ciclo de vida de TI, incluindo as novas operações na borda. Isso significa
sempre entregar uma experiência única e coesa, independentemente da
nuvem que eles usam ou do motivo pelo qual eles a usam. A consistência
permite que os usuários se concentrem mais nas metas de carga de
trabalho e menos em aprender as nuances de cada recurso de nuvem
para atingir essas metas.
A consistência é imprescindível para impulsionar a eficiência,
a produtividade e a qualidade.

Entre as organizações com
consistência no gerenciamento
da nuvem, 90% observam maior
eficiência no gerenciamento e
operações simplificadas e, 87%, um
time-to-market mais rápido.2
As decisões estratégicas sobre a consistência em várias nuvens e a
alocação de cargas de trabalho nessas nuvens também causam um
impacto direto sobre a segurança, as violações e as interrupções. As
organizações estão tomando decisões mais inteligentes sobre uso da
nuvem e alocação de cargas de trabalho; pesquisas recentes mostram que
as organizações mais aceleradas em TI flexível enfrentaram 44% menos
incidentes problemáticos de nuvem pública.1
Ao ativar a consistência do gerenciamento de várias nuvens, você pode
reduzir o número de ferramentas e plataformas necessárias para gerenciar
sua infraestrutura em nuvem geral e, ao mesmo tempo, eliminar os silos de
gerenciamento e desenvolvimento.
A Dell Technologies, com sua variedade de soluções de nuvem e ofertas
de APEX "as a service", permite que você aproveite um plano de controle
de nuvem consistente para entregar uma experiência perfeita em suas
nuvens privadas, públicas e de borda. Isso ajuda a eliminar silos, ativar
a mobilidade das cargas de trabalho e dos aplicativos e garantir que
os usuários possam selecionar a nuvem certa para atender às suas
necessidades de escalabilidade, throughput, capacidade e
desempenho computacional.
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Principais perguntas
a fazer seu parceiro:
• Você pode me ajudar a
gerenciar centralmente
todas as nossas nuvens
em um só painel de
controle?

• Você oferece um
conjunto comum
de ferramentas que
podemos usar para
todas as nossas nuvens,
de ponta a ponta?

• Você nos ajudará a
migrar aplicativos e
cargas de trabalho
à plataforma ideal
conforme as demandas
de nossos negócios
mudarem?
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3. Otimizar a infraestrutura e as
cargas de trabalho para gerar
resultados para os negócios
Em última análise, A TI deve se tornar mais responsiva para oferecer
suporte às metas da organização. Ao gerenciar várias nuvens de forma
eficaz, em combinação com a flexibilidade e a capacidade "as a service",
você pode entregar os resultados desejados, previstos e econômicos de
que sua organização precisa para avançar. Uma infraestrutura modular
permite que sua organização implemente, opere e dimensione cargas de
trabalho de forma ideal por meio da seleção sob demanda do ambiente
certo para cada aplicativo e caso de uso. A automação pode ampliar o
impacto da TI, garantindo o cumprimento dos requisitos de segurança
independentemente do que os usuários escolherem.

Principais perguntas
a fazer seu parceiro:

Como resultado, sua organização pode alcançar resultados para os
negócios que seriam impossíveis sem uma abordagem flexível de nuvem.

As organizações com uma TI mais
madura e flexível podem reduzir
os ciclos de desenvolvimento
de aplicativos em cerca de 3
semanas, em média, e realocar
as cargas de trabalho com 53%
mais rapidez que as organizações
menos maduras.1
A flexibilidade se torna real quando você pode processar cargas de
trabalho tradicionais e transformadoras por meio da infraestrutura cinética
e moderna da Dell Technologies, que permite que você atribua os recursos
certos à carga de trabalho certa e mude dinamicamente conforme as
necessidades dos negócios mudam. Isso libera a equipe de TI para se
concentrar nos resultados inovadores que sua organização confia que
serão gerados por você.

• Você pode oferecer
uma infraestrutura
modular que nos permita
atribuir e adaptar os
recursos dinamicamente
conforme as
necessidades dos
negócios mudam?

• Você oferece tarefas
automatizadas e uma
orquestração que
permitam o alinhamento
do desenvolvimento de
aplicativos?

• Você oferece segurança
intrínseca para ajudar
a manter os dados e
as cargas de trabalho
protegidos em todo o
pipeline de dados?
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Adotando a flexibilidade
em várias nuvens
para proporcionar a
verdadeira agilidade
A rapidez com que sua organização consegue se
adaptar à disrupção define o quanto sua empresa
estará forte quando vencer as circunstâncias. Como
um CIO, isso exige o máximo de flexibilidade, opções
e consistência ao consumir e pagar pelas nuvens.
A Dell Technologies permite que você reinvente seus
negócios e adote um futuro digital com uma
estratégia de várias nuvens que é tão ágil e resiliente
quanto você.
Nós oferecemos uma abordagem híbrida de TI que
aproveita nuvens públicas e infraestrutura modular
para que a TI possa responder melhor às metas de
sua organização, oferecer suporte a elas e, por fim,
impulsioná-las. Com a Dell Technologies ao seu lado,
você sabe que pode contar com o conhecimento
especializado em tecnologia, soluções completas,
serviços de classe mundial e um espírito implacável
para ajudar sua empresa a se preparar para qualquer
circunstância. Nada nos impedirá de orientar seu
sucesso e, quando você mais precisar de nós,
saberá que nós estamos prontos para ajudar.

Recursos adicionais:
Saiba mais sobre as vantagens da
consistência e flexibilidade da nuvem.

DellTechnologies.com/ConnectedCIO

Saiba por que a agilidade nos
negócios é uma das maiores
prioridades do CIO.
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