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Introdução e visão geral da pesquisa
Objetivo:
O propósito deste estudo era entender até que ponto a adoção, por parte de uma empresa, de tecnologias
e processos que possibilitam a prestação de serviços de TI flexível está correlacionada a benefícios de negócios
e da TI. Por outro lado, o estudo investiga se organizações com atraso em termos de ativação da TI flexível são
mais propensas a dificuldades.

Metodologia:
O ESG realizou uma pesquisa on-line, de tipo duplo-cego, com 2.000 responsáveis pelas decisões de TI com
conhecimento sobre uma ampla variedade de características do ambiente de TI em suas organizações, inclusive
infraestrutura do data center.

Dados demográficos:
Dos entrevistados, 35% (N=700) viviam na América do Norte (EUA e Canadá), 28% (N=550) viviam na Europa
(Reino Unido, França, Alemanha e Rússia), 23% (N=450) viviam na região da Ásia-Pacífico (Austrália, Nova
Zelândia, China, Japão e Índia) e 15% (N=300) viviam na América Latina (Brasil e México). As organizações
representavam uma combinação de empresas de médio porte (com 100 a 999 funcionários, 21%) e grandes
empresas (mais de 1.000 funcionários, 79%).

© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.
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O que significa realmente
TI flexível?
A incerteza e as mudanças obrigam a organização de
TI e a respectiva capacidade de prestação de serviços
a serem mais flexíveis. Os ciclos de planejamento
de TI de vários anos tornaram-se desatualizados
da noite para o dia. As organizações precisam
de agilidade para implementar, dimensionar
e desprovisionar recursos imediatamente com base
na dinâmica das necessidades de negócios e de
usuários.
Os modelos operacionais de computação em
nuvem oferecem essa flexibilidade, permitindo
que os usuários de infraestrutura definam as
necessidades, enquanto o provisionamento
e o gerenciamento da infraestrutura são
tratados “nos bastidores” de maneira altamente
automatizada. As equipes que expandem as
operações de nuvem além da nuvem pública
e as estendem para ambientes híbridos e no
local otimizam a capacidade de se adaptar com
agilidade.

© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.

Segmentação do mercado em termos de fornecimento de TI flexível: Uma abordagem moderna,
exigida por organizações modernas, ao gerenciamento de infraestrutura
Para analisar as organizações conforme a capacidade de prestar serviços de TI flexível a usuários finais, o ESG agrupou
as organizações dos entrevistados em três grupos, com base nas respostas a cinco perguntas da pesquisa específicas ao
gerenciamento de infraestrutura e aplicativos:
• O progresso em direção ao fornecimento de infraestrutura “as a service” no local (ou seja, infraestrutura que pode ser
provisionada rapidamente por usuários por meio de autoatendimento, altamente automatizada e paga ou custeada no
decorrer do tempo com base no uso e não com uma antecipação de capital).
• Quem lidera as decisões de colocação da carga de trabalho
• Como as decisões de colocação da carga de trabalho são tomadas
• O número de localizações de carga de trabalho normalmente avaliadas
• Se o número de ferramentas de gerenciamento de infraestrutura em uso em várias localizações de carga de trabalho está
sendo consolidado
Cada uma dessas perguntas representa uma característica de maturidade: um comportamento ou tecnologia em uso que
identifica a organização como líder. A hipótese do ESG era que as organizações que tornam realidade a TI flexível seriam
mais bem posicionadas para fornecer uma experiência tecnológica ágil e adaptável aos usuários finais.
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Três estágios para tornar real a flexibilidade da TI
Hoje, a maior parte (45%) das organizações se enquadra no Estágio 1. Isso mostra que as abordagens de gerenciamento de TI preexistentes ainda são a regra para muitas
organizações. Ao mesmo tempo, apenas 18% das organizações estão a ponto de tornar realidade o consumo de TI flexível. A maioria das organizações tem uma clara necessidade de
fazer as operações de TI evoluírem radicalmente para oferecer mais agilidade e flexibilidade.

ESTÁGIO 3
Aceleradores
da TI flexível

ESTÁGIO 2
Avaliadores da TI flexível

ESTÁGIO 1
Reativos à TI flexível

© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.

Todas as 5 características de maturidade em vigor
Fizeram a transformação

18%

do mercado

37%

do mercado

45%

do mercado

4 características de maturidade em vigor
Evoluíram muito na modernização

Máximo de 3 características de maturidade em vigor
Conduzem os ambientes com menos TI flexível
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Principais conclusões: O que aprendemos sobre os aceleradores de TI flexível?
Os aceleradores trazem grandes recompensas:
Otimização dos custos: Essas organizações reduziram
os custos de infraestrutura em 16% no último ano
como resultado do uso dos modelos de consumo de
infraestrutura “as a service” no local (uma redução 60%
maior do que a relatada pelos reativos à TI flexível).
Gerenciamento mais eficaz da nuvem pública:
Essas organizações tomam decisões mais inteligentes de
colocação de carga de trabalho e uso da nuvem pública,
reduzindo riscos. Como resultado, nos últimos 12 meses
tiveram 44% menos incidentes problemáticos na nuvem
pública (como interrupção de aplicativos, perda de
dados e violações de segurança) em comparação com
os reativos à TI flexível.
Processos mais ágeis de migração e desenvolvimento:
Essas organizações atribuem aos recursos “as a service”
a redução de cerca de três semanas úteis no ciclo de
desenvolvimento de aplicativos, em média (redução 40%
maior em comparação com os reativos de TI flexível). Além
disso, essas organizações conseguem deslocar as cargas de
trabalho da plataforma de uma localização (nuvem pública,
borda ou nuvem privada) para outra 53% mais rápido que
as reativas à TI flexível, em média.
© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.

Custos de infraestrutura
reduzidos em

Enfrentaram

16%

44%

no último ano COMO
RESULTADO DO USO DE
“AS A SERVICE”

menos incidentes
problemáticos na nuvem
PÚBLICA

Ciclos de desenvolvimento
de aplicativo REDUZIDOS em

±3 SEMANAS
ÚTEIS
em média
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Aumento da tendência de
consumo “as a service”
Um pilar da TI flexível é a proliferação dos modelos
de consumo “as a service” em todo o ambiente.
Tradicionalmente, os modelos de consumo “as
a service” eram fornecidos por provedores de
serviços em nuvem pública, mas fornecedores de
infraestrutura no local e equipes de TI empregam
esses modelos cada vez mais.
A pesquisa quantifica o nível em que o ambiente das
organizações é fornecido “as a service”, e elas relatam
uma tendência clara de crescimento no agregado:
há 12 meses, os entrevistados relataram que, em
média, 33% do ambiente era fornecido “as a service”.
A porcentagem atual subiu para 44%. Além disso,
os entrevistados relatam que, em condições ideais,
50% do ambiente seria fornecido “as a service”, o que
mostra que há mais espaço para crescimento.

| Porcentagem média de ambiente de TI fornecido com “as a service”

50%
44%
33%

Há 12 meses

Hoje

Em "condições ideais"

Pergunta: Em relação ao ambiente de TI total da sua organização, quanto aproximadamente era fornecido há 12 meses? Hoje em dia, quanto
é fornecido “as a service”? Em condições ideais, quanto de seu ambiente de TI seria fornecido “as a service”? (Média, N=2.000)

© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.
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Os modelos de consumo “as a service” trazem benefícios para as organizações
A pesquisa perguntou aos entrevistados quais benefícios suas organizações colheram como resultado do emprego e da expansão dos modelos de consumo “as a service”. Os dados
deixam claro que todas as organizações ganham com o modelo “as a service”. O ESG perguntou aos entrevistados se suas organizações alcançaram oito benefícios como resultado do
consumo do “as a service”. Até mesmo o benefício relatado com menor frequência foi citado como alcançado pela maioria (56%) dos entrevistados.

| O modelo “as a service”...

Sim

Não

Possibilitou mais rapidez no tempo de resposta para a TI atender às necessidades críticas
da LOB (Linha de negócios)

Não sei
22%

74%

Aumentou a eficiência do gerenciamento/operações simplificadas

73%

Acelerou a integração e das migrações de nuvem

71%

24%

4%
4%

24%

5%

Acelerou o desenvolvimento e a implementação de aplicativos

69%

27%

4%

Reduziu custos da infraestrutura IT

68%

28%

4%

Permitiu evitar atrasos no lançamento do produto devido à perda de produtividade,
entre outros, durante os recentes momentos desafiadores

29%

65%

Abreviou o time-to-market

32%

61%

Reduziu a limitação de fornecedores/mais portabilidade de cargas de trabalho
0%

20%

40%

60%

7%
7%

37%

56%

6%

80%

100%

Pergunta: Você diria que sua organização alcançou algum destes benefícios como resultado do uso dos modelos de consumo "as a service" (inclusive infraestrutura no local e relacionada à nuvem pública)?
(Porcentagem de entrevistados, N=2.000)
© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.
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| O modelo “as a service”...

Aceleradores
da TI flexível

Avaliadores
da TI flexível

Reativos à TI
flexível

Possibilitou mais rapidez no tempo de resposta para a TI
atender às necessidades críticas da LOB (Linha de negócios)

O retorno do fornecimento
“as a service” varia com
a maturidade da TI flexível
A capacitação do “as a service” é um dos pilares
de como o ESG avalia a maturidade geral da
TI flexível. Portanto, não é surpresa notar que
organizações mais maduras têm o maior retorno
com o uso do consumo “as a service”: 80% ou mais
dos aceleradores da TI flexível atribuem ao uso
do “as a service” a capacidade de resposta mais
rápida a solicitações das partes interessadas da
linha de negócios (89%), migrações e integração na
nuvem mais rápidas (89%), operações de TI mais
eficientes (88%), desenvolvimento e implementação
aceleradas de aplicativos (84%), redução dos custos
de infraestrutura (83%) e aumento da resiliência
organizacional (82%).

75%

56%

Permitiu evitar atrasos no lançamento do produto
devido à perda de produtividade, entre outros, durante
os recentes momentos desafiadores

Reduziu a limitação de fornecedores/mais portabilidade
de cargas de trabalho

77%

57%

Reduziu custos da infraestrutura IT

55%

47%

60%

84%

83%

82%

69%

69%

49%

88%

81%

59%

Acelerou o desenvolvimento e a implementação
de aplicativos

89%

78%

58%

Aumentou a eficiência do gerenciamento/operações
simplificadas

Abreviou o time-to-market

81%

63%

Acelerou a integração e das migrações de nuvem

89%

75%

73%

Pergunta: Você diria que sua organização alcançou algum destes benefícios como resultado do uso dos modelos de consumo “as a service”
(inclusive infraestrutura no local e relacionada à nuvem pública)? (Porcentagem de entrevistados cuja organização alcançou esse benefício)
© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.
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Quantificação do impacto nos custos do aumento da flexibilidade da TI e da aceleração do “as a service”
A aquisição e o planejamento da TI preexistente depende de projeções de vários anos e previsões de dimensionamento da infraestrutura. Portanto, as organizações hoje compram mais
recursos que o necessário e “aumentam” o ambiente com o tempo. Mas há dois problemas nessa abordagem:
• Primeiro, o excessivo provisionamento antecipado de
recursos é um uso ineficiente do capital. Isso equivale
a um grande pagamento inicial da infraestrutura que
toma fundos que poderiam estar disponíveis para outros
possíveis projetos.
• Segundo, as previsões geralmente estão erradas. Se
as premissas de planejamento estiverem erradas, as
organizações terão uma infraestrutura subutilizada, o que
resulta em uma alocação ineficiente de capital. Da mesma
forma, as premissas de planejamento talvez não atendam
às necessidades de carga de trabalho, o que exigiria
uma nova rodada de investimento e planejamento de
capacidade.
Nossa pesquisa mostra que avanços no fornecimento de TI
flexível reduzem diretamente os custos, pois impulsionam
a eficiência no provisionamento sob demanda e no
dimensionamento das cargas de trabalho. Em média, os
aceleradores da TI flexível atribuem aos modelos de consumo
“as a service” a redução de 16% dos custos de infraestrutura
nos últimos 12 meses. Como a última pesquisa do ESG mostra
que o orçamento médio de TI em 2021 é de US$ 113,7 milhões1,
e supondo que os gastos com infraestrutura representam cerca
de 40% dos orçamentos de TI, isso representa uma economia
de US$ 7,3 milhões nos últimos 12 meses.
© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.

| Redução dos custos de infraestrutura de TI nos últimos 12 meses como resultado do “as a service”

15%

16%

10%
Os aceleradores da TI flexível
reduzem os custos de infraestrutura

60% MAIS

com modelos de consumo “as a service”
Reativos
Stage à1TI
flexível

Avaliadores
Stage 2
da TI flexível

Aceleradores
Stage 3
da TI flexível

Pergunta: Você diria que sua organização reduziu os custos da infraestrutura da TI em quanto nos últimos 12 meses como resultado
do uso dos modelos de consumo “as a service” (inclusive infraestrutura no local e relacionada à nuvem pública)?

Fonte: 1Relatório de pesquisa do ESG, 2021 Technology Spending Intentions Survey, janeiro de 2021.
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Mais do que mera economia financeira:
Economia de tempo com o aumento da
flexibilidade da TI e da aceleração do
“as a service”
Para tornar a flexibilidade da TI real, as equipes normalmente
acham que precisam utilizar automação para simplificar
e otimizar as operações. Os fluxos de trabalho manuais e as
complicadas tarefas de provisionamento e gerenciamento são
incompatíveis com a rápida prestação de serviços de TI e a
capacidade de resposta sob demanda.
Nossa pesquisa leva isso em consideração, e os aceleradores
da TI flexível relatam economia de tempo 44% maior do
que a dos reativos à TI flexível. Eles relatam a eliminação
média de 52 horas/pessoa por semana em tarefas manuais de
gerenciamento de infraestrutura, devido a avanços no consumo
de “as a service”. De modo similar, 88% dos aceleradores da
TI flexível dizem que o “as a service” aumentou a eficiência do
gerenciamento de infraestrutura e simplificou as operações,
versus apenas 59% dos reativos à TI flexível.
Esses ganhos de eficiência não apenas ajudam as equipes de
TI a cumprir a promessa da TI flexível, mas também liberam os
funcionários das tarefas rotineiras para que eles se concentrem
em projetos estratégicos que possam agregar muito mais valor
à implementação e ao ajuste da infraestrutura.
© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.

| Obtenção de eficiência de gerenciamento e operações simplificadas como resultado do “as a service”

88%
81%

59%

Os aceleradores da TI flexível relatam
uma economia média de tempo

44% MAIOR

do que a dos reativos à TI flexível.

Stage
1 (N=904)
Reativos
à TI
flexível

Stage
2 (N=739)
Avaliadores
da TI flexível

Stage
3 (N=357)
Aceleradores
da TI flexível

Pergunta: Sua organização aumentou a eficiência do gerenciamento e simplificou operações como resultado do uso dos modelos de
consumo “as a service”? (Porcentagem de entrevistados que respondeu “Sim”)
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Aceleração da flexibilidade real da TI para atender às expectativas das partes interessadas
Para muitas pessoas na TI, a definição de sucesso é prestar um serviço bom o suficiente para que os usuários não reclamem. O limite desse nível de serviço é frequentemente definido
por um Acordo de Nível de Serviço (SLA) formal entre a TI e os envolvidos, como desenvolvedores, analistas de dados e outras partes interessadas da linha de negócios. Por exemplo,
a equipe de suporte talvez tenha um SLA determinando que todos os tíquetes enviados serão respondidos em até quatro horas. Ou uma equipe de operações de TI pode garantir que um
nível específico de capacidade ou largura de banda estará disponível para uma carga de trabalho.
Nossa pesquisa mostra que a agilidade proporcionada por operações de TI realmente flexíveis elimina a não conformidade com SLAs. Em comparação com reativos à TI flexível, os
aceleradores da TI flexível reduziram a não conformidade com SLAs em 78% a mais, graças à adoção do “as a service”. Enquanto os reativos à TI flexível reduziram a não conformidade
com SLAs em 37%, na média, os aceleradores da TI flexível eliminaram dois terços das violações de SLA.

| Redução média da não conformidade com SLAs como resultado do uso do “as a service”
66%

78% MAIS

54%

devido ao “as a service”

37%

Reativos
Stage 1à TI
flexível

Os aceleradores da TI flexível reduziram
a não conformidade com SLAs em

Avaliadores
Stage 2
da TI flexível

Aceleradores
Stage 3
da TI flexível

Pergunta: Em sua organização, qual tem sido o impacto na não conformidade com SLAs ao atender às necessidades da LOB (provisionamento de solicitações, tíquetes de problemas etc.) resultantes do uso de modelos de
consumo “as a service” (inclusive infraestrutura no local e relacionada à nuvem pública)? (Média estimada)
© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.
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A aceleração da flexibilidade real da TI
ajuda a reduzir riscos na nuvem pública
Um elemento-chave na definição do ESG para TI flexível é a
capacidade de a organização avaliar diversos ambientes (entre
nuvem pública, nuvem privada e borda) quanto a cargas de
trabalho e selecionar o ambiente mais adequado às necessidades
da carga de trabalho em questão. Essa flexibilidade tem muitos
benefícios para as organizações, desde obter o nível ideal de
desempenho pelo custo certo até dimensionar corretamente
o consumo da nuvem pública.
Considere uma organização orientada para priorizar a nuvem
pública. Essa organização talvez coloque uma proporção
inadequada dos dados em várias nuvens públicas. Caso
o programa da organização para segurança na nuvem não
acompanhe o ritmo, haverá o risco de perda de dados ou
interrupções de aplicativos devido à configuração incorreta ou
ataques cibernéticos. Organizações com flexibilidade para usar
nuvem pública onde faz mesmo sentido reduzem o risco, e isso
se reflete nos dados.
Perguntamos aos entrevistados quantas violações de dados,
interrupções de aplicativos não planejadas e outros eventos que
resultaram em perda de dados ocorreram na nuvem pública
nos últimos 12 meses. As diferenças foram significativas: Os
aceleradores da TI flexível relatam 44% menos incidentes nos
últimos 12 meses do que os reativos à TI flexível (4,4 versus 7,8).

© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.

| Número de incidentes de segurança na nuvem por nível de maturidade da TI flexível
Aceleradores
da TI flexível

Avaliadores
da TI flexível

Reativos à TI
flexível

1,7
Interrupção de aplicativos

2,8
3,2

Outros eventos que
resultam em perda
ou exposição de dados

1,3
2,3
2,3

Os aceleradores reportaram

44% MENOS

incidentes nos últimos 12 meses
do que os reativos à TI flexível
1,4
Violações de segurança
enfrentadas

2,4
2,3

Pergunta: Quantas vezes, nos últimos 12 meses, sua organização enfrentou uma violação de segurança, interrupção de aplicativos ou
outro evento que resultou em perda ou exposição dos dados residentes na nuvem pública? (Média estimada)
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A aceleração da flexibilidade real da TI torna os esforços de modernização de aplicativos mais eficazes
A diferenciação de negócios é cada vez mais impulsionada por desenvolvedores de aplicativos, analistas de dados e outras equipes cujas funções estão revolucionando
e transformando os processos de negócios. Equipes que desempenham bem seu trabalho precisam de acesso aos dados e à infraestrutura. A TI flexível entrega esse acesso
mais rápido e com menos problemas, e nossos dados mostram que isso dá às organizações um desempenho superior às outras na inovação.

Por exemplo, perguntamos aos entrevistados em quanto
eles aceleraram os fluxos de trabalho de desenvolvimento e
implementação de aplicativos tradicionais e nativos da nuvem como
resultado dos modelos de consumo “as a service”. Os aceleradores
da TI flexível compactaram os ciclos de inovação de aplicativos 40%
mais do que os reativos à TI flexível, o equivalente a quase toda uma
semana útil.

| Número de semanas necessárias para migrar uma carga de trabalho

4
3.1

Também perguntamos aos entrevistados a frequência com que
enviam novos códigos para qualquer ambiente de produção. Quase
dois quintos (39%) dos aceleradores da TI flexível relataram que
enviam código para a produção várias vezes por dia, versus apenas
24% dos reativos à TI flexível.
Por fim, perguntamos aos entrevistados sobre a modernização de
aplicativos, ou seja, mudar de plataforma as cargas de trabalho
preexistentes para executar em mais modos nativos da nuvem. Na
média, os aceleradores da TI flexível relataram que seus projetos
de mudança de plataforma levam menos de metade do tempo dos
reativos à TI flexível (1,9 semanas versus 4 semanas).

1.9

Reativos
Stage 1à TI
flexível

Avaliadores
Stage 2
da TI flexível

Aceleradores
Stage 3
da TI flexível

Os aceleradores da TI flexível
concluem migrações na nuvem

53% MAIS
RÁPIDO
em média

Pergunta: Quanto tempo normalmente demora para sua organização migrar/mudar a plataforma de uma carga de trabalho de aplicativo (por exemplo, mudar cargas de trabalho entre nuvens públicas ou de uma nuvem
pública de volta para a infraestrutura no local)? (Média estimada em semanas)
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Quais são as correlações entre o fornecimento de TI flexível e o sucesso dos negócios?
Os aceleradores trazem grandes recompensas:
Eles impulsionam níveis maiores de inovação,
impulsionando a transformação dos negócios.
Em média, 21% a mais da receita anual deriva de
ofertas inovadoras e recém-desenvolvidas.
A inovação produz experiências diferenciadas
e maior satisfação do cliente. Elas têm 2,8 vezes
mais chance de exceder as metas de satisfação
do cliente.
As empresas reconhecem a TI como diferencial
competitivo. Elas têm 2,8 vezes mais chance de
posicionar a TI como diferencial competitivo. Já
as organizações menos maduras têm 2,3 vezes
mais chance de dizer que a TI delas é apenas
adequada, um centro de custos ou até mesmo
um inibidor de negócios.
Elas estão posicionadas para se adaptar
e prosperar em momentos de incerteza: 98%
dos entrevistados nessas empresas creem que
têm experiência tecnológica na organização para
se adaptar e prosperar em grandes crises sociais
e macroeconômicas.
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21%
MAIS
da receita deriva de ofertas
inovadoras e recémdesenvolvidas

2,8X
MAIS

2,8X
MAIS

chance de exceder as metas
de satisfação do cliente

chance de posicionar
a TI como diferencial
competitivo

98%
creem QUE TÊM experiência
tecnológica na organização

Voltar ao Conteúdo

16

Modelos de TI flexível impulsionam eficiência e inovação

Como a aceleração da TI flexível impulsiona inovação e transformação dos negócios
As operações de TI flexível permitem que a organização
de TI responda mais rapidamente à dinâmica das
necessidades do usuário. Se um funcionário nota uma
oportunidade que requer ativos técnicos, esses ativos
podem ser provisionados, ajustados e dimensionados
imediatamente para que a empresa se beneficie.
Como essa capacidade é exibida nos dados? Quando
perguntamos aos entrevistados quanto da receita da
organização estava vinculada a produtos e serviços lançados
nos últimos dois anos, os aceleradores da TI flexível
relataram 21% a mais de receita em comparação com os
reativos à TI flexível (23% de receita versus 19%).
Ao reforçar a agilidade do “as a service” e remover as
dimensões da infraestrutura manual, as organizações
líderes em fluxos de trabalho de aquisição, provisionamento
e integração criam um ambiente em que novas ideias
têm flexibilidade para florescer. Como resultado, mais
experiências e serviços recém-desenvolvidos podem ser
levados ao mercado e se tornar mais fundamentais para
o sucesso dos negócios.

| Porcentagem média de receita impulsionada pela inovação

23%
19%

Os aceleradores impulsionam

21% MAIS
receita por meio de
canais inovadores

Reativos
Stage 1à TI
flexível

Aceleradores
Stage 3
da TI flexível

Pergunta: Pelo que você sabe, qual porcentagem aproximada da receita da sua organização é gerada por produtos/serviços que sua
organização lançou nos últimos dois anos? (Média estimada)

As organizações dependentes de operações de TI
preexistentes enfrentam uma nítida exigência de eliminar
atritos adotando o modelo “as a service”.
© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.
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A inovação produz experiências diferenciadas e maior satisfação do cliente
Como já citado, obter uma TI realmente flexível tem uma forte correlação com a agilidade no desenvolvimento de aplicativos e na eficiência da migração para a nuvem. Acelerando
o desenvolvimento e a adoção da nuvem, a TI flexível ajuda as organizações a transformar as ofertas, implementar novos serviços aos clientes e acrescentar novos recursos às
soluções com rapidez e sem disrupções. Isso proporciona aos clientes uma experiência otimizada.
Os dados tornam essas conexões claras: 44% dos entrevistados
em aceleradoras da TI flexível afirmam que a organização
geralmente excede as metas de satisfação do cliente, enquanto
apenas 16% dos reativos à TI flexível informam o mesmo nível
de sucesso. Os aceleradores da TI flexível têm 2,8 vezes mais
chance de exceder as metas de satisfação do cliente.
As organizações de TI com foco nos resultados do cliente
devem não apenas impulsionar as operações internas para
fornecer experiências semelhantes à nuvem, o que elimina os
problemas da inovação, mas também capacitar a organização
para escolher a nuvem certa para a carga de trabalho certa.
Somente selecionando o ambiente de infraestrutura que
melhor atende às necessidades das cargas de trabalho é que
a satisfação do cliente e do usuário final será otimizada.
As organizações de TI presas a mentalidades rígidas de
priorizar a nuvem correm o risco de fornecer experiências do
usuário abaixo da média. É necessária uma arquitetura eficaz
de um ambiente de TI que abranja nuvem privada, nuvem
pública e a borda.

© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.

| Desempenho na satisfação do cliente
Reativos à TI
flexível

Avaliadores
da TI flexível

Os aceleradores da TI flexível têm

2,8X MAIS

Aceleradores
da TI flexível

64%

chance de exceder as metas
de satisfação do cliente.

59%

53%

44%
37%

16%

16%
Normalmente, excedemos as metas
de satisfação do cliente/usuário

Normalmente, atendemos às metas
de satisfação do cliente/usuário

4%

3%

Não atendemos às metas
de satisfação do cliente/usuário

Pergunta: Pensando em metas, qual tipicamente é o desempenho da sua organização em relação às avaliações formais
de satisfação de clientes/usuários (por exemplo, Net Promoter Score (NPS), Pesquisa de satisfação do cliente (CSAT) ou
avaliações similares)?
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As empresas reconhecem a TI como
diferencial competitivo
Para muitos, pode ser desafiador reinventar a TI para
ser um real centro de excelência para fornecimento de
nuvem. É preciso desenvolver catálogos de prestação
de serviços, um console para os usuários solicitarem
recursos, automatizar fluxos de trabalho, e as equipes
de gerenciamento de infraestrutura precisam de mais
ferramentas de gerenciamento unificado e ser treinadas
e avaliadas de outra forma. Em resumo, é bastante
trabalho, mas qual é a recompensa?
A maioria das organizações considera a TI um centro de
custos. Algumas reconhecem a TI como um provedor de
serviços muito valioso e essencial às operações. Mas um
número bem menor (apenas 22% das organizações na
pesquisa) considera a TI como diferencial competitivo.
No entanto, as equipes de TI que redefiniram as
operações de TI são incrivelmente reconhecidas por
dar uma vantagem à organização. Em relação aos
reativos à TI flexível, os aceleradores da TI flexível
têm 2,8 vezes mais chance de posicionar a TI como
diferencial competitivo. Por outro lado, os reativos têm
2,3 vezes mais chance de afirmar que a organização
de TI é apenas adequada, um centro de custos ou até
mesmo um inibidor de negócios.
© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.

Os aceleradores têm

| Como a TI é vista pelos executivos da empresa?
Reativos à TI
flexível

Avaliadores
da TI flexível

2,8X MAIS
chance de posicionar
a TI como diferencial
competitivo.

Aceleradores
da TI flexível

52%
43%
36%

45%

38%

25%

22%

20%

13%

Diferencial competitivo

Provedor de serviços
de alto valor

Adequada/centro de
custos/inibidor de negócios

Pergunta: Como os executivos de sua organização consideram o departamento de TI?
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Elas estão posicionadas para se
adaptar e prosperar em momentos
de incerteza
Flexibilidade é essencial em momentos de incerteza. Nem todas
as organizações têm o back-end de TI para apoiar uma mudança
drástica nas operações de negócios, como uma migração
maciça para o trabalho remoto. Nem todas as organizações
têm a orquestração tecnológica necessária para desenvolver
rapidamente novas maneiras de interagir com os clientes
em escala, como uma mudança completa para o modelo de
negócios de comércio eletrônico.
E as organizações presas a roteiros rígidos de tecnologia de vários
anos não conseguem se adaptar facilmente quando os fatores
macroeconômicos mudam inesperadamente.
No entanto, nossa pesquisa mostra que as organizações que
fizeram avançar seus modelos de fornecimento de TI são
muito mais confiantes na própria resiliência. Na verdade, 98%
dos aceleradores da TI flexível creem que têm experiência
tecnológica na organização para se adaptarem e prosperar em
grandes crises sociais e macroeconômicas. Em outras palavras,
os aceleradores da TI flexível têm 2,1 vezes mais chance de
confiar muito na resiliência da organização.
Líderes de TI que pensam no futuro precisam lembrar que a
única constante no mundo é a mudança. É essencial adaptar os
modelos de TI para navegar com eficácia na mudança, qualquer
que seja ela.
© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.

| Confiança na resiliência organizacional
Reativos à TI
flexível

Avaliadores
da TI flexível

2,1X MAIS

Aceleradores
da TI flexível

50%
41%

Os aceleradores têm

51%

chance de ter muita confiança
na resiliência da organização.

53%

45%

27%
21%

8%
Muito confiante

Confiante

2%

Não confiante

Pergunta: Qual é seu nível de confiança na capacidade de sua organização fornecer a experiência tecnológica necessária para
se adaptar e prosperar em grandes crises sociais e macroeconômicas?
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A Dell Technologies está entre as principais empresas de tecnologia do mundo, essencial para o desenvolvimento de soluções que ajudam a transformar a vida
das pessoas com recursos extraordinários. De computação com alto desempenho, armazenamento e infraestrutura de sistemas de rede às soluções multicloud, a Dell Technologies oferece a TI flexível que aumenta a agilidade dos negócios e organizações para superar obstáculos não planejados e aproveitar
oportunidades inesperadas. Ela faz isso de modo personalizado para a estratégia de aquisição e consumo de cada organização. Nada impedirá a Dell
Technologies de ajudar você a aproveitar o poder transformador da tecnologia. Assim, você estará pronto para qualquer coisa.
Juntas, a Intel e a Dell Technologies estão impulsionando a inovação e os recursos de última geração com um portfólio amplo de soluções empresariais e para
client confiáveis de gerenciamento de dados e nuvem, permitindo que as empresas se movam mais rapidamente, inovem mais e operem com eficiência.
As plataformas de nuvem, modernização de aplicativos, sistema de rede, segurança e espaço de trabalho digital da VMware formam uma base digital flexível
e consistente sobre a qual você pode construir, executar, gerenciar, conectar e proteger aplicativos em qualquer lugar. A Dell Technologies alinha as vantagens
exclusivas do software VMware com as sinergias da Dell para oferecer ainda mais valor aos clientes fornecendo a infraestrutura essencial para desenvolver
o futuro digital dos clientes e transformar a TI.

SAIBA MAIS

Sobre o ESG
O Enterprise Strategy Group (ESG) é uma empresa de estratégia, pesquisa e análise de tecnologia integrada que oferece inteligência de mercado, insights úteis
e serviços de conteúdo de comercialização para a comunidade de tecnologia global. Cada vez mais ele é reconhecido como uma das principais empresas
de análise do mundo, ajudando os fornecedores de tecnologia a tomar decisões estratégicas nos programas de comercialização por meio de pesquisas reais
e baseadas em empresas semelhantes. O ESG é uma divisão da TechTarget, Inc. (Nasdaq: TTGT), líder global em serviços de vendas e marketing orientados por
intenção de compra. Seu foco é gerar impacto nos negócios para empresas de tecnologia empresarial.
© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.
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Com a finalidade de coletar dados para este
relatório, o ESG realizou uma pesquisa online abrangente sobre o conhecimento dos
responsáveis pelas decisões de TI em relação
aos dispositivos, ferramentas de gerenciamento
de dados e infraestrutura do data center em uso
nas organizações. A pesquisa foi realizada entre
8 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de
2020. Todos os entrevistados foram distribuídos
entre América do Norte (35%), Europa (28%),
região Ásia-Pacífico (23%) e América Latina (15%),
e são funcionários de empresas de médio porte
(com 100 a 999 funcionários, 21%) e grandes
empresas (mais de 1.000 funcionários, 79%).
Foram representadas as organizações dos
setores público e privado. Todos os entrevistados
receberam um incentivo para responder
à pesquisa na forma de prêmios em dinheiro e/ou
equivalentes.
Depois de filtrar os entrevistados que não se
qualificavam, remover respostas duplicadas
e fazer uma triagem das respostas restantes (de
acordo com inúmeros critérios) para garantir
a integridade dos dados, restou uma amostra
total final de 2.000 profissionais.

Contribuinte
individual: 6%
A maioria dos
executivos seniores
de TI: 21%

18%

19%

18%

14%

Gerenciamento
de TI: 31%

13%

7%

7%

3%

Gerenciamento sênior
de TI: 43%

Entrevistados por setor

Outros: 8%
Produção: 5%

De 100
a 499

De 500
a 999

De 1.000
a 2.499

De 5.000 De 10.000 De 15.000
a 9.999
a 14.999
a 19.999

Tecnologia
(MSP/CSP)/telecomunicações:
19%

Acima de
20,000

22%
17%

9%

Energia e utilidades: 6%

6%
Finanças: 16%

Governo: 7%

De 2.500
a 4.999

Entrevistados por receita anual total

Tecnologia
(hardware/software/ISV):
5%

Educação: 9%
Varejo/atacado: 11%
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Entrevistados por número de funcionários

Área da saúde/ciências
da vida: 14%
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Entrevistados por cargo atual
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Dúvidas sobre segmentação
Veja a seguir as perguntas específicas que o ESG usou para identificar quais organizações estão acelerando o fornecimento de TI flexível:
1. Qual o progresso da organização ao fornecer infraestrutura “as a service” no local (ou seja, excluindo a infraestrutura hospedada na nuvem pública).
i. Limite de um acelerador: A organização teve progresso leve ou significativo ao fornecer infraestrutura “as a service” no local.
2. Como são tomadas as decisões de colocação da carga de trabalho?
i. Comportamento de um acelerador: As decisões de colocação da carga de trabalho são centralizadas ou orientadas pela TI (em vez de distribuídas a várias equipes da linha de negócios).
3. Quantos ambientes potenciais (data center, borda, nuvem pública etc.) são normalmente avaliados como localizações para cargas de trabalho?
i. Comportamento de um acelerador: Muitos ambientes, no local e na nuvem pública, são avaliados como potencialmente adequados para cargas de trabalho.
4. Qual a flexibilidade da organização para colocar cargas de trabalho em um ambiente apenas devido à capacidade do ambiente de atender às necessidades da carga de trabalho?
i.	
Comportamento de um acelerador: As decisões de colocação de cargas de trabalho são baseadas na melhor opção para a carga (em vez de influenciadas por fatores além da adequação do
ambiente).
5. Como mudou o número de ferramentas de gerenciamento de infraestrutura na organização nos últimos 12 meses?
i. Comportamento de um acelerador: A organização consolidou o número de ferramentas de gerenciamento de infraestrutura em uso nos últimos 12 meses.
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Todos os nomes de marcas comerciais pertencem às suas respectivas empresas. As informações contidas nesta publicação foram obtidas por fontes que o Enterprise Strategy Group (ESG) considera confiáveis, embora não
sejam garantidas pelo ESG. Esta publicação pode conter opiniões do ESG, as quais estão sujeitas a alterações ocasionalmente. Esta publicação é protegida por direitos autorais do The Enterprise Strategy Group, Inc. Qualquer
reprodução ou redistribuição integral ou parcial desta publicação, seja em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro formato, para pessoas não autorizadas a recebê-la e sem o consentimento expresso do The
Enterprise Strategy Group, Inc. representa uma violação da lei de direitos autorais dos Estados Unidos e estará sujeita a uma ação por danos civis e, se aplicável, a processo criminal. Em caso de dúvidas, entre em contato com
o Serviço de atendimento ao cliente do ESG pelo telefone +1 508-482-0188.

O Enterprise Strategy Group é uma empresa de análise, pesquisa, validação e estratégia de TI que oferece insights práticos e inteligência de mercado à comunidade global de TI.
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