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Alcançando o sucesso, 
a transformação digital 
e a segurança de empresas de 
médio porte na era da nuvem
PESQUISA REVELA QUE A ESTRATÉGIA DE NUVEM, O GERENCIAMENTO CENTRALIZADO 
DA TI E O FOCO NA SEGURANÇA SÃO FATORES ESSENCIAIS AO SUCESSO

À MEDIDA QUE A ADOÇÃO DA COMPUTAÇÃO EM NUVEM AMADURECE ENTRE ORGANIZAÇÕES 

DE TODOS OS PORTES, um número cada vez maior de empresas de médio porte está usando nuvens 

públicas e privadas para aprimorar o desempenho dos negócios e a agilidade comercial. 

A nova pesquisa do IDG revela um fator essencial ao sucesso da nuvem híbrida para as organizações de médio 

porte: os usuários da nuvem híbrida que gerenciam ambientes locais e de nuvem com uma ferramenta 

unificada têm muito mais chances de alcançar uma variedade de benefícios essenciais, inclusive:

n Reduções nas horas de trabalho gastas em várias funções relacionadas à segurança.

n Eventos de segurança e exposição a riscos minimizados.

n Mais velocidade operacional. 

n Redução dos custos da infraestrutura. 

n Mais lucratividade. 

n Aumento da produtividade. 

CONTEÚDO PATROCINADO



A NUVEM HÍBRIDA IMPULSIONA 
A TRANSFORMAÇÃO

No atual ambiente extremamente competitivo, as organizações 

de médio porte estão transformando rapidamente seus 

ambientes de TI e recorrendo cada vez mais à nuvem para se 

beneficiar da agilidade. Nem todas as nuvens são iguais, no 

entanto, e o ambiente pode ficar confuso com as integrações 

entre as nuvens públicas, privadas, híbridas e múltiplas. 

A abordagem de nuvem híbrida representa uma implementação 

mista com várias soluções de infraestrutura em nuvem pública, 

privada e local, embora muitas vezes ela não seja gerenciada 

de modo abrangente. No entanto, um modelo operacional 

consistente de nuvem híbrida unifica esses componentes em 

um único sistema de gerenciamento contínuo que oferece 

operações mais eficientes, segurança maximizada e uma 

infraestrutura mais simplificada e modernizada de modo geral.

Em uma pesquisa global MarketPulse do IDG de setembro de 

2019 com responsáveis pelas decisões de TI em organizações 

de médio porte (100 a 999 funcionários), 80% dos entrevistados 

afirmaram que implementaram cargas de trabalho em uma 

nuvem híbrida e os 20% restantes expressaram o desejo de 

implementar cargas de trabalho em nuvens híbridas. 

Para as organizações de médio porte, uma experiência 

consistente de nuvem híbrida que utilize uma solução 

de gerenciamento unificado entre os ambientes locais 

e de nuvem é o verdadeiro “nirvana da nuvem”, rendendo 

benefícios de TI e negócios que ultrapassam expressivamente 

as outras implementações de nuvem. Entre os entrevistados 
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da pesquisa global Marketpulse do IDG, apenas 11% das 

organizações de médio porte relataram ter adotado uma 

abordagem unificada para gerenciar seus ambientes locais 

e de nuvem. No entanto, esse pequeno segmento de líderes 

de nuvem está alcançando resultados essenciais, em 

comparação com outras organizações de médio porte  

que operam em ambientes não unificados de nuvem híbrida:

n 27% menos horas de trabalho dedicadas ao 

gerenciamento da segurança

n 24% menos horas de trabalho dedicadas à manutenção 

do ciclo de vida

n 22% menos horas de trabalho dedicadas à resolução de 

violações de segurança

n 24% de redução no número de pontos fracos de controle 

de acesso

n 28% de economia em custos de infraestrutura

n 25% de aumento na receita 

Os dados mostram que a nuvem híbrida é uma etapa 

essencial para concretizar a transformação digital. Esse 

compromisso com a nuvem por parte das organizações 

de médio porte é refletido nos planos de gastos de TI. 

n Aproximadamente metade (49%) dos entrevistados da 

pesquisa MarketPulse disse que espera investir mais em 

infraestrutura habilitada pela nuvem nos próximos 12 meses, 

com um aumento médio de 22% previsto para os gastos. 

n Outros 40% esperam manter os níveis atuais de gastos 
com a infraestrutura em nuvem. 
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FIGURA 1. Infraestrutura habilitada para nuvem 

Fonte: IDG

O investimento deve aumentar  
em 22% em média.

IDADE MÉDIA DA INFRAESTRUTURA HABILITADA 
PELA NUVEM DAS ORGANIZAÇÕES

MUDANÇAS ESPERADAS NO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA 
HABILITADA PELA NUVEM — PRÓXIMOS 12 MESES

Há menos 
de um ano

De um ano 
a menos de 
três anos

De três anos 
a menos de 
cinco anos

Cinco anos  
ou mais

9%

54%

29%

9%

13%

49%

27%

11%

n Servidores de hardware 
habilitados pela nuvem

n Armazenamento habilitado 
pela nuvem

49%

7%
4%

40%

Aumenta

Sem alteração

Diminui

Não tenho certeza
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BENEFÍCIOS COMPREENDIDOS, 
MAS ESTRATÉGIA NECESSÁRIA

A pesquisa global MarketPulse do IDG com 700 responsáveis 
pelas decisões de TI procurou explorar como as organizações 
de médio porte estão progredindo com a nuvem híbrida. 
A pesquisa se concentrou especificamente no impacto dos 
aceleradores ou das práticas recomendadas de nuvem 
sobre a capacidade de melhorar os resultados de segurança, 
negócios e TI.

Economizar dinheiro e melhorar a segurança são os principais 
benefícios percebidos com um modelo operacional de nuvem 
híbrida, com 41% dos entrevistados citando o aumento 
da economia (por meio da implementação ideal de cargas 
de trabalho e aplicativos) e 35% relatando o aumento 
da segurança. Outros benefícios da abordagem híbrida 
mencionados pelos entrevistados são:

n Mais flexibilidade (35%).

n Melhoria da experiência do usuário (34%).

n Melhoria da recuperação de desastres/tolerância 
a falhas (31%).

n Migração simplificada de cargas de trabalho (29%).

n Capacidade de estender as práticas recomendadas 
de segurança do local para qualquer implementação 
de nuvem (27%).

No entanto, nenhum dos benefícios das nuvem híbridas 
percebidos pode ser totalmente concretizado sem uma 
estratégia de nuvem abrangente e centralizada, um roteiro 
e, mais importante ainda, as ferramentas certas. A pesquisa 
MarketPulse do IDG mostra claramente que muitas 
empresas de médio porte estão enfrentando dificuldades 
nesse sentido. Embora praticamente todos os entrevistados 
tenham afirmado que estão implementando (ou têm 
interesse em implementar) nuvens híbridas, mais da metade 
está essencialmente improvisando. Somente 39% das 
700 organizações entrevistadas afirmaram ter uma estratégia 
de nuvem centralizada — embora, como mencionado acima, 
80% já estejam executando nuvens híbridas.

A QUESTÃO DA SEGURANÇA

A segurança é outra prioridade crítica para decidir quais 
cargas de trabalho serão implementadas na nuvem. De fato, 
as preocupações com a segurança têm sido um obstáculo 
para a adoção da nuvem ou fizeram com que os líderes 
de TI empresariais duvidassem das implementações de 
nuvem. A pesquisa MarketPulse do IDG mostra que 58% dos 
entrevistados trouxeram em média 14 aplicativos ou cargas 
de trabalho baseados na nuvem pública de volta ao local, com 
39% citando dúvidas sobre a perda ou fidelidade dos dados. 

Sim, definimos 

uma estratégia 

de nuvem 

centralizada

Estamos no 

processo de 

documentar uma 

estratégia de 

nuvem 

centralizada

Não começamos 

a documentar/

esboçar uma 

estratégia de 

nuvem centrali-

zada, mas plane-

jamos fazer isso 

nos próximos 

12 meses

Não começamos 

a documentar/

esboçar uma 

estratégia de 

nuvem centrali-

zada nem temos 

planos imediatos 

de fazer isso

FIGURA 2. Estratégia da nuvem

48%

39%

10%
2%

Apenas  

39%  
têm uma estratégia 

PRÁTICAS DE SEGURANÇA DE DADOS 
COMPROVADAS, MAS AUSENTES:

1. Criptografar dados confidenciais. 

2. Atualizar o hardware da infraestrutura. 

3. Usar servidores com recursos de segurança 

incorporados. 

4. Fazer backup de dados em sistemas secundários. 

Apenas 44% têm criptografado os dados 
confidenciais por pelo menos um ano.
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Além disso, 91% dos entrevistados consideram a segurança 

uma prioridade máxima para decidir quais aplicativos ou 

cargas de trabalho serão migrados para a nuvem. No entanto, 

53% disseram que é altamente desafiador equilibrar os planos 

de implementação na nuvem com os requisitos de segurança, 

enquanto 39% afirmaram que isso é relativamente desafiador. 

A pesquisa destaca oito desafios específicos enfrentados 

pelas empresas de médio porte para proteger dados em 

vários ambientes. Os citados com mais frequência foram:

n Tempo e dinheiro gastos com o monitoramento de 

segurança (37%).

n A habilidade de fazer backup e restaurar rapidamente 

todas as cargas de trabalho (37%).

n Execução de upgrades de tecnologia ou rede (35%).

n Visibilidade da segurança e do desempenho (32%).

As organizações enfrentam esses desafios de segurança 

ao deixarem de implementar práticas recomendadas. 

Ainda assim, a pesquisa do IDG revela que a maioria dos 

entrevistados não está implementando totalmente práticas 

comprovadas de segurança de dados, tais como 1) criptografar 

dados confidenciais, 2) atualizar o hardware da infraestrutura, 

3) usar servidores com recursos de segurança integrados 

e 4) fazer backup dos dados em sistemas secundários. 

A medida de segurança com mais chances de ser estabelecida 

é a criptografia de dados e, mesmo nesse caso, apenas 44% 

dos entrevistados afirmaram ter criptografado os dados 

confidenciais por pelo menos um ano (consulte a Figura 3 

na página 3). E não é só isso: apenas 12% dos entrevistados 

disseram ter usado todas as 4 medidas de segurança de dados 

listadas acima por um ano ou mais. 

Uma correlação clara e central para o uso diligente de 

medidas de segurança eficazes foi a utilização de uma única 

ferramenta para o gerenciamento da nuvem híbrida. 72% dos 

entrevistados da pesquisa cujas organizações usam uma única 

ferramenta para gerenciar suas nuvens híbridas afirmaram 

ter criptografado os dados confidenciais por mais de um ano, 

em comparação com as empresas com nuvens híbridas sem 

gerenciamento unificado (30%) e as empresas sem nuvem 

híbrida (40%). A disparidade foi semelhante em relação 

a outras medidas de segurança (consulte a Tabela 1).

 Isso permite que eu modernize e dimensione rapidamente 
minha infraestrutura sem causar impactos aos usuários nem 
colocar os dados em risco. O tempo, o esforço e a complexidade 
são reduzidos para que possamos nos concentrar mais na inovação 
dos negócios.              — Entrevistado da pesquisa falando sobre a abordagem de nuvem híbrida

Criptografia de dados confidenciais

Atualizar o hardware da infraestrutura regularmente 

(a cada três anos ou com mais frequência)

Utilizar servidores com recursos de segurança 

“integrados”

Replicação de dados em sistemas secundários  

(no local ou na nuvem privada)

n Estabelecemos essa prática por um ano ou mais

n Estamos planejando estabelecer essa prática

n Estamos começando a estabelecer essa prática

n Não temos planos de estabelecer essa prática

n Não temos certeza

Fonte: IDG

FIGURA 3. Status das medidas de segurança em ambientes locais e de nuvem
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A RELEVÂNCIA E OS VERDADEIROS 
BENEFÍCIOS DO GERENCIAMENTO 
UNIFICADO: A NUVEM HÍBRIDA 
CONSISTENTE

Considerando as complexidades inerentes do gerenciamento 

de ambientes híbridos de rede e computação com várias 

ferramentas, não é nenhuma surpresa que poucas empresas 

estejam totalmente comprometidas com as medidas 

de segurança da nuvem híbrida. Muitas não possuem 

especialistas de TI internos que consigam usar as inúmeras 

ferramentas necessárias para gerenciar os dados, aplicativos 

e cargas de trabalho em seus complexos ambientes de TI. 

Para os departamentos de TI de médio porte com restrição 

de recursos, uma ferramenta unificada que proporcione uma 

experiência consistente de nuvem híbrida oferece uma ampla 

variedade de benefícios.

Os entrevistados da MarketPulse que relataram o uso de 

uma  única ferramenta de gerenciamento da nuvem e do 

local citaram estas principais vantagens de TI ou negócios 

com a adoção da nuvem híbrida em suas organizações:

n Mais economia.

n Segurança avançada por meio do posicionamento 

de cargas de trabalho confidenciais no local.

n Mais flexibilidade para dimensionar verticalmente 

as cargas de trabalho conforme necessário.

GRÁFICO 1. Correlações de segurança: uma ferramenta para governar tudo — 
porcentagem com medidas de segurança estabelecidas por um ano ou mais

NUVEM HÍBRIDA — UMA 
FERRAMENTA UNIFICADA

NUVEM HÍBRIDA — 
SEM GERENCIAMENTO 

UNIFICADO

SEM NUVEM 
HÍBRIDA

MEDIDA DE SEGURANÇA  
ESTABELECIDA >1 ANO

Criptografia de dados confidenciais

Atualizar o hardware da infraestrutura 
regularmente (a cada três anos ou com 
mais frequência)

Utilizar servidores com recursos de segurança 
integrados

Replicação de dados em sistemas secundários 
(no local ou na nuvem privada)

72%

64%

72%

57%

30%

31%

 
23%

25%

40%

36%

 
33%

31%

FIGURA 4. Vantagens de TI e negócios percebidas 
com a nuvem híbrida

Mais economia (ou 
seja, possibilidade de 
posicionar cargas de 
trabalho e aplicativos 

na melhor nuvem)

Segurança avançada 
com o posicionamento 
de cargas de trabalho 
confidenciais no local

Flexibilidade/agilidade 
aprimoradas para 

o dimensionamento 
vertical como resposta  
às necessidades dos 

negócios e/ou do 
mercado

55%

45%
49%

38%
35% 34%

Fonte: IDG

n Nuvem híbrida — uma ferramenta unificada 

n Nuvem híbrida — sem gerenciamento unificado 
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Os usuários da nuvem híbrida que gerenciam ambientes 

locais e de nuvem com uma ferramenta unificada tinham 

muito mais chances de observar reduções nas horas de 

trabalho gastas em várias funções relacionadas à segurança 

no ano passado. Mais da metade dos entrevistados da 

pesquisa do IDG que usam uma única ferramenta de 

gerenciamento da nuvem híbrida relatou menos horas de 

trabalho gastas com o gerenciamento da segurança (55%), 

a resolução de violações/ataques (53%) e o gerenciamento 

de cargas de trabalho sensíveis à segurança (51%). Por outro 

lado, os entrevistados sem uma ferramenta unificada tiveram 

notavelmente menos sucesso em reduzir o tempo gasto 

nessas atividades (27%, 42% e 25%, respectivamente). 

A pesquisa mostra que as empresas de médio porte que 

operam uma única ferramenta de gerenciamento da nuvem 

híbrida também economizam mais tempo de trabalho na 

manutenção do ciclo de vida, na resolução de interrupções 

de serviço e na resolução de vazamentos de dados não 

autorizados. Os entrevistados que usam uma ferramenta 

unificada de nuvem híbrida relataram a maior economia de 

tempo nos últimos 12 meses na resolução de vazamentos 

de dados (queda de 29%) e no gerenciamento da segurança 

(queda de 27%).

BENEFÍCIOS DE DESEMPENHO

Embora a segurança eficaz da nuvem híbrida seja essencial, 

não se engane: a adoção crescente de nuvens híbridas 

por organizações de médio porte é impulsionada pela 

necessidade competitiva de aprimorar o desempenho. 

Os entrevistados da pesquisa que usam uma ferramenta 

de gerenciamento unificado relataram maior velocidade 

operacional (72%) no último ano, junto com a redução dos 

custos da infraestrutura (55%) e o aumento da lucratividade 

(53%) e da produtividade (52%). 

Um dos entrevistados da pesquisa afirmou o seguinte sobre 

a abordagem de nuvem híbrida: “Ela permite modernizar 

e dimensionar rapidamente minha infraestrutura sem causar 

impactos aos usuários nem colocar os dados em risco. 

O tempo, o esforço e a complexidade são reduzidos para que 

possamos nos concentrar mais na inovação dos negócios.”

As categorias de desempenho com os maiores 

aprimoramentos médios no ano passado foram:

n Redução de custos da infraestrutura (queda de 28%).

n Velocidade operacional (aumento de 27%).

n Número de interrupções (queda de 27%).

n Produtividade dos funcionários (aumento de 26%). 

As organizações que usam uma ferramenta unificada para 

o gerenciamento da nuvem híbrida afirmaram que, embora 

esperassem obter vários benefícios, alguns deles excederam 

muito as expectativas. Enquanto 46% dos entrevistados 

esperavam economizar dinheiro usando uma ferramenta 

de gerenciamento unificado, uma porcentagem muito maior 

(59%) afirmou que realmente economizou. Isso é válido para 

outras áreas (consulte a Tabela 2).

Em geral, os entrevistados cujas organizações estão usando 

uma única ferramenta para gerenciar seus ambientes de TI 

na nuvem híbrida e no local têm mais chances de observar 

um aumento da economia (55%), mais flexibilidade (49%) 

e segurança mais rígida (49%) como as principais vantagens 

das nuvens híbridas. 

GRÁFICO 2. Expectativas — boas notícias com dois dígitos

Economiza dinheiro

Backup de dados mais rápido e fácil

Tempo de resposta mais curto

Maior escalabilidade

45%

36%

27%

28%

59%

50%

41%

41%

BENEFÍCIOS EXPECTATIVA REALIDADE
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A nuvem da Dell Technologies integrada ao hardware líder do setor — inclusive a plataforma hiperconvergente 

VxRail integrada à pilha de nuvem do VMware Cloud Foundation — oferece um caminho ininterrupto para 

a adoção de plataformas de várias nuvens para proporcionar uma experiência operacional consistente. As 

plataformas consistentes de nuvem híbrida eliminam os obstáculos à implementação e ao gerenciamento de 

várias nuvens, inclusive migrações complexas de cargas de trabalho, silos operacionais, ferramentas distintas 

de segurança e gerenciamento e lacunas de habilidades/processos. A nuvem da Dell Technologies simplifica 

a implementação e o gerenciamento das nuvens híbridas, permitindo que os profissionais de TI ajudem 

a impulsionar a inovação e concretizar a transformação digital. Clique aqui para obter mais informações. 

RESUMO

Os resultados da pesquisa MarketPulse do IDG indicam 
claramente que as organizações de médio porte estão 
apostando tudo nas implementações de nuvem híbrida. As 
equipes de TI internas dos entrevistados estão gerenciando, 
em média, 4 a 5 implementações de nuvem e cerca de 
9 entre 10 participantes (89%) esperam manter ou aumentar 
os gastos em infraestrutura habilitada pela nuvem ao longo 
do próximo ano. 

O ímpeto por trás da adoção da nuvem híbrida entre as 
empresas de médio porte está melhorando o desempenho 
da TI e dos negócios. Ainda assim, muitas organizações não 
conseguem aproveitar totalmente suas nuvens híbridas 
porque não têm estratégias de nuvem centralizadas, estão 
sobrecarregadas com ferramentas demais para gerenciar 
os ambientes locais e de nuvem — ou ambos. 

De modo semelhante, a maioria das organizações 
de médio porte ainda não implementou totalmente 
práticas reconhecidas de segurança de dados, apesar 
de os entrevistados da pesquisa MarketPulse avaliarem 
indiscutivelmente a segurança como uma grande 
prioridade para determinar o posicionamento de cargas 
de trabalho e aplicativos. Muitas — em particular as 
empresas e instituições que usam várias ferramentas 
de gerenciamento — também enfrentam limitações de 
orçamento e mão de obra enquanto tentam monitorar 
a segurança e fazer backup de dados em ambientes de 
nuvem híbrida.

Menos de 1 a cada 5 (18%) dos entrevistados da pesquisa 
usa uma ferramenta unificada para gerenciar os ambientes 
locais e de nuvem, e apenas 11% usam uma estratégia 
de nuvem centralizada e uma única ferramenta de 
gerenciamento para ambientes híbridos. O último subgrupo 
tem também mais chances de já ter estabelecido práticas 
de segurança. 

Não é nenhuma surpresa o fato de que as organizações 
de médio porte que usam uma ferramenta unificada para 
gerenciar suas nuvens híbridas relatem benefícios em várias 
áreas que estão ultrapassando as expectativas, tais como:

A maioria afirma que conseguiu reduzir o tempo que os 
funcionários de TI gastam no gerenciamento da segurança, 
na resolução de violações e no gerenciamento de cargas 
de trabalho sensíveis à segurança.

Uma abordagem consistente de nuvem híbrida oferece 
às empresas de médio porte flexibilidade, agilidade 
e capacidade de adaptação, que são essenciais para 
o sucesso na economia digital. Uma ferramenta de 
gerenciamento unificado e uma estratégia de nuvem 
centralizada são os verdadeiros catalisadores essenciais 
e avançados que garantem a segurança nas plataformas 
locais e de nuvem.

Economia de custos Diminuição de risco e tempo 
de resposta aprimorados

Backups mais rápidos Maior escalabilidade
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https://www.dellemc.com/pt-br/solutions/cloud/dell-technologies-cloud.htm#dtcp

