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Introdução e visão geral da pesquisa
Objetivo:
O propósito deste estudo era entender até que ponto as transformações de tecnologia abrangentes da empresa reforçam as vantagens de negócios e competitivas amplas e profundas.
Por outro lado, o estudo investiga se as empresas com atraso em termos de fornecimento de tecnologia estão tão bem posicionadas quanto aquelas mais avançadas no que diz respeito
ao aproveitamento de oportunidades de negócios.

Principais resultados:
As empresas que se sobressaem em várias disciplinas de TI obtêm uma recompensa notável:
• Elas impulsionam níveis maiores de inovação, resultando em transformação dos negócios. Na média, elas impulsionam 45% mais receita por meio de canais inovadores.
• A inovação produz experiências diferenciadas e maior satisfação do cliente. Elas têm 2,9 vezes mais chance de exceder as metas de satisfação do cliente.
• As empresas reconhecem a TI como diferencial competitivo. Elas têm 3,2 vezes mais chance de posicionar a TI como diferencial competitivo.
• Elas estão posicionadas para se adaptar e prosperar em momentos de incerteza: dois terços (67%) estão muito confiantes de que têm a experiência tecnológica para se adaptar
e prosperar em grandes crises sociais e macroeconômicas.

Metodologia:
O ESG realizou uma pesquisa on-line, do tipo duplo-cego, com 2.000 responsáveis pelas decisões de TI com conhecimento sobre uma ampla variedade de características de ambiente
de TI em suas organizações. Isso abrange especificamente infraestrutura de data center, dados e dispositivos.
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 representadas eram uma combinação de empresas
de médio porte (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 para a TI
impulsionar a aceleração da
tecnologia?
A TI deveria estar impulsionando um amplo
conjunto de transformações de tecnologia baseadas
e orientadas pelos desafios relacionados a:
• Fornecer um local de trabalho digital: Cada vez
mais usuários trabalham a maior parte do tempo
remotamente. Isso significa que a TI precisa
possibilitar a produtividade remota enquanto
oferece, com eficácia, suporte e segurança aos
usuários.
• Tornar realidade a 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 e dimensionar
recursos imediatamente com base na dinâmica
das necessidades de negócios e de usuários.

FORNECER UM LOCAL
DE TRABALHO DIGITAL

Tornar
realidade a TI
flexível

INOVAR COM
DADOS

Essas exigências fundamentais de tecnologia são combinadas de modo a criar um roteiro para as
organizações de TI prontas para o futuro. Esta pesquisa busca mostrar que as organizações que
implementaram as tecnologias e os processos certos em todas essas áreas estão colhendo incríveis
benefícios de negócios.

• Inovar com dados: A criação de dados,
especialmente na borda, continua a se acelerar.
Apenas organizações que conseguem consolidar,
correlacionar e analisar os dados podem revelar,
com consistência, o valor do capital de dados.
© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.
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Juntar tudo: Os três pilares de TI que impulsionam a aceleração
Este eBook discutirá três recursos individuais de tecnologia: fornecer um local de trabalho digital, prestar serviços de TI com flexibilidade e inovar com dados para revelar o valor deles.
Além disso, o eBook mostrará como avaliamos a capacidade das empresas de acelerar (classificado como Estágio 3 de maturidade), avaliar (Estágio 2 de maturidade) ou reagir (Estágio 1
de maturidade) a cada iniciativa de tecnologia.
No entanto, esta pesquisa buscou entender se as organizações que avançam com sucesso em todas essas iniciativas também têm uma vantagem competitiva em relação às demais.
Para avaliar essa hipótese, o ESG desenvolveu um modelo de segmentação orientado pelo progresso da organização nos três componentes. As organizações receberam três pontos de
maturidade para cada recurso de tecnologia em que estavam acelerando, dois pontos para áreas de tecnologia onde estavam evoluindo e apenas um ponto de maturidade para áreas de
tecnologia às quais estavam reagindo.

Três estágios de progresso em direção
à aceleração de tecnologia:
Hoje em dia, dois terços das organizações (66%)
estão no Estágio 1 (reativo à tecnologia). Isso
mostra que muitas organizações enfrentam
dificuldades para modernizar todo o ambiente,
desde dados até dispositivos e infraestrutura de
data center. Das empresas que superaram o estágio
reativo à tecnologia, 26% alcançaram o estágio de
maturidade de avaliador de tecnologia (Estágio 2)
e apenas 8% se sobressaem nas três transformações
de tecnologia, alcançando o Estágio 3 (acelerador
de tecnologia).

© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.

ESTÁGIO 3
Acelerador
da tecnologia

ESTÁGIO 2
Avaliadores da tecnologia

ESTÁGIO 1
Reativos à tecnologia

Recebem 8 a 9 pontos de maturidade
em fornecimento de local de trabalho
digital, inovação com dados e TI flexível

8%

do mercado

Recebem 6 a 7 pontos de maturidade
em fornecimento de local de trabalho
digital, inovação com dados e TI flexível

26%

do mercado

66%

do mercado

Recebem 5 pontos de maturidade ou
menos em fornecimento de local de
trabalho digital, inovação com dados
e TI flexível
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A aceleração da tecnologia ajuda as
organizações a encantar os clientes
Cada tópico nesta pesquisa (fornecimento de espaço de trabalho
digital, inovação efetiva de dados e fornecimento de TI flexível)
é conectado à satisfação do cliente.

| Desempenho na satisfação do cliente
Reativos
à tecnologia

• As organizações com práticas maduras de gerenciamento
de dados estão melhor posicionadas para entender as
preferências do cliente, detectar logo problemas na satisfação
dele e tomar ações preditivas — de níveis de desempenho do
serviço digital a problemas de qualidade nos produtos que
saem da linha de montagem — para proporcionar alto nível de
qualidade à experiência do usuário.
© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.

Aceleradores
da tecnologia

Os aceleradores têm

64%
55%

• Funcionários que atendem clientes e estão em trabalho remoto
ainda precisam ter uma interface eficaz com os clientes. Isso
significa que a experiência de trabalho remoto precisa oferecer
desempenho, disponibilidade e funcionalidade para que eles
possam realizar o trabalho.
• Obter uma TI realmente flexível tem uma forte correlação com
a agilidade no desenvolvimento de aplicativos e com a eficiência
na migração para a nuvem. Ao acelerar o desenvolvimento
e a adoção de multi-cloud, a TI flexível ajuda as organizações
a transformar as ofertas, implementar novos serviços para os
clientes e acrescentar novos recursos às soluções com rapidez
e sem disrupções. Isso proporciona aos clientes uma experiência
otimizada.

Avaliadores
da tecnologia

44%

2,9x MAIS

55%
44%

19%

Normalmente, excedemos as
Normalmente, atendemos às metas
metas de satisfação do cliente/usuário
de satisfação do cliente/usuário

chance de exceder as metas de
satisfação do cliente

13%

1%

1%

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)?

Os dados tornam essas conexões claras: 55% dos entrevistados em aceleradores de tecnologia afirmam
que a organização geralmente excede as metas de satisfação do cliente, enquanto apenas 19% dos reativos
à tecnologia informam o mesmo nível de sucesso. Os aceleradores têm 2,9 vezes mais chance de exceder as
metas de satisfação do cliente.
Voltar ao Conteúdo
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A aceleração da tecnologia ajuda
as organizações a impulsionar
a inovação com mais rapidez
A inovação organizacional é outra área na qual esses pilares
da tecnologia fazem diferença.
• Ao reforçar a produtividade, as organizações aproveitam
o melhor dos funcionários, mesmo diante de eventos
incrivelmente disruptivos. Na verdade, 64% dos entrevistados
em organizações com os ambientes de dispositivos mais
sofisticados concordam totalmente que a experiência de
tecnologia do funcionário manteve a empresa funcionando
durante os recentes momentos desafiadores. Ao manter as
operações funcionando, essas organizações garantem que
não serão superadas pelas demais.
• Operações de TI flexível indicam que a organização de TI pode
responder 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.
• Organizações com práticas maduras de gerenciamento de
dados podem usar esses recursos para revelar tendências
e oportunidades de mercado que talvez outras não percebam.
Com esses insights, as organizações podem usar dados para
orientar estratégias, como em quais mercados entrar, quais
produtos desenvolver e quais recursos diferenciarão as ofertas.
© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.

| Agilidade organizacional no desenvolvimento e lançamento de novos produtos
Reativos
à tecnologia

Avaliadores
da tecnologia

Aceleradores
da tecnologia

77%
62%

29%

Os aceleradores têm

2,7x MAIS

60%

chance de chegar ao
mercado antes dos
concorrentes

36%
23%

7%
2%

Normalmente, estamos
à frente dos concorrentes/colegas

Normalmente, estamos alinhados
aos concorrentes/colegas

0%

Normalmente, estamos atrás
dos concorrentes/colegas

Pergunta: Como você caracterizaria a agilidade de sua empresa para desenvolver e lançar produtos e serviços em relação às
demais organizações/concorrentes?

Os dados indicam que, quando combinados, todos esses recursos resultam em inovação inigualável:
77% dos entrevistados em aceleradores de tecnologia afirmam que normalmente chegam ao mercado
antes dos concorrentes, enquanto apenas 29% dos reativos à tecnologia informam o mesmo nível de
sucesso. Os aceleradores têm 2,7 vezes mais chance de chegar primeiro no mercado.
Voltar ao Conteúdo
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Outra comprovação: quando perguntamos aos entrevistados quanto da receita da organização estava vinculada a produtos e serviços lançados nos últimos dois anos, os aceleradores de
tecnologia relataram 45% mais receita do que os reativos à tecnologia (29% de receita versus 20%).

| Porcentagem média de receita impulsionada pela inovação
29%
25%
20%

Os aceleradores
impulsionam

45% MAIS
receita por meio de
canais inovadores

Reativos
Stage 1
à tecnologia

Avaliadores
Stage 2
da tecnologia

Aceleradores
Stage 3
da tecnologia

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)

© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.
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A TI é considerada como um
diferencial competitivo em
aceleradores de tecnologia
A maioria das organizações considera a TI um centro de
custos. Mas um número bem menor (apenas 22% das
organizações na pesquisa) considera a TI como diferencial
competitivo. Dado o valor que organizações de TI
proporcionam aos negócios em aceleradores de tecnologia,
não é surpresa ver que essas organizações estão muito
mais aptas a reconhecer o valor do departamento de TI.
Em relação aos reativos à tecnologia, os aceleradores têm
3,2 vezes mais chance de posicionar a TI como diferencial
competitivo. Por outro lado, os reativos têm 3,1 vezes
mais chance de afirmar que a organização de TI é apenas
adequada, um centro de custos ou até mesmo um
inibidor de negócios.
Os líderes de TI precisam conhecer a própria reputação
entre os executivos da empresa. Os investimentos no
orçamento de projetos, níveis de equipe e tecnologia
dependem de como a liderança da empresa reconhece um
caso de negócios positivo. CIOs considerados diferenciais
estão em posição muito melhor para conseguir aprovações.

© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.

| Como a TI é vista pelos executivos da empresa?
Os aceleradores têm

Reativos
à tecnologia

Avaliadores
da tecnologia

45%

3,2x MAIS

Aceleradores
da tecnologia

chance de ser vistos como diferencial
competitivo

48%
43%

41%

40%

34%

17%

14%

Diferencial competitivo

Provedor de serviços
de alto valor

13%

Adequada/centro de
custos/inibidor de negócios

Pergunta: Como os executivos de sua organização consideram o departamento de TI?

Voltar ao Conteúdo
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Os aceleradores de tecnologia estão
em melhor posição para se adaptar
e prosperar
Não é segredo que recentemente as organizações
têm enfrentado desafios sem precedentes. Elas com
frequência tiveram que reinventar as operações, encontrar
novas formas de engajamento com os clientes e recriar
completamente os roteiros e planos estratégicos.
Muitas organizações enfrentam incertezas significativas
sobre o futuro. No entanto, nossa pesquisa mostra que
as organizações que fizeram evoluir os ambientes de
dispositivos, os modelos de fornecimento de TI e os
recursos de gerenciamento de dados confiam muito mais
na própria resiliência. Na verdade, dois terços (67%) dos
aceleradores de tecnologia creem que têm experiência
tecnológica para se adaptar e prosperar em grandes
crises sociais e macroeconômicas. Em outras palavras, os
aceleradores têm 3,2 vezes mais chance de confiar muito
na própria resiliência.
As empresas esperam ter menos disrupções, mas
esperança não é uma estratégia eficaz. As organizações
precisam estar preparadas para lidar com a próxima onda
de disrupções no mercado e se posicionar para navegar
bem por ela.
© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.

| Confiança na resiliência organizacional
Reativos
à tecnologia

Avaliadores
da tecnologia

Aceleradores
da tecnologia

Os entrevistados em
aceleradores têm

3,2x MAIS

67%
51%

chance de confiar na
própria resiliência

55%
47%
32%

23%

21%

2%
Muito confiante

Confiante

1%

Não confiante

Pergunta: Qual 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?

Voltar ao Conteúdo
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Segmentação do mercado em termos de fornecimento
do local de trabalho digital: Adoção do novo normal
Para analisar as organizações conforme a capacidade de fornecer um local de trabalho digital, o ESG agrupou as
organizações dos entrevistados em três grupos, com base nas respostas a quatro perguntas da pesquisa específicas
ao ambiente do usuário final. Cada uma dessas perguntas representa uma característica de maturidade1:
• Qual o nível de adoção dos modernos sistemas operacionais (OSes) no ambiente de dispositivos?
• Qual o nível de automação das tarefas de provisionamento de dispositivos?
• A organização implementou ferramentas de gerenciamento de dispositivos para otimizar o suporte?
• Quais recursos avançados de segurança do dispositivo estão presentes neles?

O uso de um comportamento ou tecnologia que identifica a organização como líder. A hipótese do ESG era que as organizações com os ambientes de dispositivos mais sofisticados seriam
melhor equipadas para dar suporte a um local de trabalho drasticamente mais distribuído.
1

© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.
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100%

Aceleradores do LOCAL DE TRABALHO DIGITAL:

16% do mercado

Três estágios de
fornecimento de local de
trabalho digital
Hoje em dia, a maioria (51%) das
organizações se enquadra no Estágio 1. Isso
mostra que o ambiente de dispositivos na
maioria das organizações ainda não é bem
adaptado para fornecer uma experiência
do usuário remoto otimizada. Na verdade,
apenas 16% das organizações atendem
a todos os critérios que o ESG definiu como
componentes essenciais do fornecimento de
local de trabalho digital.

• Todas as 4 características de maturidade em vigor
• Otimização da experiência do usuário digital

Avaliadores do LOCAL DE TRABALHO DIGITAL:

34% do mercado

• 3 características de maturidade em vigor
• Evoluíram muito na modernização dos dispositivos
FORNECIMENTO DE
LOCAL DE TRABALHO
DIGITAL

Reativos ao LOCAL DE TRABALHO DIGITAL:

51% do mercado

Para a maioria das organizações, há uma
clara necessidade de fazer o ambiente
de dispositivos evoluir radicalmente para
fornecer melhor desempenho, confiabilidade
e segurança aos usuários.

• Máximo de 2 características de maturidade em vigor
• O ambiente de dispositivos não é capaz de dar bom
suporte aos usuários

0%
© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.
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Organizações líderes no fornecimento de local de trabalho digital têm resultados incríveis
Os aceleradores do local de trabalho digital relatam:
• Ganhos significativos de produtividade do usuário:
Essas organizações tiveram um aumento de 21%
na produtividade do usuário como resultado dos
aprimoramentos no ambiente de dispositivos
realizados nos últimos 12 meses. É um ganho de
produtividade 62% maior do que o que os reativos
tiveram no mesmo período.
• Maior satisfação dos usuários: Usando uma
metodologia Net Promoter Score, essas
organizações recebem uma pontuação de satisfação
6,4 vezes maior do que a relatada pelos reativos.
• Eficiência na liderança do mercado: Os
aceleradores têm 2,3 vezes mais chance de relatar
que a mudança para o trabalho remoto das equipes
de TI foi tranquila em termos da capacidade de dar
suporte e segurança aos ambientes. E em termos
de custos operacionais, essas organizações relatam
uma redução de 27% nos custos, consequência da
maior simplicidade do ambiente e da consolidação
das ferramentas de gerenciamento nos últimos 12
meses. É uma economia 42% maior do que a que os
reativos tiveram no mesmo período.
© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.

21%

6,4X

27%

de aumento na
produtividade do usuário

maior pontuação da
satisfação do usuário

de redução
de custos
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Fornecimento de local de trabalho digital: Aprendendo com os líderes
É nítido que os aceleradores de local de trabalho digital têm desempenho superior, mas por quê? E o mais importante: o que as organizações
que ficam para trás podem fazer a esse respeito?
Em organizações aceleradoras, mais de 70% dos dispositivos executam uma versão atual do sistema operacional. Um sistema operacional
atual é importante porque as atualizações de recursos melhoram o desempenho, a confiabilidade e a segurança. Ao garantir que a maioria
dos usuários usem o melhor e mais recente sistema operacional disponível, a TI otimiza a experiência do usuário. As equipes de dispositivos
precisam garantir que os dispositivos dos usuários estejam atualizados e com todos os patches.
Em organizações aceleradoras, o provisionamento do dispositivo e os processos de configuração são altamente automatizados. A automação
gera vários benefícios, e as equipes de dispositivos devem encontrar maneiras de otimizar, fazer script e/ou terceirizar as tarefas de configuração
dos dispositivos:
• Isso elimina ou reduz os erros humanos associados a tarefas repetitivas, como configuração de permissões do usuário ou instalação de aplicativos.
• Ao mesmo tempo, libera o tempo dos administradores para que eles se concentrem em tarefas mais complexas, reduzindo o tempo médio
de resolução de tíquetes complexos.
Os aceleradores investem em soluções de gerenciamento unificado de endpoint, o que aumenta a eficiência e a escala das equipes de
suporte. Sem terem de aprender e alternar entre vários consoles, as equipes podem aumentar rapidamente o conhecimento especializado
e reduzir erros, ajudando a resolver problemas mais rápido e dar suporte proativo aos usuários.
Proteger ambientes de trabalho remoto pode ser difícil. As ferramentas corporativas de segurança cibernética talvez não cheguem à borda,
e a visibilidade do comportamento do usuário poderá ser dificultada. Os aceleradores investem em dispositivos com excelentes recursos de
segurança, como unidades, dispositivos e aplicativos criptografados e monitoramento do usuário, além de recursos eficientes de controle de
acesso. As organizações precisam apostar na segurança dos dispositivos para garantir o tempo de funcionamento e a produtividade.
Para ver a análise completa do ESG sobre como as organizações líderes em ambientes de dispositivos têm desempenho
superior, leia o eBook.

SAIBA MAIS
© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.
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Destaque para a TI flexível: Uma abordagem
moderna, exigida por organizações modernas
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. Cada uma dessas perguntas representa uma característica de maturidade2:
• 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?
• O que é avaliado quando as decisões de colocação da carga de trabalho são tomadas?
• Quantas localizações de carga de trabalho são geralmente avaliadas?
• As organizações consolidam o número de ferramentas de gerenciamento de infraestrutura em uso nas várias
localizações de carga de trabalho?

O uso de um comportamento ou tecnologia 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.
2
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Três estágios para tornar
real a flexibilidade da TI

100%

Aceleradores da TI FLEXÍVEL:

18% do mercado

• Todas as 5 características de maturidade em vigor
• Transformaram a IaaS no local

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 precisa evoluir
radicalmente as operações de TI para
oferecer maior agilidade e flexibilidade.
Um pilar da TI flexível é a proliferação
dos modelos de consumo “as a service”.
Então, é importante observar que o
consumo “as a service” está aumentando
rapidamente. Os entrevistados relatam
que, 12 meses atrás, uma média de 33% do
ambiente era fornecido “as a service”; hoje
a porcentagem 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 vontade de
uma adoção maior do modelo.

Avaliadores da TI FLEXÍVEL:

37% do mercado

• 4 características de maturidade em vigor
• Evoluíram muito na modernização
Tornar realidade
a TI flexível

Reativos à TI FLEXÍVEL:

45% do mercado

• Máximo de 3 características de maturidade em vigor
• Conduzem os ambientes com menos TI flexível

0%
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Organizações que realmente tornam realidade a TI flexível impulsionam resultados
Os aceleradores da TI flexível 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).
• Gerenciamento mais eficaz da nuvem pública: Essas
organizações tomam decisões mais inteligentes de
colocação da carga de trabalho e uso da nuvem em
seus negócios. Como resultado, nos últimos 12 meses
tiveram 44% menos incidentes problemáticos na
nuvem (como interrupção de aplicativos, perda de
dados e violações de segurança) em comparação com
os reativos.
• Processos mais ágeis de migração e desenvolvimento:
Essas organizações responsabilizam os recursos
“as a service” pela redução de aproximadamente
três semanas úteis no ciclo de desenvolvimento de
aplicativo, em média (redução 40% maior que a dos
reativos). Além disso, essas organizações conseguem
alterar a plataforma das cargas de trabalho de uma
localização (nuvem, borda ou data center) para outra
53% mais rápido que as reativas, em média.
© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.
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Fornecimento de TI flexível: Aprendendo com os aceleradores
Por que o desempenho dos aceleradores de TI flexível é superior e o que as organizações que ficam para trás podem fazer a esse respeito.
• Os aceleradores evoluíram em relação ao fornecimento de infraestrutura “as a service” no local. Isso é essencial, já que nem todas as
cargas de trabalho são adequadas à nuvem pública. Esse progresso possibilita às organizações fornecer operações semelhantes à nuvem
para cargas de trabalho que precisam permanecer no local por questões de segurança, conformidade, confiabilidade e desempenho. As
organizações que não desejam trocar as vantagens entre operações na nuvem e no local precisam progredir nos recursos “as a service”.
• Em organizações aceleradoras, as decisões de colocação de carga de trabalho são orientadas pela TI, o que é importante para limitar a TI
invisível. Sem a supervisão de TI, as organizações podem correr o risco de violação de dados, violação de conformidade ou seleção incorreta
do serviço em nuvem para o trabalho envolvido. As organizações precisam adotar um processo colaborativo de decisão na colocação de
cargas de trabalho que incorpore a TI e os usuários finais.
• Os aceleradores também avaliam muitos ambientes para as cargas de trabalho, de nuvem privada a nuvens públicas e borda. Possibilitar
a escolha e a flexibilidade é um benefício que permite às organizações selecionar o ambiente certo para a carga de trabalho com base nas
necessidades, sem ficar presas ao modo de operação apenas no local ou priorizando a nuvem.
• Entretanto, a escolha pode criar complexidade. Os aceleradores eliminam a complexidade com a consistência do gerenciamento de infraestrutura.
Ao consolidar as ferramentas de gerenciamento de infraestrutura em menos ferramentas padrão do setor que possam ser usadas em qualquer
nuvem, os aceleradores permitem que as equipes gerenciem a infraestrutura com eficiência e eficácia, mesmo se o número de ambientes em uso
aumente.
Para ver a análise completa do ESG sobre como o desempenho das organizações que fornecem TI flexível é superior, leia o eBook.

SAIBA MAIS
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Segmentação do mercado em termos de maturidade da
inovação de dados: Revelar o capital de dados da organização
Para analisar as organizações pela maturidade das práticas de gerenciamento de dados, o ESG agrupou as
organizações dos entrevistados em três grupos, com base nas respostas a quatro perguntas da pesquisa específicas
para ambiente de gerenciamento de dados. Cada uma dessas perguntas representa uma característica de maturidade3:
• Qual o nível de consolidação ou isolamento dos ativos de dados da organização?
• Qual é a precisão dos dados da organização (ou seja, sua veracidade)?
• Qual é a qualidade de colaboração entre as partes interessadas de lógica analítica e TI?
• A organização usa ferramentas de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) para apoiar as
iniciativas de gerenciamento de dados?

O uso de um comportamento ou tecnologia que identifica a organização como líder. A hipótese do ESG era que as organizações com os ambientes de gerenciamento de dados mais maduros
usariam muito mais os dados para impulsionar os resultados de negócios.
3
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100%

Aceleradores da INOVAÇÃO DE DADOS:

16% do mercado

• Todas as 4 características de maturidade em vigor
• Revelar o capital de dados com uma prática madura de
gerenciamento de dados

Três estágios da
inovação de dados
Hoje em dia, a maioria das organizações
(57%) se enquadra no Estágio 1. Isso
mostra que a maioria das organizações terá
dificuldades para aproveitar ao máximo
seu ativo mais valioso: os dados. Ao mesmo
tempo, apenas 16% das organizações
estão a ponto de ter uma prática de
gerenciamento de dados extremamente
madura. A maioria das organizações perde
uma incrível oportunidade econômica
de transformar dados em dinheiro.
É importante reavaliar a abordagem
relacionada ao gerenciamento de dados.

Avaliadores da INOVAÇÃO DE DADOS:

27% do mercado

• 3 características de maturidade em vigor
• Fizeram avanços significativos no progresso da prática de
gerenciamento de dados

INOVAR COM DADOS

Reativos à INOVAÇÃO DE DADOS:

57% do mercado

• Máximo de 2 características de maturidade em vigor
• Incapaz de efetivamente transformar dados em valor
organizacional

0%
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Organizações com práticas maduras de inovação de dados revelam o capital de dados
A adoção mais ampla das características de maturidade
que o ESG definiu está relacionada à melhoria
do desempenho dos negócios, da inovação e da
produtividade.
As organizações aceleradoras relatam:
• Contribuição significativa para a receita: Essas
organizações relatam que, nos últimos 12 meses,
a prática de lógica analítica e gerenciamento
de dados representou 19% da receita geral, um
número 46% superior ao das organizações reativas.
• Inovação: Essas organizações desenvolveram e
lançaram, em média, 4,6 novos produtos nos últimos
12 meses. Isso não teria sido possível sem as práticas
de lógica analítica e gerenciamento de dados (±2
produtos a mais que as organizações reativas).
• Produtividade: Nos últimos 12 meses, essas
organizações relataram uma melhoria de 18% na
produtividade do funcionário, impulsionada pela
prática de lógica analítica e gerenciamento de
dados, um aumento duas vezes maior que o das
organizações reativas.

© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.
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Maturidade da inovação de dados: Aprendendo com os aceleradores
É nítido que os aceleradores da inovação de dados têm desempenho superior, mas por quê? E o mais importante: o que as organizações
que ficam para trás podem fazer a esse respeito?
• Em organizações aceleradoras, os dados são totalmente ou na maioria integrados. Além disso, os dados são considerados altamente
precisos e confiáveis. Dados isolados e imprecisos são péssimos para a prática de gerenciamento de dados. Eles atrapalham a capacidade
da organização de gerar observações precisas e úteis. Organizações com ambientes de dados fragmentados e que não são capazes de
gerenciar a veracidade dos dados precisam melhorar para aproveitá-los ao máximo.
• Em organizações aceleradoras, a colaboração entre funções vem à tona. As equipes de infraestrutura e negócios estão em sincronia
quando se trata de orçamentos, cronogramas e objetivos de projetos de gerenciamento de dados. Sem essa cultura de colaboração, os
projetos de gerenciamento de dados raramente alcançariam as metas definidas.
• Os aceleradores são inovadores na adoção de tecnologia quando se trata de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML).
IA e ML ajudam a automatizar a identificação, coleta, integração e análise de dados. Isso é essencial porque os volumes de dados estão
explodindo e as práticas de gerenciamento de dados das organizações precisam acompanhar o ritmo via automação.
Para ver a análise completa do ESG sobre como as organizações líderes em gerenciamento de dados têm desempenho superior,
leia o eBook.
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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 à 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.
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Com a finalidade de coletar dados para
este relatório, o ESG realizou uma pesquisa
on-line 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.
© 2021 TechTarget, Inc. Todos os direitos reservados.
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Metodologia e dados demográficos
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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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