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RELATÓRIO DO ESTADO DA MULTINUVEM DE 2022

As escolhas tecnológicas sempre implicam
concessões. Na quarta edição deste relatório
anual, continuamos nossos esforços para
registrar o estado atual da multinuvem,
assim como as motivações envolvidas.
Acreditamos que tentar compreender as
aspirações mais amplas de onde queremos
estar coletivamente nos dá o contexto para
entender melhor por que as pessoas fazem
as escolhas que fazem. Entretanto, se em
2022 estamos falando sobre onde queremos
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Destaques

78% das organizações

em geral, incluindo 89%
dos líderes, reconhecem
que a sustentabilidade
ambiental e a resiliência
climática são importantes.

estar sem um entendimento do impacto
ambiental das tecnologias que usamos
para fazê-lo — e das quais muitas vezes
abusamos, falando francamente —, então
continuamos a ignorar nossos
custos existenciais.
Estamos a apenas oito anos de quando, segundo a previsão das
estimativas atuais, as emissões globais de carbono precisarão
ser reduzidas pela metade, em 2030, para limitar o aquecimento
a 1,5°C e evitar mudanças climáticas catastróficas. A novidade
no relatório deste ano é como a TI sustentável está sendo
priorizada e implementada. A boa notícia é que a maioria das
organizações está de fato reconhecendo a importância da
sustentabilidade ambiental e da resiliência climática, e quase
metade está tomando atitudes reais em relação ao tema. Nos
próximos anos, ampliaremos nossa análise e nossas tendências
sobre este assunto, porque nossas transformações digitais em
andamento devem ter em vista seus impactos duradouros nas
gerações futuras — que nunca usarão sua nova aplicação ou
serviço, mas construirão as coisas que hoje só podemos
começar a imaginar.
No ano passado, observamos que restrições são uma realidade,
mas não precisamos nos conformar com o status quo. Afastar
as barreiras, por mais gradativamente que seja, e resolver os
problemas difíceis, requer imaginação de todos nós. Neste ano,
corrigiremos isso: também requer ação. Se não nos convencer
o número crescente de consumidores e investidores preocupados
com a questão, ou a adesão de governos e agências reguladoras,
então, consideremos o aumento da frequência e da severidade
de alterações climáticas às nossas próprias portas.
A TI está em uma posição única para liderar e produzir
um impacto real. Vamos agarrar essa oportunidade juntos.

45% das organizações em geral,
incluindo 57% dos líderes, estão
implementando alguma estratégia de
sustentabilidade e resiliência climática
atualmente.

A falta de mão de obra e de
especialização é o principal desafio
para as organizações que aspiram
a assegurar continuamente o
desempenho de suas aplicações.

74% das organizações em geral e 88%
dos líderes estão implementando ou
explorando AIOps.

“Lift-and-shift” é a principal
abordagem para a modernização de
aplicações. Para os líderes, está ligada
à migração por replataformização.
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Destaques
Nosso foco nos líderes
Garantir a disponibilidade geral
continua a crescer como o principal
motor para a multinuvem, mas para os
líderes ainda é uma questão de aproveitar
diferentes apps e serviços.

2022 mostra uma inversão de opiniões:
as organizações estão priorizando
a diferenciação dos negócios em vez
de nenhum lock-in com fornecedor.

Ao longo deste relatório, analisamos os dados
comparando os “líderes” com os “em pé de igualdade
com a maioria” e os “retardatários.” Pedimos aos
entrevistados que se autoidentificassem com base
na pergunta: “Quando se trata de aproveitar novas
tecnologias para avançar nas metas do negócio, minha
organização é:”. Visualizar os dados com este foco nos
permite ver o que é importante para os líderes e que
talvez deva ser considerado por seus pares.

Líderes

60% das organizações estão
executando cargas de trabalho de
produção em uma nuvem pública;

33%

2021

34%
33%

entre os líderes, este número salta
para 75%.
Em pé de igualdade com a maioria

Apenas 15% dos entrevistados têm 3
ou mais nuvens, 30% a menos que no
ano anterior, em grande parte devido
a uma redução no número de nuvens
privadas.

Para 65% das organizações,
a conteinerização desempenhará um
papel estratégico dentro de 18 meses,
contra 61% em 2021.

2020

51%
53%
52%

Retardatários
15%
13%
15%

2022
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Metodologia e perfis demográficos
Realizamos nossa pesquisa de dezembro de 2021 a janeiro de 2022 e coletamos respostas de
669 participantes. Destes, 39% ocupavam um cargo em Infraestrutura/Operações, sendo os
61% restantes uma combinação de Aplicações (11%), Desenvolvimento (11%), Arquitetura
(11%), Negócios/Não-TI (10%), Segurança/Conformidade (9%), DevOps (8%) e Plataformas
de Contêineres (2%). Os participantes representam todos os portes de empresas: de mais de
5.000 funcionários (24%), de 1.000 a 4.999 (27%), de 200 a 999 (25%), de 1 a 199 (22%)
e autônomos (3%). Em termos de indústria, os entrevistados trabalhavam em tecnologia (23%),
educação (13%), prestação de serviços (11%), saúde (11%), serviços financeiros (10%), varejo/
e-commerce (9%), governo (5%), mídia e entretenimento (3%) e outros (15%). A distribuição
dos cargos foi uma combinação de contribuidores individuais (40%), diretores/gerentes (49%)
e executivos (11%). Ao longo deste relatório são mostrados os resultados de anos anteriores.
O número de participantes da pesquisa para cada um desses anos é o seguinte: 2019 - n = 846,
2020 - n = 938, 2021 - n = 819.

669
participantes

01 A +5000
Número de funcionários
da empresa

21%
Tecnologia:
setor da indústria
mais comum

01

Sustentabilidade

78% das organizações – e 89% dos líderes –
reconhecem que a sustentabilidade ambiental
e a resiliência climática são importantes.
Em geral, 78% das organizações reconhecem que a sustentabilidade ambiental
e a resiliência climática são importantes, com 45% executando uma estratégia e
objetivos. Entre os líderes, estes números sobem para 89% e 57%,
respectivamente.

Pergunta: Qual é a estratégia de sustentabilidade ambiental e de resiliência climática de sua organização de TI?

Geral: 2022

16%

Nenhuma estratégia:
Não temos estratégia de
sustentabilidade ambiental
e de resiliência climática.

33%

Explorando: Nossa liderança
de TI reconheceu que isso
é importante, mas ainda
não estamos executando
nenhuma estratégia
ou objetivos.

26%

Em estágio inicial: Estamos
nos estágios iniciais de
implementação de projetos/
processos a serem executados
segundo nossa estratégia
e objetivos.

19%

Avançado: Temos
projetos/processos
ativos para executar
nossa estratégia
e objetivos e estamos
vendo resultados.

5%

Não sei.
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É difícil ignorar o impacto da mudança climática, pois os padrões climáticos
cada vez mais adversos perturbam nossa vida diária com mais frequência.
A pressão sobre as empresas para que operem de uma forma mais sustentável
para o meio ambiente está aumentando entre os diversos stakeholders:
consumidores, investidores, acionistas, membros do conselho e governos.
Pode-se dizer que os consumidores desempenham o papel mais importante,
pois suas preferências dão forma aos mercados e decisões públicas. Um
estudo recente da IBM constatou que 80% dos consumidores indicam que
a sustentabilidade é importante e 60% estão dispostos a mudar seus hábitos
de compra para reduzir o impacto ambiental.1 Devido a esta pressão, 62% dos
executivos consideram que ter uma estratégia de sustentabilidade é essencial
para uma empresa ser competitiva no futuro e outros 22% acreditam que isso
será uma exigência.2

Líderes e retardatários: 2022
Nenhuma estratégia: Não temos estratégia de
sustentabilidade ambiental e de resiliência climática.
Explorando: Nossa liderança de TI reconheceu que
é importante, mas ainda não estamos executando
nenhuma estratégia ou objetivos.
Em estágio inicial: Estamos nos estágios iniciais
de implementação de projetos/processos a serem
executados segundo nossa estratégia e objetivos.
Avançado: Temos projetos/processos ativos para
executar nossa estratégia e objetivos e estamos
vendo resultados.
Não sei.

30%

35%

21%

10%

18%

5%

Retardatários

34%

28%

13%

Em pé de igualdade
com a maioria

7%

8%

32%

25%

32%

4%

Líderes

Líderes e retardatários: 2022 – Executar uma estratégia de sustentabilidade
ambiental e de resiliência climática.
Calculado pela soma dos que se encontram em estágios iniciais e avançados.

57% dos líderes estão executando
uma estratégia de sustentabilidade
e de resiliência climática.

31%

Retardatários

1
2

42%

Em pé de igualdade
com a maioria

A ascensão da empresa sustentável
A ascensão da empresa sustentável

57%

Líderes

A porcentagem de organizações que reconhecem
a importância da sustentabilidade, mas que ainda
estão apenas explorando como desenvolver
e executar uma estratégia, é bastante consistente
entre empresas retardatárias (35%), aquelas em pé
de igualdade com a maioria (34%) e as líderes (32%).
As diferenças vêm à tona quando se analisa se estes
tipos de organizações estão amparados por uma
estratégia e objetivos.
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A TI tem um papel crítico a desempenhar à medida que as organizações criam estratégias, planejam e executam suas metas de
sustentabilidade. De acordo com a Pesquisa de Sustentabilidade de 2020 da Gartner, 80% dos líderes empresariais cujas organizações
têm uma estratégia de sustentabilidade citam que seu CIO desempenha um papel crucial para este objetivo, na maioria das vezes como
facilitador de negócios sustentáveis ou inovador em tecnologia. Os CIOs e suas organizações de TI são importantes em parte devido
à grande quantidade de dados que muitas vezes têm à disposição. Com uma maior transparência, os dados podem ser infundidos
nos processos comerciais e na tomada de decisões e impulsionar melhores resultados ambientais.3 Com enormes volumes de dados
estruturados e não estruturados disponíveis para os CIOs, muitas vezes em tempo real, suas organizações podem aproveitar níveis
sem precedentes de insights que possibilitam novas ações para transformação e inovação.4
Há uma infinidade de estratégias que as organizações de TI podem implementar para operar de forma mais limpa e enxuta, mas
entre aquelas de maior impacto imediato, destaca-se alcançar a excelência operacional, assegurando continuamente que as aplicações
obtenham exatamente os recursos de que precisam quando precisam. Para saber mais sobre como a TI pode desempenhar um papel
maior na redução do impacto ambiental, leia: Melhores práticas de TI para acelerar a jornada rumo à neutralidade de carbono.

3
4

A ascensão da empresa sustentável | IBM Institute for Business Value
A ascensão da empresa sustentável | IBM Institute for Business Value
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Escassez de mão de obra

A dificuldade de contratação é o
principal desafio para as organizações
que aspiram a assegurar continuamente
o desempenho das aplicações.

Pergunta: O(s) maior(es) desafio(s) da minha organização para assegurar
continuamente o desempenho das aplicações é/são: (Selecione até 3)

Geral: 2022

47% das organizações citaram
“dificuldade em contratar ou
treinar pessoal com as habilidades

47%

Dificuldade em contratar ou treinar
pessoas com as habilidades
necessárias.

necessárias” como o principal desafio
para garantir o desempenho contínuo
das aplicações. A complexidade das

42%

Complexidade das aplicações
modernas de hoje.

aplicações modernas ficou em segundo
lugar, com 42%, e a escolha das
ferramentas e/ou plataformas corretas

39%

Dificuldade para escolher a
ferramenta e/ou as plataformas
certas.

ficou em terceiro lugar, com 39%.
Estes dados refletem a convergência de uma escassez histórica
de mão de obra em um momento em que o trabalho que precisa
ser feito – a transformação digital – necessita mais do que
nunca de trabalhadores qualificados e talentosos. A pandemia
do coronavírus acelerou a necessidade de lançar ou melhorar
aplicações e serviços digitais, o que requer que a organização
tenha as habilidades e recursos para implementar tecnologias
modernas de nuvem, inclusive nativas em nuvem. No entanto,
estamos no meio da “grande demissão”, na qual 4 milhões
de americanos deixaram seus empregos em julho de 2021;
a indústria tecnológica foi a mais duramente atingida, seguida
de perto pela saúde.5 Resumindo, a demanda é maior do que
a oferta.

39%

Desafios de colaboração
devido aos silos de habilidades
tecnológicas.

30%

Resistência cultural à crescente
automação.

5%

N/A, somos capazes de assegurar
continuamente o desempenho de
aplicações, sem problemas.

2%

Outros (favor especificar)

5

“Who is Driving the Great Resignation?” (Quem está à frente da grande demissão?) por Ian Cook, Harvard Business Review | https://hbr.org/2021/09/who-is-driving-the-great-resignation

RELATÓRIO DO ESTADO DA MULTINUVEM DE 2022

Líderes
51%
41%
39%

9

Líderes e retardatários: 2022
Dificuldade em contratar ou treinar pessoas
com as habilidades necessárias.
Complexidade das aplicações modernas
de hoje.

39%

Dificuldade para escolher a ferramenta e/ou
as plataformas certas.

31%

Desafios de colaboração devido aos silos
de habilidades tecnológicas.

4%
0%

Em pé de igualdade com a maioria
47%
43%
39%
41%
27%
7%
2%

Retardatários
37%
44%
39%
31%
36%
3%
7%

Resistência cultural à crescente
automação.
N/A, somos capazes de assegurar continuamente
o desempenho de aplicações, sem problemas.
Outros (favor especificar)
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74% das organizações em geral e 88%

Explorando: Identificamos casos de uso para
a implementação de AIOps.

dos líderes estão implementando ou

Ativas: Implementamos AIOps como uma prova de conceito.

explorando AIOps.

Operacional: Aproveitamos AIOps na Produção e vemos
valor mensurável.

A escassez de mão de obra é uma razão urgente para que as
organizações repensem até que ponto aproveitar a automação
e/ou AIOps para aumentar sua força de trabalho. Embora
seja possível obter ganhos de eficiência operacional com
a automação e a AIOps, isso também permite que as equipes
se concentrem na inovação e em tarefas de maior valor. Para
o indivíduo, isto também significa um trabalho mais gratificante,
reduzindo assim o risco de estafa profissional.

Sistêmico: A AIOps é difundida; requer mudanças
organizacionais/operacionais.
Transformador: Integramos AIOps em nossos processos,
produtos e serviços, alcançando sinergia entre seres
humanos e IA.
N/A: A AIOps não é estratégica para nossa organização.

Pergunta: Como você descreveria o nível atual de maturidade da
AIOps de sua organização?

Geral: 2022

29%

15%

20%

6%

4%

26%

Líderes e retardatários: 2022

29%

11%

15%

7%

3%

Retardatários

36%

34%

10%

16%

4%

3%

33%

Em pé de igualdade com a maioria

22%

24%

28%

9%

Líderes

5%

12%
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A área de DevSecOps é um foco

DevSecOps

estratégico para organizações que

Infraestrutura como Código (IaC)

implementam automação, refletindo

GitOps

a crescente exigência de evitar

Nenhuma, a automação não é estratégica para
nossa organização

que a segurança seja deixada em

Não sei

segundo plano.

Outros (favor especificar)

Pergunta: Quais destas práticas de automação serão estratégicas
para sua organização atingir as metas deste ano?
(Selecione todas as que se aplicam)

Geral: 2022

43%

34%

22%

22%

19%

1%

Líderes e retardatários: 2022

38%

31%

15%

32%

17%

Retardatários

0%

36%

27%

21%

20%

28%

1%

Em pé de igualdade com a maioria

57%

47%

26%

13%

Líderes

15%

1%
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Modernização de aplicações

“Lift-and-shift” é a principal abordagem para a modernização de aplicações.
Para os líderes, está ligada à migração por replataformização.
O “rehosting” de aplicações, também conhecido como “liftand-shift”, continua sendo uma estratégia viável para muitas
organizações, inclusive entre as líderes. Os dados sugerem que
elas estão mais preocupadas em deixar de lado a atividade de
gerenciamento de data centers do que em evitar incorrer em
custos por não fazer primeiro a migração das aplicações por
replataformização ou refatoração. Como observado em um post
do blog do Turbonomic, “...escolher suas batalhas é a chave para
ter sucesso. Migrar alguma aplicação de negócios pelo método
de rehosting não só ajuda a mitigar riscos devido a preocupações
financeiras, mas é um passo na direção certa para otimizar seu
ambiente. Além disso, pode servir como um grande estímulo
para o ânimo ou ser a motivação de que sua equipe de DevOps
precisa, aprimorando suas habilidades relacionadas à nuvem

e ao mesmo tempo ajudando-a a perceber seus benefícios.”6
É claro que cada organização tem restrições de negócios únicas
para contornar, mas estes dados sugerem que a maioria das
organizações está reconhecendo a necessidade de progredir
rápido numa direção geral apropriada em vez de aspirar à
perfeição, movendo-se lenta e metodicamente.
Finalmente, com quase 30% de retenção das aplicações
existentes, é claro que ainda há muitas aplicações para as
quais o investimento necessário para refatorar ou migrar
por reaquisição como uma oferta de SaaS é alto demais.
A modernização de aplicações não é um compromisso fácil;
os retornos de um empreendimento desse tipo devem ser
avaliados caso a caso.

Pergunta: Quais abordagens para a modernização de aplicações sua organização está usando hoje? (Selecione todas as que se aplicam)

Geral: 2022


Estamos migrando as aplicações existentes para a nuvem
com rehosting, em busca de benefícios operacionais.

43%

Estamos migrando as aplicações existentes com replataformização
e fazendo algumas mudanças nas aplicações para aproveitar
a computação em nuvem, seja nas instalações ou em uma nuvem pública.

38%

Estamos aposentando aplicações.

31%

Estamos mantendo as aplicações existentes
(não há planos de mudança no momento).

29%

Estamos refatorando as aplicações existentes e rearquitetando/
reescrevendo completamente as aplicações para aproveitar
os benefícios das aplicações nativas em nuvem.

25%

Estamos construindo novas aplicações
utilizando a tecnologia de contêineres.

24%

Estamos construindo novas aplicações utilizando
os serviços de PaaS (não contêineres).

19%

Estamos migrando aplicações por reaquisição e adotando
ofertas de SaaS para minimizar os custos de gerenciamento.

17%

6

https://blog.turbonomic.com/when-is-lift-and-shift-the-right-cloud-migration-strategy
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Líderes
44%
44%
35%
30%
28%
26

%

24%
13%
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Líderes e retardatários: 2022
Estamos hospedando as aplicações existentes
e migrando para a nuvem em busca de benefícios
operacionais.
Estamos migrando as aplicações existentes com
replataformização e fazendo algumas mudanças
nas aplicações para aproveitar a computação
em nuvem, seja nas instalações ou em uma
nuvem pública.
Estamos refatorando as aplicações existentes
e rearquitetando/reescrevendo completamente
as aplicações para aproveitar os benefícios das
aplicações nativas em nuvem.
Estamos construindo novas aplicações utilizando
a tecnologia de contêineres.
Estamos aposentando aplicações.

Em pé de igualdade com a maioria
47

%

35%
34%
32%
23%
22%
19%
15%

Retardatários
32%
31%
30%
29%
16%
15%
15%
14%

Estamos construindo novas aplicações utilizando
os serviços de PaaS (não contêineres).
Estamos mantendo as aplicações existentes
(não há planos de mudança no momento).
Estamos migrando aplicações por reaquisição
e adotando ofertas de SaaS para minimizar os
custos de gerenciamento.
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67% dos líderes medem o desempenho
das aplicações, um contraste muito
grande com apenas 44% dos
retardatários que fazem o mesmo.
Pergunta: Como sua organização mede o desempenho das
aplicações?
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Líderes e retardatários: 2022

Líderes
40%
27%
26%
4%
2%

Geral: 2022

Em pé de igualdade com a maioria
39%
28%

37%

Nós medimos
a disponibilidade
e definimos acordos
de nível de serviço (SLAs).

14%
11%
7%

28%

Temos objetivos de desempenho, mas não
os utilizamos como base ativamente.

20%

Nós medimos indicadores de nível de serviço (SLIs)
e definimos objetivos de nível de serviço (SLOs).

10%

Não medimos o desempenho das aplicações
hoje e não temos planos de mudar isso.

6%

Não medimos o desempenho das aplicações, mas
planejamos fazê-lo dentro dos próximos 18 meses.

Retardatários
22%
26%
22%
23%
8%
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61% das organizações utilizam o tempo
de resposta ou o rendimento para medir

Geral: 2022

o desempenho de aplicações; 23%
chegam a medir a receita gerada pela
aplicação.
As aplicações estão em evidência. A IDC observa que “o foco
no gerenciamento de sistemas e aplicações para otimizar
a experiência do usuário final é uma grande prioridade, já que
alcançar um desempenho rápido e 100% de tempo de atividade
é um desafio para o sucesso dos negócios digitais”.7 Os dados
sugerem que as organizações compreendem a importância do
uso de métricas de desempenho que indiquem a experiência
do usuário final e/ou a contribuição para o negócio.

58%

61%

2%

23

%

Pergunta: Que métricas sua organização usa para medir o
desempenho das aplicações? (Selecione todas as que se aplicam)

33%
30%

Tempo de resposta/rendimento.
Feedback do cliente (por exemplo, chamados de suporte
abertos contra aplicações, solicitações de recursos etc.)
Informações transacionais de negócios (iniciar,
completar, abandonar).
Métricas de utilização de recursos.
Receita gerada pela aplicação.
Outros (favor especificar)

Líderes e retardatários: 2022

47%

57%

27%

21%

21%

Retardatários
7

2%

66%

58%

29%

36%

21%

2%

Em pé de igualdade com a maioria

Worldwide Application Performance Management Software Market Shares, 2020 | junho de 2021, IDC #US47989021

61%

60%

40%

26%

Líderes

28%

1%
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Motivações para a multinuvem

Garantir a disponibilidade geral continua a crescer como o principal motor para
a multinuvem, mas para os líderes ainda é uma questão de aproveitar diferentes
apps e serviços.
Nos últimos quatro anos, as organizações em geral mudaram
de opinião, de forma gradual e consistente, acreditando que
aproveitar diferentes serviços de aplicação de múltiplos
fornecedores de nuvens seria o principal motor para um mundo
no qual as cargas de trabalho se movimentam livremente
através das nuvens. Faz sentido. Os provedores de nuvem, mais
recentemente a AWS, não estão imunes a interrupções.8 O tempo
de inatividade de aplicações é tempo de inatividade comercial.
Em 2020, o custo das interrupções variou de US$ 100.000

a US$ 1 milhão, com 16% das interrupções custando mais de
US$ 1 milhão.9 Dito isto, os líderes têm estado de acordo quanto
ao fato de os principais motores serem aplicações e serviços.
Também é provável que os líderes estejam arquitetando suas
aplicações para obter maior resiliência, mitigando o impacto
quando alguma interrupção ocorrer de fato e permitindo que
se concentrem nas aplicações e serviços que podem aproveitar
para diferenciar seus negócios.

Pergunta: Você acredita que um dia as cargas de trabalho de aplicações se moverão livremente pelas nuvens? Em caso afirmativo, qual
será o principal motor desta mudança?

Geral: 2019-2022

28%

29%

31%

Sim, garantir a
disponibilidade.

33%

34%

28%

25%

Sim, aproveitar diferentes
serviços de aplicações
(ex.: AI/aprendizado de máquina,
análise de big data, inteligência
de negócios, IoT etc.)
2019

8
9

31%

21%

23%

24%

21%

17%

Sim, minimizar o custo
de manutenção.

2020

Clientes fiéis da Amazon Cloud enfrentam dilema depois de interrupções: sair, ficar ou diversificar?
Barclays Equity Research | Green Data Centers: Beyond Net Zero, setembro de 2021

2021

17%

18%

21%

Não, eu acredito que cargas
de trabalho de aplicações
jamais se moverão
livremente entre nuvens.

2022
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Líderes e retardatários: 2022

Líderes e retardatários: 2021

Líderes

Líderes

40%

38%

33%

29%

18%

18%

9%

14%

Em pé de igualdade com a maioria

Em pé de igualdade com a maioria

19%

24%

35%

31%

24%

27%

22%

19%

Retardatários

Retardatários

22%

17%

34%

32%

19%

28%

26%

23%
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Sim, aproveitar diferentes
serviços de aplicações
(ex.: AI/aprendizado de máquina,
análise de big data, inteligência
de negócios, IoT etc.)
Sim, garantir a disponibilidade.
Sim, minimizar o custo de
manutenção.
Não, eu acredito que cargas de
trabalho de aplicações jamais
se moverão livremente entre
nuvens.
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A principal barreira para mover livremente
cargas de trabalho continua sendo a
capacidade de os componentes das
aplicações serem totalmente portáteis.
Estamos muito longe de movimentar cargas de trabalho livremente, se
é que isso será possível. Porém, embora os componentes de aplicações
de hoje não sejam totalmente portáteis, avanços tecnológicos nos
deram mais flexibilidade (e aproveitamento). Considere o caso da
J.B.Hunt, que migrou suas cargas de trabalho do Kubernetes para
a Google Cloud em 35 dias úteis sem tempo de inatividade.10
Pergunta: Qual você acredita ser a maior barreira para que
as cargas de trabalho das aplicações possam se movimentar
livremente através de plataformas de implementação
(data centers, nuvens, computação de borda etc.)?

A capacidade de
os dados serem
totalmente portáteis

8%
10%
12%

A capacidade de as
aplicações serem
totalmente portáteis

13%
11%
11%

2020
A capacidade de gerenciar
cargas de trabalho em
escala em múltiplas
plataformas

2021
2022

Geral: 2020-2022
A capacidade de os
componentes de aplicações
serem totalmente portáteis
(ex.: serviços de banco de
dados em diferentes nuvens que
funcionam de forma diferente
e podem exigir ser reescritos
para migrar para outra nuvem)

A capacidade de
garantir a segurança
através de múltiplas
plataformas

9%
10%

21%

A capacidade de gerenciar
a conformidade através de
múltiplas plataformas

9%

22%

11%

20%

10%

19%
18%

A capacidade de
ter visibilidade total
do desempenho das
aplicações em múltiplas
plataformas distribuídas

18%

Os custos incorridos
quando as cargas de
trabalho deixam os
provedores de nuvem

10%

12%
12%
13%

10 J.B. Hunt executa uma migração entre nuvens rápida, mas sem falhas

5%
5%
4%

Outros (favor especificar)

4%
2%
1%
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Líderes e retardatários: 2020-2022

Líderes

Em pé de igualdade com
a maioria

Retardatários

27%

15%

20%

17%

20%

16%

12%

9%

8%

11%

14%

16%

10%

15%

8%

9%

9%

14%

9%

13%

13%

4%

4%

6%

1%

1%

0%

A capacidade de os componentes de aplicações serem
totalmente portáteis (ex.: serviços de banco de dados em
diferentes nuvens que funcionam de forma diferente e podem
exigir ser reescritos para migrar para outra nuvem)
A capacidade de garantir a segurança através de múltiplas
plataformas
A capacidade de gerenciar cargas de trabalho em escala
em múltiplas plataformas
Os custos incorridos quando as cargas de trabalho
deixam os provedores de nuvem
A capacidade de os dados serem totalmente portáteis
A capacidade de gerenciar a conformidade através de
múltiplas plataformas
A capacidade de as aplicações serem totalmente portáteis
A capacidade de ter visibilidade total do desempenho das
aplicações em múltiplas plataformas distribuídas
Outros (favor especificar)

2022 mostra uma inversão de opiniões:
as organizações estão priorizando
a diferenciação dos negócios em vez
de nenhum lock-in com fornecedor.
Aqui estão mais dados que apontam para a crescente priorização
do avanço rápido com foco no que diferencia o negócio. Isso
é especialmente verdade para os líderes. Sem dúvida, a urgência
de adaptar-se às novas realidades aceleradas pela pandemia
tem impulsionado grande parte desta mudança de atitude.
Cada um dos grandes provedores de nuvem está aproveitando
esta oportunidade e trabalhando continuamente para melhorar
a quantidade e a qualidade dos serviços que prestam a seus
clientes à medida que se modernizam na nuvem, e é assim
que competem e cultivam uma base de clientes saudável
e satisfeita. Mas o custo dessa troca ainda existe para os
clientes: instrumentar aplicações para aproveitar serviços de
nuvem específicos naturalmente gera lock-in. Embora este ano
as pessoas estejam mais imunes ao medo do lock-in, ele não
vai desaparecer. Manter o aproveitamento é uma realidade
dos negócios; é apenas uma questão de quais custos você
está disposto a assumir.
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Pergunta: O que é mais importante para você?

Geral: 2019-2022
Infraestrutura verdadeiramente abstrata
(sem correções, atualizações etc.)

Evitar o lock-in com fornecedor

47%

46%

44%

53%

53%

54%

56%

47%

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Líderes e retardatários: 2020-2022
2022

2021

2020

Líderes

Líderes

Líderes

65%

46%

54%

35%

54%

46%

Em pé de igualdade com a maioria

Em pé de igualdade com a maioria

Em pé de igualdade com a maioria

44%

43%

42%

56%

57%

58%

Retardatários

Retardatários

Retardatários

53%

43%

40%

47%

57%

60%
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Adoção da nuvem

60% das organizações estão executando cargas de trabalho de produção em uma
nuvem pública; entre os líderes, este número salta para 75%.
Pergunta: Em que ponto está a sua organização na jornada para
a transformação de negócios na nuvem pública?

Nota: os números nestes gráficos foram arredondados para o número
inteiro mais próximo. Quando se somam as porcentagens não arredondadas
para Produção Inicial, Produção Avançada e Transformação de Negócios,
a soma é de 60% para os resultados “gerais” e 75% para os líderes.

Geral: 2022
16%

Estratégia: Estamos avaliando os provedores de nuvem pública com
base em sua capacidade de apoiar nossos objetivos comerciais.

10%

Pré-produção: Estamos construindo capacidades de nuvem dentro
de nossa organização, tendo movido as primeiras cargas de trabalho
das aplicações ou um ambiente que não seja de produção; e/ou
iniciando aplicações greenfield em nuvem.

32%

Produção inicial: Temos pelo menos uma aplicação crítica para o
negócio rodando em produção em uma nuvem pública – migrada por
rehosting, replataformizada ou de greenfield – com a maior parte das
cargas de trabalho ainda a ser movida.

22%

60%

Produção avançada: Temos múltiplas aplicações críticas para o negócio
em produção em uma nuvem pública, de forma que a maioria de nossas
cargas de trabalho agora reside em uma nuvem pública. Podemos ter
começado a fazer a replataformização de aplicações, fazendo algumas
mudanças nas aplicações para começar a aproveitar os benefícios da
nuvem, por exemplo, ajuste automático de escala ou serviços PaaS.

7%

Transformação dos negócios: Estratégia “cloud-first” em vigor com
aplicações críticas para o negócio aproveitando serviços nativos em
nuvem, PaaS e outros serviços não diferenciadores fornecidos por
provedores de serviços de nuvem.

8%

N/A, não estamos aproveitando uma nuvem pública.

6%

Não sei.
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Líderes e retardatários: 2022
Líderes
Estratégia: Estamos avaliando os
provedores de nuvem pública com base
em sua capacidade de apoiar nossos
objetivos comerciais.

9%
9%
36%
27%
13%
5%
1%

Em pé de igualdade com a maioria
21%
10%
29%
21%
4%
8%
8%

75%

Pré-produção: Estamos construindo
capacidades de nuvem dentro de nossa
organização, tendo movido as primeiras
cargas de trabalho das aplicações ou um
ambiente que não seja de produção; e/ou
iniciando aplicações greenfield em nuvem.
Produção inicial: Temos pelo menos uma
aplicação crítica para o negócio rodando
em produção em uma nuvem pública –
migrada por rehosting, replataformizada
ou de greenfield – com a maior parte das
cargas de trabalho ainda a ser movida.
Produção avançada: Temos múltiplas
aplicações críticas para o negócio em
produção em uma nuvem pública, de
forma que a maioria de nossas cargas
de trabalho agora reside em uma nuvem
pública. Podemos ter começado a fazer
a replataformização de aplicações, fazendo
algumas mudanças nas aplicações para
começar a aproveitar os benefícios da
nuvem, por exemplo, ajuste automático
de escala ou serviços PaaS.
Transformação dos negócios: Estratégia
“cloud-first” em vigor com aplicações
críticas para o negócio aproveitando
serviços nativos em nuvem, PaaS
e outros serviços não diferenciadores
fornecidos por provedores de serviços
de nuvem.
N/A, não estamos aproveitando uma
nuvem pública.

Retardatários
19%
13%
33%
12%
5%
13%
6%

Não sei.
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Geral: 2022

Migrar mais cargas de trabalho é a iniciativa mais importante
geralmente relacionada à nuvem; entre os líderes, a otimização
dos recursos existentes em nuvem e a modernização das
aplicações em nuvem são mais importantes.
Os líderes estão menos concentrados na migração, tendo movido

26%

a maioria ou todas as aplicações que planejam migrar para as
nuvens, sendo importante lembrar que 75% dos líderes estão
executando aplicações em produção em nuvens públicas.
Entre os líderes e seus pares, as três principais iniciativas são otimizar, modernizar e migrar. O que
é interessante é que os retardatários estão priorizando a otimização das nuvens tanto quanto a
migração, o que talvez sugira que estejam aprendendo lições daqueles que adotaram a nuvem
antes deles. Muitas organizações que estão em nuvem hoje foram duramente atingidas pela
impossibilidade de obter benefícios financeiros do modelo de OpEx pay-as-you-go da nuvem
se você não otimizar continuamente o consumo com base nas necessidades reais da aplicação.
Como observamos anteriormente, há muito boas razões para simplesmente se chegar à nuvem
o mais rápido possível, como fazem os que estão em pé de igualdade com a maioria: eles estão
significativamente mais focados na migração para a nuvem (30%) do que outras iniciativas
relacionadas às nuvens. Saiba que a otimização contínua da nuvem é uma necessidade para
atingir sua elasticidade e colher os benefícios de um modelo de gastos OpEx.11 É melhor não
esperar muito tempo para isso.

23%

20%

13%
Migrar mais cargas de trabalho para
a nuvem pública.

N/A, não estamos adotando nuvem
pública.

Otimizar os recursos de nuvem
existentes para obter melhores
desempenho e custo.

Implementar o CI/CD na nuvem
pública.

Modernizar as aplicações usando
contêineres em uma nuvem pública
e/ou PaaS.

13%

Automatizar a governança/
conformidade na nuvem pública.

6%

Líderes e retardatários:
2022

23%

23%

20%

15%

15%

Retardatários

5%

30%

19%

17%

17%

10%

6%

Em pé de igualdade com a maioria

11 Como fazer a otimização da nuvem, de forma correta e contínua | Blog Turbonomic

27%

25%

22%

16%

Líderes

5%

5%
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A complexidade da segurança em
nuvem é o desafio mais difícil que
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Geral: 2022

as organizações enfrentam na
nuvem pública.
As organizações estão reconhecendo que as vulnerabilidades
de segurança são uma realidade que enfrentamos, mesmo
com a nuvem, e um desafio que deve ser enfrentado de frente
para minimizar o impacto quando as coisas derem errado.
E isso acontece. Em agosto de 2021, foi descoberta uma
vulnerabilidade na Azure Cosmos DB.12 Em janeiro deste ano,
descobriu-se que um servidor AWS não seguro expôs 3 TB
de registros de funcionários de aeroportos.13
Além da segurança e da garantia do uso eficaz dos gastos com
a nuvem, os líderes estão enfrentando o desafio de entender
como a utilização de recursos de nuvem afeta o desempenho
das aplicações, enquanto os retardatários e a maioria têm
mais dificuldades com a falta de habilidades.
Pergunta: O(s) desafio(s) mais difícil(eis) para a minha
organização em nuvem pública são: (Selecione até 3)

40%

Complexidade da
segurança na nuvem.

33%

Falta de treinamento/
qualificação.

32%

Garantir o uso eficaz
dos gastos com
nuvem.

27%

Complexidade da
arquitetura da nuvem.

25%

Compreender o impacto
que diferentes
serviços de nuvem
e/ou famílias/tiers
têm no desempenho
da aplicação.

17%

Cloud sprawl, ou dispersão
da nuvem, sendo estas
não gerenciadas ou não
contabilizadas como
fontes de recursos.

16%

Mapeamento
organizacional
(identificações,
padrões de
nomenclatura).

12%

N/A, não estamos
usando uma nuvem
pública.

12 Falha crítica do banco de dados Cosmos afetou milhares de clientes da Microsoft Azure | The Hacker News, agosto de 2021
13 Servidor AWS desprotegido expõe 3 TB de registros de funcionários de aeroportos | ZD Net, janeiro de 2022
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Líderes e retardatários: 2022

5%
37

%

30

%

26

%

24

%

22

%

19

%

16

%

11

44

%

Retardatários

%

34

%

32

%

27

%

22

%

16

%

16

%

14

%

Em pé de igualdade com a maioria

Complexidade da segurança na nuvem.
Garantir o uso eficaz dos gastos com nuvem.
Compreender o impacto que diferentes serviços de nuvem
e/ou famílias/tiers têm no desempenho da aplicação.
Complexidade da arquitetura da nuvem.
Falta de treinamento/qualificação.
Cloud sprawl, ou dispersão da nuvem, sendo estas não
gerenciadas ou não contabilizadas como fontes de recursos.
Mapeamento organizacional (identificações, padrões
de nomenclatura).
N/A, não estamos usando uma nuvem pública.

14 The Self-Driving Data Center in 2021 | relatório de pesquisa da EMA, dezembro de 2021

39

%

36

%

31

%

29

%

29

%

21

%

17

%

Líderes

A falta de habilidades e a garantia
do uso eficaz do gasto com nuvem
empatam em segundo lugar
nos principais desafios para os
usuários de nuvens.
Por mais que a nuvem pública ofereça agilidade, elasticidade
e as ferramentas para focar a diferenciação dos negócios,
ela introduz um grau de complexidade significativo. A AWS
e a Azure têm, cada uma, mais de 200 serviços de nuvem.
Isso requer um desenvolvimento expressivo de conhecimentos
e habilidades para navegar, avaliar e aproveitar esses serviços
de forma eficaz. Considere também a complexidade do cenário
em constante expansão da tecnologia nativa na nuvem: em um
relatório de pesquisa de dezembro de 2021 da EMA, os autores
observam: “Com base na classificação CNCF de softwares nativos
na nuvem, o stack de aplicações nativas na nuvem consiste
em 936 produtos em sete categorias e 27 subcategorias.
Supondo que as equipes de desenvolvimento podem combinar
livremente produtos de todas as 27 subcategorias em um
stack de aplicações, há um número muito alto de permutações:
1,17E+37 (esta é a notação científica de um número composto
de 38 dígitos).”14 Somente os líderes sentem que superaram
o desafio da lacuna de habilidades, e em vez disso, agora
voltam seu foco para a compreensão do impacto que diferentes
serviços de nuvem e/ou famílias/camadas geram no desempenho
da aplicação.
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Em 2022, apenas 17% das organizações tinham uma nuvem privada,
contra 34% em 2021 e 45% em 2019.
Ver as implementações de nuvens privadas caírem pela metade
em um único ano é surpreendente. O declínio é significativo entre
os líderes e em relação a seus concorrentes, mas certamente
mais entre os líderes e aqueles em igualdade com a maioria: em
2021, 36% dos líderes e 34% dos que estavam em igualdade com
a maioria tinham uma nuvem privada; em 2022, esses números
caíram para 18% e 17%, respectivamente. Os retardatários viram
uma queda de 27% para 17%.
Em 2019, a Gartner previu que 80% das organizações terão
fechado seus data centers tradicionais até 2025.15

A pandemia acelerou a transformação digital em todas as
indústrias. Os dados da nossa pesquisa sugerem que, como parte
desta transformação, as organizações se afastaram das soluções
de nuvens próprias mais rapidamente do que o previsto. Também
é possível que, à medida que as organizações deslocaram mais
cargas de trabalho para as nuvens públicas, seu conceito de
nuvem evolui, talvez percebendo que o que antes chamavam
de nuvem privada não era uma nuvem verdadeiramente privada,
mas cargas de trabalho virtualizadas hospedadas. Continuaremos
a acompanhar de perto estas tendências nos próximos anos.

Pergunta: Que nuvens você está usando hoje? (Selecione todas as que se aplicam)

Geral: 2019-2022
2019
2020
2021
2022

4%
55% 53% 57% 51%

22% 24% 23% 28%

52% 61% 67% 56%

8% 7% 9 % 10 %

7 % 7 % 7 % 6%

Amazon Web
Services

Google Cloud
Platform

Microsoft
Azure

IBM Cloud

Nuvem
especializada
do setor

45% 38% 34% 17%

9 % 8%

4%
8%

Nuvem privada
Não estamos
(autosserviço
usando
e elasticidade com
nenhuma
contêineres e/ou
forma de
VMs, no local
computação
e/ou hospedadas em nuvem hoje
em um provedor
de serviço
gerenciado)

5% 5%

Outra nuvem
pública (favor
especificar)

Nota: os entrevistados de nossa pesquisa tendem a trabalhar em organizações maiores, e é por isso que vemos um maior uso
da Microsoft Azure, mais comum entre as empresas, em vez da Amazon Web Services, que é o principal provedor de nuvem por
participação de mercado.

15 The Data Center Is (Almost) Dead | Gartner, agosto de 2019

2%
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Líderes e retardatários: 2022
Líderes

Em pé de igualdade com a maioria

Retardatários

57%

57%

48%

55%

53%

34%

35%

26%

23%

18%

17%

17%

13%

8%

11%

8%

4%

6%

3%

10%

12%

0%

3%

2%

Líderes e retardatários: 2021
Líderes

Em pé de igualdade com a maioria

Retardatários

70%

68%

53%

64%

57%

43%

36%

34%

27%

26%

22%

19%

12%

7%

9%

6%

7%

7%

3%

3%

5%

9%

5%

4%

Microsoft Azure

IBM Cloud

Amazon Web Services

Nuvem especializada do setor

Google Cloud Platform

Não estamos usando nenhuma forma de
computação em nuvem hoje

Nuvem privada (autosserviço e elasticidade
com contêineres e/ou VMs, no local e/ou
hospedadas em um provedor de serviço
gerenciado)

Outra nuvem pública (favor especificar)
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Em 2022, apenas 13% das organizações contavam
com nuvens híbridas, contra 28% no ano anterior.
Geral: 2022

Geral: 2021
17%

34%

13

28%

Nuvem privada
%

Nuvem híbrida

Dos 669 entrevistados (17%), 116 reportaram ter uma nuvem privada; 88 (13%) tinham
uma nuvem privada com alguma mistura de nuvens públicas, ou seja, nuvem híbrida.
No ano passado, 278 dos 819 entrevistados (34%) reportaram ter uma nuvem privada;
233 (28%) tinham uma nuvem privada com alguma mistura de nuvens públicas, ou seja,
nuvem híbrida. Por outra perspectiva, em 2022, 591 entrevistados (88%) indicaram que
só utilizam soluções de nuvens públicas. Em 2021, apenas 62% indicaram o mesmo.

Nuvem privada
Nuvem híbrida

Somente nuvem
pública

Apenas 15% dos entrevistados têm 3 ou mais
nuvens, menos do que os 30% do ano anterior.
Dado o afastamento das nuvens privadas, este declínio no número total de provedores
de nuvem que estão sendo utilizados não surpreende. Quando olhamos para os
dados de líderes versus retardatários, no entanto, 20% dos líderes têm três ou mais
nuvens em comparação com apenas 9% dos retardatários. Esperamos que, à medida
que as organizações se tornarem mais seguras no gerenciamento das nuvens públicas,
consumirão serviços de mais provedores de nuvem; nesse momento, a necessidade
do negócio superará a complexidade do gerenciamento de múltiplos provedores
de nuvem, como já estamos vendo em uma escala maior entre os líderes.

62%

88%

2021

2022
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Distribuição do número de provedores de nuvem
(incluindo nuvens privadas)

2019
2020

Geral: 2019-2022

2021
2022

9%

7%

4%

0 provedor
de nuvem

6%

30 %

33%

35%

34%

1 provedor
de nuvem

32%

30 %

30 %

27%

2 provedores
de nuvem

20 %

20 %

22%

11%

3 provedores
de nuvem

7%

6%

6%

3%

4 provedores
de nuvem

Líderes e retardatários: 2022

2%

3%

2%

2%

+ de 5 provedores
de nuvem

Líderes
Retardatários

3%

12%

0 provedor
de nuvem

41%

47%

1 provedor
de nuvem

37%

33%

2 provedores
de nuvem

12%

8%

3 provedores
de nuvem

4%

1%

4 provedores
de nuvem

4%

0%

+ de 5 provedores
de nuvem

06

Adoção de contêineres

Para 65% das organizações, a conteinerização desempenhará um papel
estratégico dentro de 18 meses, contra 61% em 2021.
Os contêineres são o elemento básico das aplicações
modernas. Leves e prontos para os negócios em minutos,
prometem velocidade e elasticidade para o desenvolvedor.
Além disso, sua portabilidade é considerada um fator essencial
para a implementação de uma arquitetura multinuvem. Não
surpreende, então, que as organizações estejam fazendo um
investimento estratégico na conteinerização.

A curva típica de adoção de contêineres começa com pelo
menos uma aplicação conteinerizada. Conforme os benefícios
desta prática forem comprovados, mais aplicações e linhas
de negócios serão integrados à plataforma. A expectativa do
papel estratégico que os contêineres desempenharão dentro
de 6 meses dobrou de 7%, em 2021, para 14%, sugerindo uma
ampla transição da prova de conceito para a produção.

Pergunta: Até quando você espera que a conteinerização desempenhe um papel estratégico em sua organização?

Geral: 2021-2022

2021
2022

19%

16%

A conteinerização
já está
desempenhando
um papel
estratégico
atualmente.

7%

14%

Dentro de
6 meses.

14%

19%

Dentro de 12 meses.

21%

15%

Dentro de 18 meses.

28%

23%

Daqui a mais de
18 meses.

11%

12%

A conteinerização
nunca
desempenhará
um papel
estratégico
em minha
organização.
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Em 2022, 46% das
organizações em geral e 60%
dos líderes estão executando
contêineres em produção.
Além disso, vemos que a porcentagem de organizações
em estágio de produção avançado aumentou para 18%,
mais do que os 13% do ano passado. É um sinal positivo
que mais organizações estejam superando os conhecidos
desafios em torno da gestão da complexidade das
aplicações conteinerizadas.
Pergunta: Em que estágio está sua organização na
jornada rumo à adoção de contêineres/aplicações
nativas na nuvem?
2019
2020

31

Geral: 2019-2022
Explorando: Nossa equipe
de desenvolvedores está
atualmente trabalhando na
conteinerização de pelo menos
uma aplicação como algum
pequeno projeto/caso de teste.

25%
20%
21%

Pré-produção: Nossa
equipe de desenvolvedores
conteinerizou pelo menos uma
aplicação, mas esta não está
em produção.

11%
11%
12%
9%

Produção inicial: Nossa
equipe de desenvolvedores
conteinerizou pelo menos
uma aplicação, que está em
produção.

23%
20%
24%
23%

2021
2022

26%

Produção avançada:
Temos várias aplicações
conteinerizadas em produção
e mais no pipeline.

13%
15%
13%
18%

Platform-first: As aplicações
conteinerizadas são o padrão
na empresa.

5%
5%
3%
5%

N/A, não estamos usando
contêineres.

16%
16%
16%
17%

Não sei.

7%
10%
11%
7%
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Líderes e retardatários: 2022

Em pé de igualdade com a maioria

Explorando: Nossa equipe de desenvolvedores
está atualmente trabalhando na conteinerização
de pelo menos uma aplicação como algum
pequeno projeto/caso de teste.
Pré-produção: Nossa equipe de
desenvolvedores conteinerizou pelo
menos uma aplicação, mas esta não
está em produção.
Produção inicial: Nossa equipe de
desenvolvedores conteinerizou pelo menos
uma aplicação, que está em produção.

Líderes

Produção avançada: Temos várias aplicações
conteinerizadas em produção e mais
no pipeline.
Platform-first: As aplicações conteinerizadas
são o padrão na empresa.
N/A, não estamos usando contêineres.
Não sei.

4%

7%

7%

27%

13%

17%

10 %

21%

3%

15%

20 %

7%

24%

9%

26%

7%

10 %

5%

18%

26%

Retardatários

26%

60%

46%
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A Azure AKS é a plataforma de contêineres mais
adotada, seguida pelo Amazon ECS e Red Hat
OpenShift; entre os líderes, a Google GKE é a
segunda plataforma de contêineres mais adotada.
Pergunta: Sua organização está fazendo um investimento estratégico em alguma das
seguintes plataformas de contêineres? (Selecione todas as que se aplicam)
Nota: Os entrevistados de nossa pesquisa tendem a trabalhar em organizações maiores.

Geral: 2022
N/A, não estamos investindo
estrategicamente em plataformas
de contêineres neste momento

33%

Azure AKS

27%

Amazon ECS

20%

Red Hat OpenShift

17%

Google GKE

16%

Amazon EKS

16%

Docker Swarm

13%

Upstream Kubernetes

12%

Cisco Container Platform

10%

Amazon Fargate

8%

Tanzu (edições Kubernetes)

6%

Tanzu Application Service
(anteriormente conhecido como
Pivotal CloudFoundry)

5%

Mesosphere

4%

Pivotal PKS

2%
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Azure AKS

Líderes e retardatários: 2022

Google GKE

Líderes

Amazon ECS
Amazon EKS
Red Hat OpenShift
N/A, não estamos investindo estrategicamente em
plataformas de contêineres neste momento
Cisco Container Platform
Docker Swarm
Amazon Fargate
Upstream Kubernetes
Tanzu (edições Kubernetes)
Mesosphere
Tanzu Application Service (anteriormente conhecido
como Pivotal CloudFoundry)
Pivotal PKS

27%
25%
23%
21%
19%
17%
16%
16%
13%
11%
8%
4%
4%
4%

Em pé de igualdade com a maioria
28%
12%
18%
15%
17%
41%
7%
11%
5%
14%
6%
3%
4%
1%

Retardatários
24%
11%
16%
9%
10%
42%
6%
11%
7%
8%
2%
8

%

7%
3%
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Bancos de dados na plataforma, monitoramento
e vínculo de segurança para os principais
complementos de plataformas de contêineres.
Geral: 2022

Pergunta: Sua organização está fazendo um investimento estratégico em algum dos seguintes
complementos de plataformas de contêineres? (Selecione todas as que se aplicam)

N/A, não estamos investindo estrategicamente
em complementos de plataformas de
contêineres neste momento

41%

Bancos de dados, na plataforma
(ex. Cassandra, MongoDB)

23%

Monitoramento (ex. Prometheus)

23%

Segurança (ex. Aqua Security)

23%

Bancos de dados, fora da plataforma (ex. RDS)

20%

Criação de logs (ex. FluentD)

16%

Observabilidade (ex. Elasticsearch)

15%

Mensagens (ex. Kafka)

14%

Gerenciamento de pacotes
(ex. Helm, operadores Kubernetes)

13%

Malha de serviços (ex. Istio, LinkerD)

10%

Armazenamento persistente, na plataforma
(ex. PVs)

10%

Conjunto de ferramentas do desenvolvedor
(ex. Eclipse Che)

8%

Registro de Contêiner (ex. Quay)

7%

Geral: 2022

A nuvem pública é a infraestrutura preferida
para executar aplicações conteinerizadas.
Pergunta: Em que tipo de infraestrutura você está executando sua(s) plataforma(s)
de contêineres? (Selecione todas as que se aplicam)

45%

Nuvem pública,
virtualização

40%

Nas instalações,
virtualização

26%

N/A, nós não
estamos executando
plataformas de
contêineres

19%

Nas
instalações,
bare metal

17%

Provedor de
serviço gerenciado,
virtualização

7%

Nuvem
pública,
bare metal

7%

Provedor de serviço
gerenciado,
bare metal

07

Adoção de computação sem servidor

A adoção da computação sem servidor permanece estável em 23%.
Pergunta: Sua organização está adotando a computação sem servidor?
2019

Geral: 2019-2022

2020
2021
2022

18%

24%

22%

23%

Sim

27%

26%

27%

28%

Não, mas planejamos usá-la
nos próximos 18 meses

Não há um líder claro
quando se trata de ofertas
sem servidor.
Pergunta: Sua organização está fazendo
investimento estratégico em alguma das
seguintes ofertas FaaS/sem servidor ou
projetos de código aberto? (Selecione
todas as que se aplicam)

37%

37%

36%

35%

Não, e não estamos planejando
usá-la nos próximos 18 meses

19%

12%

14%

14%

Não sei

40%

N/A, não estamos
investindo
estrategicamente
em ofertas
FaaS/sem servidor

27%

AWS Lambda

29%

Azure Functions

4%

Knative

25%

Google Cloud
Functions

0%

Outras
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Minimizar o custo/dispersão da plataforma
é o principal benefício da computação sem

Geral: 2022

servidor; os líderes têm mais probabilidade
de valorizar a experiência do desenvolvedor.
Pergunta: O que o levaria a usar serviços sem servidor?

31%

Minimizar o custo/dispersão da plataforma.
Não precisar gerenciar uma plataforma.
Mais fácil para os desenvolvedores.
Não temos motivo para usar serviços sem servidor.

15%

Não sei.

27%
13%

14%

Líderes e retardatários: 2022

27%

29%

11%

16%

Retardatários

18%

34%

24%

11%

16%

16%

Em pé de igualdade com a maioria

30%

30%

23%

Líderes

10%

8%
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A maior barreira para adotar a computação sem
servidor, especialmente entre os líderes, é quando
aplicações requerem integração com outros serviços
de nuvem que não estão prontos.
Pergunta: Quais são as maiores barreiras para adotar a computação sem servidor?
Nossa(s) aplicação(ções) exige(m) integração(ções) com
outros serviços de nuvem que ainda não estão lá.
Apenas não temos um caso de uso de negócios para isso.
Nossa aplicação é muito complexa.
Não sei.

35%

Geral: 2022

32%

13%

37%

19%

Retardatários

29%

18%

33%

29%

19%

Em pé de igualdade
com a maioria

47%

23%

19%

18%

Líderes

12%

17%

Líderes
e retardatários:
2022
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