Você está obtendo o máximo
de sua nuvem híbrida?
UM DOCUMENTO SOBRE LIDERANÇA INTELECTUAL DA FORRESTER CONSULTING ENCOMENDADO PELA IBM, MARÇO DE 2022

Sumário
3

Resumo executivo

4

Principais descobertas

5

A transformação digital é habilitada por uma combinação de
nuvem pública, nuvem privada e infraestrutura tradicional

9

Os líderes técnicos querem otimizar a eficácia das cargas de
trabalho de aplicativos usando ambientes híbridos

12

As plataformas híbridas habilitam e são compatíveis com a
ampla variedade de cargas de trabalho de aplicativos no
ambiente digital

17

Principais recomendações

18

Apêndice

Equipe de projeto:
Chris Taylor,
consultor principal de impacto no mercado
Chandler Hennig,
consultor associado de impacto no mercado
Contribuição de pesquisas:
grupo de pesquisa do CIO da Forrester

SOBRE A FORRESTER CONSULTING
A Forrester Consulting fornece consultoria independente e objetiva baseada em pesquisas para ajudar líderes a terem sucesso
em suas organizações. Seja para uma breve sessão estratégica ou para projetos personalizados, os serviços de consultoria da
Forrester colocam você em contato direto com analistas de pesquisa que aplicam conhecimentos especializados aos desafios
específicos da sua empresa. Para obter mais informações, visite forrester.com/consulting (em inglês).
© Forrester Research, Inc. Todos os direitos reservados. É expressamente proibida a reprodução não autorizada. As informações
baseiam-se nas melhores fontes disponíveis. As opiniões refletem os critérios atuais e estão sujeitas a mudanças. Forrester®,
Technographics®, Forrester Wave, RoleView, TechRadar e Total Economic Impact são marcas comerciais da Forrester Research, Inc.
Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de suas respectivas empresas. [E-52653]

VOCÊ ESTÁ OBTENDO O MÁXIMO DE SUA NUVEM HÍBRIDA?

2

Resumo executivo
A computação em nuvem conquistou o mundo. Ela está impulsionando novos
modelos de infraestrutura nas empresas — tanto com administração direta das
organizações de TI como em adoção de nuvem clandestina, fora do controle
da TI. Mas ao abordar as mudanças nos requisitos de cargas de trabalho
de aplicativos da onda de transformação digital que já dura uma década, a
nuvem coexiste com a infraestrutura tradicional. Os líderes de tecnologia
estão envolvidos na tarefa de otimizar as cargas de trabalho de aplicativos em
plataformas híbridas (incluindo nuvem pública, nuvem privada e infraestrutura
tradicional) com base em requisitos individuais.
Em janeiro de 2022, a IBM contratou a Forrester Consulting para avaliar a
importância da nuvem híbrida na compatibilidade com cargas de trabalho de
aplicativos crescentes e cada vez mais complexas como parte da transformação
digital. Para explorar esse tema, a Forrester realizou uma pesquisa com 503
tomadores de decisões globais de TI, infraestrutura e operações de empresas
em diversas regiões e setores, distribuídas pelo mundo. A pesquisa revelou que
a maioria das organizações estã adotando uma abordagem moderna e híbrida
para atender às demandas individuais das cargas de trabalho de aplicativos
e corresponder essas demandas especializadas com a nuvem (pública e
privada) e plataformas tradicionais. Para cerca de três quartos das empresas, a
infraestrutura híbrida é a estratégia de longo prazo para apoiar suas prioridades
de transformação digital.
À medida que as organizações continuam suas jornadas de transformação, a
Forrester recomenda quatro iniciativas essenciais: 1) preparar-se para um futuro
de nuvem híbrida, 2) otimizar as escolhas de infraestrutura para satisfazer as
demandas digitais, 3) ter foco em eficácia na orquestração da carga de trabalho
de aplicativos e 4) comprometer-se com mudança e melhoria contínuas.
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Principais descobertas

As cargas de trabalho de aplicativos atuais nas organizações estão
distribuídas de forma razoavelmente equivalente entre ambientes
de nuvem pública, nuvem privada e infraestrutura tradicional. No
entanto, em média, somente 21% dos líderes de TI entrevistados
disseram que têm confiança integral na capacidade da infraestrutura
atual de sua organização para compatibilidade com os requisitos
crescentes de cargas de trabalho de aplicativos.
No total, 45% dos entrevistados disseram que suas organizações
estão adotando modernização no local ou uma abordagem de
modernização híbrida. Compare com os 15% que disseram que
suas organizações usam lift-and-shift para a nuvem (ou seja, mover
um aplicativo e seus dados sem redesenhar o app) e os 15% que
disseram que suas organizações estão desenvolvendo internamente
do zero.
Nenhuma opção de infraestrutura individual satisfaz as
necessidades de todas as cargas de trabalho de aplicativos.
Todos os entrevistados disseram que suas organizações enfrentam
desafios similares com conhecimento interno, portabilidade e relação
custo/benefício.
Os atributos mais desejados ao decidir onde implementar cargas
de trabalho de aplicativos são desempenho, segurança, padrão
aberto/setorial e flexibilidade.
Os líderes de TI entrevistados veem a nuvem híbrida como um
estado final e não um marco. Eles estão adotando verdadeiras
estratégias híbridas para aumentar a confiança na compatibilidade
com as principais cargas de trabalho de aplicativos de suas
organizações em qualquer plataforma, garantindo também
portabilidade para mudar de plataforma quando necessário.
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A transformação digital é habilitada por uma combinação de nuvem
pública, nuvem privada e infraestrutura tradicional

Os eventos da pandemia de COVID-19 nos últimos
dois anos aceleraram a urgência da transformação
digital, quando as pessoas passaram a trabalhar
em casa e os clientes das organizações mudaram
como trabalham e fazem negócios. A modernização
de aplicativos tem um papel central no apoio aos
funcionários nessa nova realidade, mas simplesmente
migrar as cargas de trabalho dos aplicativos para
a nuvem não é o objetivo final da maioria das
organizações. Em vez disso, para aumentar a eficácia
das cargas de trabalho dos aplicativos, os líderes de TI
têm a tarefa de correspondê-las com as combinações
certas de nuvem e infraestrutura tradicional.
Nossa pesquisa com 503 líderes de TI revelou que
as cargas de trabalho dos aplicativos atuais estão
relativamente bem divididas entre nuvem pública,
nuvem privada e ambientes tradicionais (consulte
a Figura 1). No entanto, a transformação digital não
terminou — ainda está longe disso. Somente 11% dos
líderes de TI entrevistados disseram que consideram
que o esforço de transformação digital de sua
organização está concluído. E pretendem continuar
otimizando as cargas de trabalho dos aplicativos da
organização, alavancando investimentos em nuvem e
infraestrutura tradicional.

Figura 1
As configurações atuais
de infraestrutura são uma
combinação de local e nuvem

35%

Nuvem pública
(SaaS, IaaS ou PaaS)

35%

Nuvem privada (nuvem
privada hospedada ou
nuvem privada interna)

30%

Tradicional

Somente 21%
dos líderes de TI têm confiança integral
na capacidade da infraestrutura atual de
sua organização para compatibilidade
com os requisitos crescentes de cargas de
trabalho de aplicativos.
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Base: 503 tomadores de decisões
globais de TI, infraestrutura e operações
responsáveis pela estratégia de nuvem
Fonte: estudo encomendado pela IBM e
realizado pela Forrester Consulting, janeiro
de 2022
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AS ORGANIZAÇÕES PRECISAM SE ADAPTAR À MEDIDA QUE AS
DEMANDAS DE CARGAS DE TRABALHO DOS APLICATIVOS AUMENTAM
Os líderes de TI entrevistados disseram esperar que, nos próximos dois a três
anos, o volume de trabalho em cargas de trabalho de aplicativos primários
aumente (por exemplo, sistemas voltados para o cliente, sistemas centrais,
sistemas de dados). No entanto, em média, somente 21% dos líderes de TI
disseram que têm confiança integral na capacidade da infraestrutura atual de
sua organização para compatibilidade com os requisitos crescentes de cargas
de trabalho de aplicativos. Também há mais confiança na compatibilidade com
sistemas voltados para o cliente e com envolvimento de usuários, em comparação
com apenas 10% dos líderes de TI que têm confiança nas configurações atuais
para compatibilidade com os sistemas centrais que administram os negócios
(consulte a Figura 2). Entre os desafios primários que os líderes de TI enfrentam
está saber como modernizar as cargas de trabalho dos aplicativos de suas
organizações (cada uma com as próprias necessidades especializadas) com a
configuração mais eficaz da nuvem e da infraestrutura tradicional.
Nossa pesquisa revela quatro resultados de transformação digital que os líderes
de TI estão buscando:
•

Aumentar a agilidade e a velocidade dos negócios.

•

Modernizar e simplificar os aplicativos existentes e otimizar a infraestrutura de
apoio.

•

Aumentar a segurança, a confiabilidade e a resiliência da infraestrutura, para
reduzir o risco.

•

Aumentar o valor para clientes e parceiros.

45%
dos entrevistados disseram que suas
organizações têm foco em modernização
no local ou em uma abordagem de
modernização híbrida.
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Figura 2
As organizações não estão preparadas para compatibilidade com as demandas
crescentes de cargas de trabalho de aplicativos sobre a infraestrutura
Mudança esperada nos volumes de
carga de trabalho de aplicativos
Grande aumento
(10% ou mais)
Pequeno aumento (menos de 10%)
Sistemas voltados para o cliente (por exemplo,
externos, front office)
14%

35%

Sistemas de gerenciamento de dados
16%

35%

Computação de alto desempenho (HPC)
15%

36%

Sistemas de envolvimento/interface de usuários
15%

Confiança integral
Sistemas voltados para o cliente (por exemplo,
externos, front office)

39%

Sistemas centrais (por exemplo, internos, back office)
17%

Confiança na configuração
de infraestrutura atual para
compatibilidade com os requisitos de
cargas de trabalho de cada aplicativo

34%

20%

Sistemas centrais (por exemplo,
internos, back office)
10%

Sistemas de gerenciamento de dados
23%

Computação de alto desempenho (HPC)
24%

Sistemas de envolvimento/interface
de usuários
30%

Base: 503 tomadores de decisões globais de TI, infraestrutura e operações responsáveis pela estratégia de nuvem
Fonte: estudo encomendado pela IBM e realizado pela Forrester Consulting, janeiro de 2022

Ao mesmo tempo em que pensam sobre como abordar melhor esses resultados
do ponto de vista de desenvolvimento e transformação, os líderes de TI dedicam
mais foco ao redirecionamento dos recursos que suas organizações já têm
implementados, em vez de começar algo novo.
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As abordagens mais comuns que as organizações estão adotando para lidar
com as estratégias de transformação digital são reutilizar e redirecionar
soluções existentes com extensões de infraestrutura tradicional (21%) e nuvem
para soluções existentes (24%). Isso significa que 45% das organizações dos
entrevistados têm foco em modernização no local ou em uma abordagem de
modernização híbrida. Isso é significativo em comparação com outras abordagens
menos comuns, como desenvolvimento interno do zero (15%), "lift-and-shift" para
a nuvem (15%) ou substituição de software como serviço (SaaS) (9%) (consulte a
Figura 3).
Figura 3
A transformação digital requer componentes locais e de nuvem pública

16%

Desenvolvimento interno do zero

15%

Reutilização e reformulação de
soluções locais existentes

9%

Extensões de nuvem para
soluções existentes

21%

Lift-and-shift para a nuvem

15%

Substituição de SaaS

24%

45%

Terceirização para empresa de
serviços de TI

Base: 503 tomadores de decisões globais de TI, infraestrutura e operações responsáveis pela estratégia de nuvem
Fonte: estudo encomendado pela IBM e realizado pela Forrester Consulting, janeiro de 2022
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Os líderes técnicos querem otimizar a eficácia das cargas de trabalho de
aplicativos usando ambientes híbridos

Muitos entrevistados disseram que suas organizações não estão preparadas com
suas configurações atuais de cargas de trabalho de aplicativos para concretizar sua
visão da transformação digital. Menos da metade dos líderes de TI entrevistados
disseram que consideram a infraestrutura atual de sua organização eficaz para
apoiar agilidade e apenas 32% consideram que a infraestrutura de sua organização
está efetivamente alinhada com o objetivo de simplificar aplicativos e infraestrutura.
A eficácia da carga de trabalho de um aplicativo baseia-se em sua capacidade para
impulsionar valor de negócios com custo e prazo razoáveis. Em transformação
digital, há quatro áreas comuns de eficácia do valor de negócios: 1) criar
experiências atraentes para os clientes, 2) derivar novos insights sobre os clientes,
3) melhorar o desempenho operacional e 4) transformar a eficácia dos processos de
negócios.1
Ao tentar entender as limitações e barreiras atuais para otimizar a eficácia de
cargas de trabalho de aplicativos, solicitamos que os entrevistados identificassem
dificuldades que suas organizações enfrentam com o uso de nuvem pública, nuvem
privada e infraestrutura tradicional para ver se havia um ponto fraco nas três opções.
No entanto, em vez de descobrir qual tipo de infraestrutura era o problema, nossa
pesquisa revelou que os desafios são bastante consistentes entre as opções
(consulte a Figura 4).
A mensagem principal aqui é que nenhuma opção de infraestrutura individual
satisfaz as necessidades de todas as cargas de trabalho de aplicativos. Isso é
representado pela distribuição equilibrada de cargas de trabalho de aplicativos
entre plataformas híbridas e pelos desafios e benefícios comuns associados a essas
plataformas. Os entrevistados disseram que os desafios de suas organizações
concentram-se nestas questões principais:
•

Falta de conhecimento interno para suporte contínuo. Todos os tipos de
infraestrutura requerem conhecimento técnico para manutenção e suporte, e as
habilidades necessárias mudam constantemente. Com a aceleração da demanda
por elas, tornou-se difícil e caro acompanhá-las. Como o uso da nuvem continua
a crescer, a falta de profissionais será um problema constante. Um relatório de
2020 da Forrester identificou que sites populares de pesquisa de emprego
listavam mais de 350.000 vagas em computação de nuvem, o que indica uma
grande demanda por essas funções.2

VOCÊ ESTÁ OBTENDO O MÁXIMO DE SUA NUVEM HÍBRIDA?

9

Figura 4
Principais desafios por tipo de infraestrutura
Tradicional
Falta de conhecimento interno para fornecer
suporte contínuo

25%

Falta de portabilidade de volta à nuvem, se necessário

25%

Custos altos para acompanhar as mudanças

23%

Incapacidade para acompanhar as inovações

22%

Dificuldades com a segurança de dados

21%

Nuvem privada
Falta de conhecimento interno para fornecer
suporte contínuo

30%

Incapacidade para implementar mudanças rapidamente

27%

Custos altos para acompanhar as mudanças

27%

Falta de portabilidade de volta ao local, se necessário

25%

Dificuldades com a segurança dos aplicativos

23%

Nuvem pública
Incapacidade para implementar mudanças rapidamente

27%

Falta de conhecimento interno para fornecer suporte
contínuo

26%

Custos altos para acompanhar as mudanças

26%

Incapacidade para acompanhar as inovações

24%

Falta de portabilidade de volta ao local, se necessário

24%

Base: 503 tomadores de decisões globais de TI, infraestrutura e operações responsáveis pela estratégia de nuvem
Fonte: estudo encomendado pela IBM e realizado pela Forrester Consulting, janeiro de 2022
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•

Custos altos para acompanhar as mudanças. As implementações iniciais
de nuvem raramente aproveitam o conjunto completo de oportunidades
oferecidas por qualquer plataforma de infraestrutura, e todas são atualizadas
continuamente. Além disso, a maioria dessas novas capacidades requer
tornar-se nativo da nuvem e alavancar máquinas virtuais, containers e
dispensa de servidores para maior segurança, portabilidade e capacidade
de gerenciamento.

•

Falta de portabilidade de/para a nuvem. Usar uma infraestrutura híbrida
só é eficaz quando as organizações podem mover cargas de trabalho de
aplicativos de forma transparente entre as plataformas, conforme necessário.
A necessidade desse nível de flexibilidade acelera à medida que as
necessidades de computação dos usuários tornam-se mais complexas.

•

Incapacidade para implementar mudanças rapidamente. A transformação
digital requer mudanças rápidas para acompanhar a evolução das demandas
de clientes e mercados. Depender apenas de arquiteturas existentes não
oferecerá compatibilidade com esse nível de mudança, não importa qual
plataforma de infraestrutura a organização esteja
usando.

As organizações

Abordar esses desafios requer que as organizações
precisam adotar uma
pensem menos sobre implementações de infraestrutura
abordagem realmente
de nuvem ou tradicional separadamente, e mais
híbrida.
sobre como podem aumentar a conectividade e a
portabilidade para cargas de trabalho de aplicativos
(independentemente de onde estejam implementadas) a
fim de reduzir custos e permitir mudanças mais rápidas.
As organizações precisam adotar uma abordagem realmente híbrida.
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As plataformas híbridas habilitam e são compatíveis com a ampla
variedade de cargas de trabalho de aplicativos no ambiente digital

Os líderes de TI entrevistados disseram que suas organizações estão adotando
plataformas híbridas para aumentar a confiança na compatibilidade com as cargas
de trabalho de aplicativos primários. Essa abordagem permite que as organizações
aproveitem a nuvem e os sistemas de infraestrutura tradicionais para atender aos
requisitos de cargas de trabalho específicas. No entanto, a aceleração do ritmo das
mudanças com a transformação digital reduz a segurança de que os requisitos das
cargas de trabalho dos aplicativos atuais permanecerão os mesmos durante muito
tempo. É por isso que as organizações também estão melhorando a portabilidade
das cargas de trabalho dos aplicativos entre várias instâncias de nuvem, e entre a
nuvem e infraestruturas tradicionais. Isso oferece maior flexibilidade em conjunto
com a adoção de plataformas híbridas.
Toda organização de TI tem várias cargas de trabalho de aplicativos com as quais
precisa ser compatível, e é essencial escolher a implementação certa para cada
uma. Quando perguntados sobre quais atributos são mais importantes ao decidir
onde implementar cargas de trabalho de aplicativos, os entrevistados disseram que
os atributos principais são (consulte a Figura 5):
•

Alto desempenho. Como se espera que os volumes das cargas de trabalho
de aplicativos aumentem, manter um excelente desempenho é prioridade para
os líderes de TI. Também é essencial que o desempenho da infraestrutura
permaneça consistente à medida que as organizações procuram redimensionar
e/ou migrar entre tipos de infraestrutura. Mais de um quarto dos líderes de
TI entrevistados disseram considerar o alto desempenho como um dos três
principais critérios para decidir onde implementar cargas de trabalho de
aplicativos.

•

Segurança/conformidade. A segurança é sempre uma prioridade para a TI,
especialmente quando cargas de trabalho de aplicativos que usam informações
de identificação pessoal (PII) de clientes ou dados empresariais confidenciais
estão envolvidas. Os entrevistados na pesquisa disseram que, em média,
61% das cargas de trabalho devem permanecer em ambientes regulados.
Esses requisitos regulatórios estão levando os líderes de TI a enfatizar mais a
compliance e a segurança dos dados.

Mais de um quarto dos líderes de TI entrevistados
consideram o alto desempenho como um dos três
principais critérios ao decidir onde implementar
cargas de trabalho de aplicativos.
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Figura 5
Atributos mais desejados ao decidir onde implementar cargas de trabalho de aplicativos
(percentual classificado como um dos três atributos principais)

27%

27%

26%

25%

23%

Alto desempenho

Segurança/
conformidade

Padrão aberto/
setorial

Flexibilidade/
escalabilidade

Tempo de atividade/
disponibilidade

Base: 503 tomadores de decisões globais de TI, infraestrutura e operações responsáveis pela estratégia de nuvem
Nota: nem todas as respostas são mostradas.
Fonte: estudo encomendado pela IBM e realizado pela Forrester Consulting, janeiro de 2022

•

Padrão aberto/setorial. A portabilidade com uma única arquitetura de
infraestrutura — seja de nuvem ou tradicional — não será suficiente para a
pressão da transformação digital pela entrega de novos modelos de negócios.
As empresas precisam movimentar cargas de trabalho de aplicativos com
rapidez e baixo custo para aproveitar os recursos e as capacidades de
desempenho de plataformas específicas, e a colocação de cargas de trabalho
para reduzir latências. Isso só virá com instalações padronizadas, como
containers e orquestração entre plataformas.

•

Tempo de atividade/disponibilidade. Algumas cargas de trabalho de
aplicativos, como os sistemas de missão crítica ou centrais para os negócios,
requerem mais tempo de atividade. Interrupções nas cargas de trabalho de
aplicativos centrais podem ter um efeito de bola de neve sobre as cargas de
trabalho de outros aplicativos com os quais há interdependências, o que torna o
tempo de atividade um requisito principal.

•

Flexibilidade/escalabilidade. As organizações precisam ter a possibilidade
de redimensionar suas cargas de trabalho de aplicativos, aumentando ou
reduzindo-as, conforme necessário, para satisfazer as demandas de clientes e
empresas. Isso também se aplica à flexibilidade. Os líderes de TI devem poder
adaptar as infraestruturas de suas organizações para acompanhar as mudanças
nas necessidades de negócios sob demanda e oferecer um caminho para o
futuro sem investimentos altos sempre que um requisito de cargas de trabalho
de aplicativos mudar.
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No mundo ideal, os requisitos de computação para cada carga de trabalho de
aplicativo seriam iguais e permitiriam que as organizações investissem em uma
única solução de infraestrutura para satisfazer todas as necessidades. No entanto,
isso não ocorre. É por isso que as implementações de plataformas híbridas estão
ficando mais comuns. A carga de trabalho de cada aplicativo varia em termos de
quais atributos são mais essenciais ao considerar a implementação. Por exemplo,
um estudo da Forrester de 2021, encomendado pela IBM, mostrou que muitas
organizações pretendem manter mais de suas cargas de trabalho de aplicativos
centrais em infraestrutura tradicional e migrar os sistemas voltados para clientes
para a nuvem (consulte a Figura 6).
Figura 6
71% dos líderes de TI entrevistados consideram importante ter uma maneira consistente de
implementar aplicativos nativos da nuvem em infraestrutura tradicional e nuvens públicas
Implementação atual

Implementação ideal

Tudo na
nuvem

Principalmente na
nuvem

Dividida igualmente

Sistemas centrais

Sistemas
voltados para
o cliente

Sistemas
analíticos

Sistemas
de administração
de dados

Cargas de trabalho

Cargas de

de IA/AM

trabalho
de HPC

Principalmente
no local

Tudo no local

Base: 412 tomadores de decisões globais responsáveis pelo servidor corporativo e desenvolvimento de aplicativos ou decisões de
implementação
Fonte: estudo encomendado pela IBM e realizado pela Forrester Consulting, março de 2021
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Não existe uma abordagem única para otimizar a implementação de cargas
de trabalho de aplicativos, e isso explica por que os líderes de TI investirão em
plataformas híbridas nos próximos dois anos. Espera-se que o financiamento de
TI para todos os tipos de plataformas aumente, com um aumento ligeiramente
maior esperado para soluções de infraestrutura tradicional e nuvem privada.
A NUVEM HÍBRIDA É UM ESTADO FINAL E NÃO UM MARCO
A maioria das organizações já está usando uma combinação de nuvem e
infraestrutura tradicional, por projeto ou coincidência. No entanto, olhando
para o futuro, fica claro que os líderes de TI estão adotando deliberadamente
configurações híbridas e atribuindo importância praticamente igual para nuvem
pública, nuvem privada e infraestrutura tradicional, a fim de fornecer melhor
portabilidade, desempenho, velocidade e custo para cargas de trabalho de
aplicativos.
É interessante observar que, quanto mais as organizações avançam nas jornadas
de transformação digital, mais forte se torna sua decisão sobre a criticalidade das
soluções de infraestrutura tradicional para a estratégia de infraestrutura geral.
Entre os entrevistados de empresas em estágios avançados da transformação
digital, 57% consideram que a infraestrutura tradicional é crítica, em comparação
com 43% das empresas em estágios iniciais.
Tendo as plataformas híbridas como estratégia central para compatibilidade com
cargas de trabalho de aplicativos essenciais, essas empresas estão colhendo
os benefícios de negócios da melhoria da eficácia das cargas de trabalho. Os
benefícios mais comuns que os líderes de TI entrevistados mencionaram foram:
melhor continuidade dos negócios, maior escalabilidade, melhor controle,
aumento da velocidade e aumento da flexibilidade (consulte a Figura 7).

57%
dos entrevistados de empresas em estágios
avançados da transformação digital
consideram que a infraestrutura tradicional
é crítica, em comparação com 43% das
empresas em estágios iniciais.
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Figura 7
Benefícios de usar a nuvem híbrida para executar cargas de trabalho de aplicativos

25%

Capacidade para otimizar a
recuperação de desastres e/ou
continuidade de negócios

24%

Capacidade para aumentar ou reduzir a
escalabilidade com base na demanda

24%

Manutenção de níveis
melhores de controle de
cargas de trabalho críticas

23%

Melhoria da velocidade e redução do
esforço associado com atualizações

22%

Melhor administração e
flexibilidade da infraestrutura de TI

Base: 503 tomadores de decisões globais de TI, infraestrutura e operações
responsáveis pela estratégia de nuvem
Fonte: estudo encomendado pela IBM e realizado pela Forrester Consulting,
janeiro de 2022

VOCÊ ESTÁ OBTENDO O MÁXIMO DE SUA NUVEM HÍBRIDA?

16

Principais recomendações
As empresas precisam de soluções híbridas para cumprir suas metas de
transformação digital. A maioria das organizações já está usando uma combinação
de infraestrutura tradicional e recursos de nuvem, mas melhorias são necessárias
para otimizar as cargas de trabalho de aplicativos na plataforma certa para
aumentar a eficácia.
O estudo da Forrester resultou em várias recomendações importantes para ajudar
os líderes de TI a planejar os próximos passos nas jornadas de transformação
digital de suas organizações:
Prepare-se para um futuro híbrido e multinuvem.
Não é hora de insistir em uma única instância de nuvem ou manter apenas um
ambiente de infraestrutura tradicional. Os entrevistados da pesquisa deixaram claro
que a nuvem híbrida com várias opções de nuvem é uma certeza para o futuro
próximo.
Otimize opções de infraestrutura para as demandas de transformação digital.
Coloque as cargas de trabalho dos aplicativos na infraestrutura que proporcionará
o maior valor de negócios para clientes e parceiros, mantenha a agilidade e a
velocidade como prioridades (especialmente por meio da portabilidade) e continue
reduzindo os riscos por meio da melhoria da segurança, da confiabilidade e da
resiliência.
Foque em uma estratégia eficaz de containers e orquestração.
A busca agressiva de uma estratégia de containers consistente permitirá uma
otimização de cargas de trabalho de aplicativos mais flexível na nuvem e na
infraestrutura tradicional, usando soluções de código aberto para compatibilidade
com containers no mundo de infraestrutura tradicional de sua organização.
Espere ajustes contínuos para satisfazer as necessidades que mudam
constantemente.
A transformação dos negócios da sua organização exigirá mudanças contínuas,
porque se conecta com os ecossistemas da empresa, dos parceiros e dos clientes
para fornecer uma experiência de ponta a ponta. Isso exigirá cada vez mais que
sua organização se mantenha atualizada sobre as mudanças de infraestrutura em
todas as plataformas.
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Apêndice

Apêndice A: Metodologia
Neste estudo, a Forrester realizou uma pesquisa on-line com 503 tomadores de decisões globais
de TI, infraestrutura e operações de empresas nos EUA, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha,
Índia e China. Os entrevistados trabalhavam em empresas com 500 funcionários ou mais, em
diversos setores. Participaram da pesquisa tomadores de decisões de estratégia e planejamento
de infraestrutura (incluindo nuvem). Foi oferecido aos entrevistados um pequeno incentivo como
agradecimento pelo tempo dedicado. O estudo foi concluído em janeiro de 2022.

Apêndice B: Dados demográficos
PAÍS

SETOR

Estados Unidos

24%

Seguros

16%

Índia

16%

Operações bancárias

13%

China

16%

Assistência médica

10%

Canadá

11%

Telecomunicações

10%

Reino Unido

11%

Governamental

10%

França

11%

Tecnologia/serviços de tecnologia

10%

Alemanha

11%
NÍVEL

TAMANHO DA EMPRESA (FUNCIONÁRIOS)

Executivo em cargo de chefia

500 a 999

14%

Vice-presidente

15%

1.000 a 4.999

41%

Diretor

52%

5.000 a 19.999

35%

Gerente

31%

20.000 ou mais

10%

2%

ÁREAS DE ENVOLVIMENTO COMO
TOMADOR DE DECISÕES DE TI

FUNÇÃO
TI

100%

Estratégia e planejamento de
infraestrutura

99%

Estratégia e planejamento de nuvem

98%

Apêndice C: Observações finais
1
2

Fonte: “Cloud Powers The Adaptive Enterprise”, Forrester Research, Inc., 25 de janeiro de 2022.
Fonte: “Mind The Cloud Skills Gap”, Forrester Research, Inc., 11 de março de 2020.
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