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Resumo Executivo
Embora a TI corporativa abrace prontamente as tecnologias de nuvem
pública, o uso da infraestrutura local e da nuvem privada continuam
a crescer. A infraestrutura local não está desaparecendo como uma
parte fundamental da estratégia de infraestrutura de TI. Em vez disso,
as organizações estão reunindo diversos tipos de infraestrutura para
atender às próprias necessidades. As organizações que conseguirem
reunir estrategicamente a infraestrutura local e a nuvem pública estarão
melhor posicionadas para a excelência operacional.
Em agosto de 2019, a IBM contratou a Forrester Consulting para avaliar
como as organizações desenvolvem e implementam a estratégia de
infraestrutura de TI. A Forrester conduziu uma pesquisa online com
350 tomadores de decisão corporativos globais de TI em todos os
setores para explorar esse tópico. Concluímos que as organizações
estão combinando tecnologias na nuvem pública, na nuvem privada
hospedada e na infraestrutura local com base nos requisitos comerciais.
PRINCIPAIS CONCLUSÕES
A infraestrutura local é essencial para a estratégia corporativa
›	
de nuvem híbrida. As empresas estão tomando decisões estratégicas
sobre quais tipos de infraestrutura de TI usar para quais propósitos, e as
instalações locais continuam a desempenhar um papel fundamental, com
90% dos tomadores de decisão de TI concordando que a infraestrutura
local é uma parte fundamental da estratégia de nuvem híbrida.
A estratégia correta de infraestrutura de TI é selecionada
›	
de acordo com o trabalho a ser realizado. Os profissionais
de tecnologia consideram a carga de trabalho, as necessidades
de segurança e o tempo de retorno ao projetar estratégias de
infraestrutura de TI. Quando se trata de cargas de trabalho, os
tomadores de decisão de TI antecipam que mais da metade das
cargas de trabalho de missão crítica e 47% das cargas de trabalho
com uso intenso de dados serão executadas no local ou em uma
nuvem privada interna em dois anos.
A rápida adoção da nuvem pública não significa que as
›	
organizações pararam de investir na infraestrutura local.
A maioria dos tomadores de decisão de TI entrevistados espera
que o financiamento de suas empresas em nuvem pública cresça
nos próximos 24 meses. Ao mesmo tempo, mais de 8 em cada 10
entrevistados preveem que suas organizações aumentarão
o investimento em infraestrutura de TI fora da nuvem pública.
Pisar no freio em atualizações e upgrades pode ter um custo.
›	
Atrasos em atualizações e upgrades da infraestrutura de TI expõem as
empresas a vulnerabilidades caras e podem impactar negativamente
a experiência do cliente. Vulnerabilidades de segurança, problemas de
compatibilidade de software e a incapacidade de atender às expectativas
dos clientes como resultado de atrasos nas atualizações de infraestrutura
são as principais preocupações dos tomadores de decisão de TI.

1 | A Chave para a Estratégia Multicloud Híbrida Corporativa

Investimentos em infraestrutura
local e nuvem privada acompanham
o crescimento da nuvem pública
As tendências de nuvem pública conquistaram uma cobertura
crescente nos últimos anos, mas a atenção aumentada na transição
para a nuvem e na expansão para fora do data center não conta toda a
história sobre as estratégias de infraestrutura de TI das organizações.
Além de lidar com como e o que migrar para a nuvem pública, as
organizações corporativas de TI também enfrentam demandas
crescentes na infraestrutura de TI existente, com o resultado final de
que os gastos e o uso da infraestrutura local e da privada também
continuam a crescer. Ao entrevistar 350 tomadores de decisão de TI,
concluímos que as organizações estão simultaneamente:
Aumentando o uso da nuvem pública. 62% das organizações
›	
já contam com alguma forma de nuvem pública, e 82% esperam
aumentar o investimento em nuvem pública nos próximos dois anos
(veja as Figuras 1 e 2). Essa conclusão não é surpreendente, já que a
nuvem se tornou muito popular.
Lidando com o aumento da demanda da infraestrutura existente.
›	
Uma das três principais prioridades da TI é atender a demandas
crescentes da infraestrutura de TI existente. No entanto, na Era da
Nuvem, existe uma pressão para estender a infraestrutura sem as
atualizações e os upgrades necessários. De fato, 61% das organizações
atrasaram uma atualização da infraestrutura pelo menos algumas vezes
nos últimos cinco anos (veja a Figura 3). A TI está lutando para aproveitar
melhor as pilhas de tecnologia existentes sem se expor a riscos.
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Aumentando o investimento em infraestrutura local e em
›	
nuvem não pública. O financiamento em infraestrutura fora da
nuvem pública está acompanhando o crescimento esperado da
nuvem: 85% estão aumentando o financiamento em infraestrutura
(sem incluir a nuvem pública). Enquanto isso, mais da metade das
organizações pretende atualizar a infraestrutura existente ou adquirir
nova infraestrutura nos próximos 12 meses (veja a Figura 3).
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A falta de novos investimentos pode
deixar as organizações vulneráveis
Enquanto as organizações continuam a transição para ambientes
multicloud híbridos, aquelas que não adotam uma visão global da
infraestrutura de TI, inclusive da local, se expõem a vulnerabilidades
de segurança, indenizações e, por fim, a perda de confiança e fidelidade
do cliente. Mesmo quando as pessoas reconhecem a necessidade de
uma abordagem global, o caminho para implementar uma estratégia
de infraestrutura com tudo incluso não é fácil. Dos entrevistados, 75%
afirmaram ter recebido uma resposta negativa significativa ao defender
estratégias fora dos ambientes de nuvem (veja a Figura 4). Como
resultado, os tomadores de decisão de TI enfrentam uma variedade de
desafios de custo e estratégia após um atraso nas atualizações e nos
upgrades da infraestrutura, inclusive (veja a Figura 5):
Vulnerabilidades de segurança. Quando as organizações priorizam
›	
outras iniciativas de TI em vez de atualizações de infraestrutura,
elas se expõem a riscos de segurança. Os resultados da nossa
pesquisa revelam que a maior repercussão classificada são as
vulnerabilidades de segurança, com 44%.
›	Incapacidade de atender às expectativas crescentes de clientes
e funcionários. Atrasando as atualizações de infraestrutura, as
organizações dificultam o processo de melhoria da experiência
do cliente e do funcionário. Dos entrevistados, 43% declararam
a incapacidade de atender às expectativas crescentes de clientes e
funcionários como uma das cinco principais consequências de atrasar
uma atualização de infraestrutura. A inovação tecnológica mudou de
maneira poderosa a forma como os clientes experimentam e valorizam
os produtos, e, nesta Era de Hiperadoção e Hiperabandono, investir
na experiência do cliente é mais importante do que nunca.1
Restrições de compatibilidade. Dos entrevistados, 43%
›	
classificaram as restrições para aplicativos compatíveis, software,
serviços e integração como um dos cinco principais desafios após
um atraso na atualização da infraestrutura.
Queda de competitividade no mercado. Com base no nosso
›	
estudo, 39% dos entrevistados sentiram uma perda de vantagem
competitiva como organização de TI. Como resultado de colocar
as atualizações de infraestrutura em segundo plano, as organizações
se expuseram não apenas à vulnerabilidades internas, mas também
se arriscaram a ficar para trás da concorrência.
Desempenho reduzido. Além das organizações perderem vantagem
›	
competitiva, os atrasos nas atualizações também estão reduzindo seu
desempenho. Dos entrevistados, 38% afirmaram que a organização
onde trabalham sofreu uma diminuição no desempenho após o atraso.
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Elaboração de uma estratégia
abrangente de infraestrutura de TI:
só uma opção não serve
As organizações complementam a estratégia de nuvem com infraestrutura
local para usar a ferramenta certa para o trabalho. A infraestrutura local
continua sendo fundamental, com 90% dos entrevistados concordando
que ela é uma parte crucial da estratégia de nuvem híbrida (veja a
Figura 6).2 Nossa pesquisa revelou que as principais considerações para
decisões de infraestrutura incluem (veja a Figura 7):
Tipo de carga de trabalho. As organizações estão aumentando
›	
a porcentagem de cargas de trabalho de missão crítica executadas
na nuvem pública e na nuvem privada interna por taxas comparáveis.
Ao mesmo tempo, elas esperam aumentar as cargas de trabalho com
uso intenso de dados executados em ambientes de nuvem privada
hospedada. As organizações também aproveitam a infraestrutura
local para melhorar o desempenho da aplicação ou da infraestrutura,
o que aparece nos três principais motivos pelos quais as organizações
aproveitam os recursos locais para algumas cargas de trabalho.
Conformidade e segurança. Maior conformidade é o principal motivo
›	
para o uso de recursos locais para cargas de trabalho selecionadas.
Segundo os entrevistados, a falta de atenção às necessidades
de segurança é o principal motivo para manter a infraestrutura fora
de uma plataforma de nuvem pública. A nuvem privada hospedada
oferece os benefícios da infraestrutura tradicional local em um
ambiente seguro e privado, além de permitir que as organizações
aproveitem a economia e a flexibilidade de custos.3
Custo e tempo de retorno. As organizações classificaram evitar
›	
aprovações de orçamento demoradas e alcançar uma produtividade
mais rápida com menos processos como as principais razões para
aproveitar os recursos locais. Essa necessidade está impulsionando
particularmente o investimento em nuvem privada, com a maioria
vendo a nuvem privada interna como um ambiente de desenvolvedor.
Essas conclusões sugerem que as organizações usam a infraestrutura
local e a nuvem privada para evitar processos burocráticos e iniciar
os esforços de desenvolvimento.
Enquanto as organizações aumentam o uso de nuvem pública e não
pública, o investimento contínuo em infraestrutura local permanece
essencial. Esse tema é evidente porque a maioria das organizações cria
estratégias de infraestrutura que respondem por demandas crescentes
de carga de trabalho, conformidade de segurança e crescimento.
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Principais recomendações
Em um mundo em que o foco se concentra na nuvem, é fácil cometer o
erro de migrar cargas de trabalho de aplicações sem uma lógica clara dos
benefícios que a migração trará. Nossa pesquisa revelou evidências dessa
pressão para migrar para a nuvem, bem como a realidade de que muitas
organizações estão intencionalmente e estrategicamente aproveitando
uma estratégia de nuvem híbrida impulsionada por diversos requisitos de
negócios e tecnologia.
A pesquisa aprofundada da Forrester com 350 tomadores de decisão
globais de TI sobre a infraestrutura de TI apresentou diversas
recomendações importantes:
Invista na nuvem utilizando uma estratégia alinhada ao seu contexto.
Primeiro, determine se você está buscando ganhos no nível da aplicação ou do
data center. Em seguida, crie sua própria estrutura de fornecimento com fatores
que podem incluir prontidão para nuvem, desafios de localização, requisitos
de conformidade, tipos de dados, necessidade de suporte adicional e vida
útil esperada, entre outros.4 Evite o aprisionamento tecnológico na nuvem
projetando para implantação e arquiteturas multicloud sempre que possível.5
Não deixe que a obsessão pela nuvem interrompa outros
investimentos em infraestrutura. A percepção de que o investimento
em infraestrutura fora da nuvem pública acabou é falsa. No entanto, como
profissional de infraestrutura, parece que os orçamentos estão
sob ataque. A maioria dos líderes de TI continua investindo.
Cuidado com o atraso no investimento. Aqueles que atrasaram ou
interromperam o investimento tiveram vulnerabilidades de segurança,
problemas de compatibilidade de software e incapacidade de atender
às expectativas dos clientes. Aprenda com seus colegas e defenda
atualizações e upgrades.
Desenvolva um caso de negócios irrefutável. Nossa pesquisa constatou
que é mais provável que as organizações usem o aumento no desempenho
como comprovação para justificar novos investimentos (veja a Figura 8). O
desempenho é especialmente importante porque tem um impacto significativo
na experiência do cliente e na percepção da marca. Os executivos que não
se comprometem a concluir as atualizações podem aproveitar as opções de
atualização da infraestrutura baseadas em assinatura para oferecer um futuro
mais flexível se a estratégia deles mudar.
Explore ambientes alternativos para cargas de trabalho de uso
intenso de dados. A nuvem pública atende a muitos tipos de carga de
trabalho, mas alguns casos de uso são extraordinariamente caros ou
apresentam uma superfície de risco muito grande. As cargas de trabalho
de uso intenso de dados são um ótimo exemplo de estratégias de nuvem
híbrida que buscam otimizar todas as opções de infraestrutura de TI
e possibilitar o retorno do investimento.
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Anexo A: Metodologia
Neste estudo, a Forrester realizou uma pesquisa online com 350 tomadores de decisão globais de ambientes
de infraestrutura de TI para avaliar como as organizações desenvolvem e implementam a estratégia de
infraestrutura. Entre os entrevistados da pesquisa estavam tomadores de decisão de TI em infraestrutura
e operações, gerenciamento ou manutenção de aplicações e/ou desenvolvimento de software. As perguntas
feitas aos entrevistados se referiam aos ambientes usados para diferentes cargas de trabalho e investimentos
em infraestrutura. Eles receberam um pequeno incentivo como agradecimento pelo tempo gasto na pesquisa.
O estudo começou em agosto de 2019 e foi concluído em setembro do mesmo ano.

Anexo B: Dados demográficos e gerais
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Anexo C: Material de apoio
“Tackling The Unsexy Challenge Of Mainframe Modernization”, Forrester Research, Inc., 21 de dezembro de 2018
“Top 10 Facts Every Tech Leader Should Know About Hybrid Cloud”, Forrester Research, Inc., 25 de abril de 2018
“Embrace Cloud Economics For On-Premises Enterprise Storage”, Forrester Research, Inc., 16 de outubro de 2018

Anexo D: Notas finais
1

“The Digital Business Imperative”, Forrester Research, Inc., 15 de fevereiro de 2017

2

A Forrester define nuvem híbrida como o uso da nuvem em combinação com outras tecnologias
de nuvem ou fora dela.

3

“Forrester Analytics: Private Cloud Solutions Forecast, 2018 to 2023”, Forrester Research, Inc.,
26 de fevereiro de 2019

4

“Top 10 Facts Tech Leaders Should Know About Cloud Migration”, Forrester Research, Inc.,
14 de março de 2019

5

“Now Tech: Public Cloud Development Platforms, Q1 2018”, Forrester Research, Inc., 5 de março de 2018
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