8 práticas recomendadas
para otimizar sua TI e acelerar
a transformação digital

A mudança para a nuvem é conduzida por empresas
que desejam otimizar as operações de TI, aumentar a
flexibilidade e reduzir os custos. Ainda assim, a maioria
dessas adoções é realizada para novas aplicações
nativas em nuvem e voltadas para o cliente.

98%

Apenas 33% das cargas de trabalho atuais foram
migradas para a nuvem, o que significa que 67%
de todas essas cargas de trabalho, principalmente
aplicações de negócios, ainda estão em execução em
infraestruturas legadas1. A maioria das organizações que
pesquisamos planeja usar diversas nuvens nos próximos
3 anos2; essa nova realidade híbrida e multinuvem traz
novos desafios para as lideranças de TI, pois precisam
lidar com as infraestruturas de TI existentes. Muitas
pessoas não possuem habilidades internas de TI para
gerenciar ambientes complexos de multinuvem.

98% de todas as empresas planejam
adotar arquiteturas em múltiplas nuvens
nos próximos 3 anos
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A atual migração para a nuvem ainda está em pleno vigor.

Mas a migração de aplicações de negócios essenciais

Para se manterem competitivas, as organizações devem

aos negócios exige que as infraestruturas e habilidades

criar novos serviços digitais e conduzir processos de

de TI existentes sejam gerenciadas junto a controles de

negócios inovadores em plataformas seguras, resilientes,

risco e custo.

escaláveis e abertas em nuvens públicas e privadas.
Eles precisam das ferramentas e habilidades certas para
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Na maioria das vezes, as migrações para a nuvem
bem-sucedidas exigem o alinhamento das metas de
negócios e a realidade dos ambientes de TI legados.

Conheça a nuvem da IBM →

