Cada vez mais empresas optam pela nuvem
Todos estão buscando usá-la, alguns usufruindo seus benefícios, mas poucos
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Resumo executivo
A adoção da nuvem aumentou 61% desde o ano passado, sendo que 73% das
empresas buscaram uma estratégia de nuvem híbrida. Nos próximos dois anos,
estima-se que os gastos com nuvem privada no local cresçam 40%. Mas em
muitos casos, falta maturidade à nuvem, pois apenas 31% buscam estratégias
de nuvem otimizadas, gerenciadas ou replicáveis. Os obstáculos, que impedem
uma maior maturidade da nuvem, incluem falta de habilidades técnicas, os
silos de estruturas empresariais antigas e o desalinhamento entre TI/LOB.
Quanto maior o nível de maturidade da nuvem, melhores os resultados para
a empresa, inclusive o aumento da receita e a alocação mais estratégica do
orçamento de TI. As empresas mais maduras em termos de utilização da
nuvem são determinadas pelo uso de DevOps, nuvem híbrida e de vários
provedores, microsserviços, contêineres (Docker) e da Internet das Coisas
(IoT) na nuvem.
Uso da nuvem pública ou privada

61%

42%
2015

Otimizada/
Gerenciada/
Replicável

31%

47%

Nenhuma estratégia

Oportunidade/
Ad Hoc

Têm uma estratégia de nuvem híbrida
Não

27%
73%

79%

Sim

7%
DevOps

62%

61%

68%
2016

22%

Implementado para ambientes de nuvem

80%
aumento

Estratégias de nuvem das empresas

9%
Arquiteturas de
microsserviços

20%
Contêineres
(Docker)

8%
IoT

 Empresas de nuvem otimizada  Empresas de nuvem ad hoc

Home
Fonte: CloudView Survey, IDC, 2016. A soma pode não totalizar 100% devido aos arredondamentos.
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Metodologia de estudo
A CloudView Survey de 2016 da IDC entrevistou diretores e líderes empresariais com base em uma amostra global de
11.350 executivos, responsáveis pelas decisões do departamento de TI. Nessa amostra, a pesquisa completa foi realizada
somente com os 6.159 entrevistados que usam ativamente a nuvem para diversas cargas de trabalho.

Perfil dos participantes da pesquisa
Cargo

Localização

43%

21%

Executivo de nível C

5%

América Latina

Vice-presidente/
Diretor de LOB

Quantidade de funcionários

27%
1-99

1.000 - 9.999

Ásia-Pacífico

35%

Mais de 10.000

25%

37%

Vice-presidente/
Diretor de TI

9%

31%
América do Norte

27%

39%

EMEA

100-999

P: Qual das opções melhor representa seu cargo?
P: Aproximadamente, quantos funcionários tem a sua empresa
N=6.159. Fonte: CloudView Survey, IDC, 2016. Análise geográfica determinada pela estratégia de amostragem.
A soma pode não totalizar 100% devido aos arredondamentos.
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A adoção da nuvem está aumentando
Uso da nuvem pública ou privada
100%
90%
80%
70%
60%
50%

19%
20%

20%
10%

 Não tenho interesse/não sei
 Estou me informando/avaliando
 Planos concretos de implementar
 Usando no momento

18%

40%
30%

10%
12%
10%

42%

68%

0%

2015

2016

P: Qual é a melhor descrição dos planos atuais ou de curto
prazo da sua empresa com relação ao uso de soluções de
nuvem privada ou pública para dar suporte a cargas de
trabalho de produção e serviços?

Cerca de 68% das
empresas usam algum
tipo de nuvem, o que
representa um aumento
de 61% em relação ao
ano anterior

Home
N=11.350. Fonte: CloudView Survey, IDC, 2016. A soma pode não totalizar 100% devido aos arredondamentos.
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A adoção é dividida de forma relativamente
equilibrada entre nuvem pública e privada
Planos atuais/de curto prazo de adoção da nuvem
100%
90%
80%
70%
60%
50%

19%
18%
11%

15%
19%
12%

 Não tenho interesse/não sei
 Estou me informando/avaliando
 Planos concretos de implementar
 Usando no momento

40%
30%
20%

52%

54%

Pública

Privada

10%
0%

P: Qual é a melhor descrição dos planos atuais ou de curto
prazo da sua empresa de usar soluções de nuvem privada
ou pública para dar suporte a cargas de trabalho de
produção e serviços?

A expectativa das
empresas é aumentar
os gastos com nuvem
privada no local em
40% nos próximos
dois anos
Home

N=11.350. Fonte: CloudView Survey, IDC, 2016. A soma pode não totalizar 100% devido aos arredondamentos.
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A maioria dos clientes, que já adotou
a nuvem, está usando algum tipo de
nuvem híbrida
Características das nuvens híbridas adotadas
Têm uma estratégia de nuvem híbrida

27%
Não
73%
Sim

P: Você acha que sua empresa tem uma
estratégia de nuvem híbrida?

55%

Contratação de diversos serviços de
nuvem externos
Uso de uma combinação de
serviços de nuvem pública
e recursos dedicados
Arquitetura de TI que combina
configuração, provisionamento
e gerenciamento
Gerenciamento de toda a TI sob
o mesmo catálogo de serviços,
SLAs etc.
União de duas ou mais cargas
de trabalho distintas em uma
configuração automatizada
Suporte de cargas de trabalho
portáteis e bursting automatizado

47%
39%
38%
37%
36 %

P: Qual das seguintes características de nuvem
híbrida sua empresa adotou?

Home
N=6.159. Fonte: CloudView Survey, IDC, 2016. A soma pode não totalizar 100% devido aos arredondamentos.
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As implementações de nuvem privada
abrangem uma ampla gama de opções
Planos de implantação de nuvem privada hospedada
100%
90%
80%
70%
60%
50%

11%

9%

27%

29%

20%

22%

23%
17%

20%

42%

40%

TI gerenciada
no local

Gerenciamento
remoto

10%

	Está considerando, mas não tem
planos concretos
 Planos concretos de implementar
em 12 meses
 Usando no momento

40%
30%

 Não está interessado no momento

60%

0%

Hospedado (pagamento
de acordo com o uso)

P: Descreva os planos atuais ou de curto prazo da sua empresa para cada
uma das seguintes opções de implantação de nuvem privada

N=1.281 (Base: Os entrevistados indicaram que a empresa usa/planeja usar arquiteturas de nuvem privada hospedada)
Fonte: CloudView Survey, IDC, 2016. A soma pode não totalizar 100% devido aos arredondamentos.

50% das empresas estão
executando mais de um
tipo de implantação de
nuvem privada
Home
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A IDC estabelece a categoria das
empresas usando cinco níveis de
adoção de nuvem
Menor
Maturidade

Maior
Maturidade

Ad Ad
Hoc
Ad
Hoc
Hoc
Ad Hoc
Ad
Oportunidade
Hoc
Oportunidade
Oportunidade
Oportunidade
Oportunidade
Replicável
Replicável
Replicável
Replicável
Replicável
Gerenciada
Gerenciada
Gerenciada
Gerenciada
Gerenciada
Otimizada
Otimizada
Otimizada
Otimizada
Otimizada

Nuvem pública
Nuvem privada

•	Iniciar o processo para
aumentar a conscientização
sobre as opções de
tecnologia de nuvem

•	Testar com melhorias de
curto prazo no acesso
a recursos de TI através da
nuvem

•	Recorrer à nuvem devido
a uma necessidade imediata,
geralmente não autorizada

•	Considerar a nuvem para
novas soluções ou ambientes
de computação isolados

•	Permitir acesso mais ágil
a recursos de TI através
da padronização
e implementação de
melhores práticas
•	Confiar em portais de
autoatendimento para
acessar serviços em nuvem

•	Implementar uma
abordagem consistente
de melhores práticas de
nuvem em toda a empresa

•	
Fornecer serviços e produtos
inovadores viabilizados pela
TI, de provedores internos
e externos

•	Orquestrar o oferecimento
de serviços em um conjunto
integrado de recursos

•	Promover a inovação da
empresa por meio do acesso
transparente aos recursos de
TI, com base no valor para os
negócios e em medidas de
custos transparentes.

% de utilização

% de utilização

% de utilização

% de utilização

% de utilização

34%
35%

73%
75%

83%
88%

90%
93%

92%
95%
Home

N=11.350. Fonte: CloudView Survey, IDC, 2016. A soma pode não totalizar 100% devido aos arredondamentos.

pág 8

Cada vez mais empresas optam pela nuvem

Um InfoBrief da IDC, patrocinado pela Cisco

A maioria das empresas ainda está tentando
otimizar suas estratégias de nuvem
Nível de maturidade da nuvem

3%

Otimizada

31% das empresas têm
estratégias de nuvem
11%
Gerenciada
replicáveis, gerenciadas
ou otimizadas
17%
Replicável

19%
Oportunidade

22% não têm
nenhuma estratégia
de nuvem
22%
Nenhuma
estratégia

28%
Ad Hoc

Home
N=11.350. Fonte: CloudView Survey, IDC, 2016. A soma pode não totalizar 100% devido aos arredondamentos.
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As empresas mais maduras continuam
esperando que a nuvem gere resultados
estratégicos
Quanto maior o nível de maturidade da nuvem, mais as empresas esperam que ela promova resultados comerciais
estratégicos, inclusive aumento da receita e melhor alocação do orçamento de TI.

Esperam que a nuvem melhore os KPIs nos próximos 2 anos
Aumentar a receita
Otimizada
Gerenciada
Replicável
Oportunidade
Ad Hoc

92%
74%
62%
45%
30%

Alocação estratégica do orçamento de TI
Otimizada
Gerenciada
Pode ser repetido
Oportunidade
Ad Hoc

92%
74%
61%
47%
34%

P: Você espera uma melhora nos seguintes KPIs (Principais Indicadores de Desempenho) nos próximos 2 anos
em função de a sua empresa usar serviços de nuvem pública, privada ou híbrida (poder ajudar os LOBs impacta
positivamente trazendo aumento da receita, conseguir financiar projetos estratégicos x de manutenção/rotina)?
Home
N=6.159. Fonte: CloudView Survey, IDC, 2016. A soma pode não totalizar 100% devido aos arredondamentos.
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O aumento da maturidade da nuvem traz
benefícios consideráveis
Aumento da receita

Alocação estratégica do orçamento de TI

Custo das operações de TI

%

100%

115%

13%

400%

Média e redução dos custos das
operações de TI em comparação
com o nível ad hoc

350%

80%

29%

10.5%
60%

Receita adicional devido
ao nível de avanço

48%

Custo de TI base de
referência no nível
ad hoc = 100% 40%
105%

200%

300%

110%

Percentual de aumento no
orçamento de TI para novos projetos
em comparação com o nível ad hoc

250%
100%

4.0%

200%

77%

56%

20%

1.4%

Receita base de
referência no nível
ad hoc = 100%

100%

150%
16%

0.1%
Ad Hoc

Oportunidade Replicável

Gerenciada

0%

Otimizada

Ad Hoc

Nível de adoção da nuvem

Oportunidade Replicável Gerenciada

Otimizada

Nível de adoção da nuvem

Agilidade: Tempo de provisionamento

100%

Ad Hoc

Oportunidade Replicável Gerenciada Otimizada

Nível de adoção da nuvem

Conformidade com os contratos de nível de serviço (SLAs)
200%

100%

Média e redução do intervalo de tempo
para implantação em comparação com
a base de referência do ad hoc

80%

180%

72%

69%
63%

36%
160%

60%

47%

Tempo de provisionamento
no nível ad hoc = 100%

Porcentagem de melhoria
na conformidade com
o SLA em comparação
com a do nível ad hoc

40%

Limite inferior

140%

120%

87%

Ad Hoc

Oportunidade Replicável Gerenciada

Nível de adoção da nuvem

Otimizada

Conformidade com
o SLA base de referência
no estágio ad hoc = 100%

Legenda
Limite superior
Média

43%

76%
20%

0%

Orçamento de TI base de
referência para novos projetos
no estágio ad hoc = 100%

100%

Ad Hoc

Oportunidade Replicável

Gerenciada

Otimizada

Fonte: 470 respostas de 15 estudos da IDC Business Value Research de 2012
a 2016 abrangendo os níveis de maturidade da nuvem, a adoção de nuvem
privada, a implementação de nuvem privada e as infraestruturas convergentes
no suporte à nuvem, bem como 35 entrevistados de um estudo especializado
sobre empresas com maturidade da nuvem gerenciada/otimizada para a Cisco
em dezembro de 2014 e abril de 2016

Nível de adoção da nuvem

Observação: barras contínuas nos gráficos acima indicam KPIs associados a cada etapa; por exemplo, uma
empresa replicável leva 53% do tempo para provisionar novos serviços em comparação a uma empresa ad hoc.

Home
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O aumento da maturidade da nuvem
gera milhões de dólares em benefícios
Benefício anual por aplicação localizada na nuvem

US$ 3 milhões
US$ 2,5 milhões
US$ 2 milhões

US$3 MILHÕES

13%
18%

Mitigação do risco
Viabilização da IoT
Menos tempo até
o lançamento no
mercado

US$ 1,5 milhão
US$1 mi

68%

US$ 0,5 milhão
US$ 0

Receitas
adicionais

Novos
clientes

US$ 1 MILHÃO
9%
21%

Benefícios do código aberto
Mitigação do risco
Economia de custo com infraestrutura

31%
37%

Operações de TI
Melhora dos processos comerciais

Custos
reduzidos

Fonte: 470 respostas de 15 estudos da IDC Business Value Research de 2012 a 2016 abrangendo os níveis de maturidade da
nuvem, a adoção de nuvem privada, a implementação de nuvem privada e as infraestruturas convergentes no suporte à nuvem,
bem como 35 entrevistados de um estudo especializado sobre empresas com maturidade da nuvem gerenciada/otimizada para
a Cisco em dezembro de 2014 e abril de 2016
A soma pode não totalizar 100% devido aos arredondamentos.

Home
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A nuvem está viabilizando a Internet das
Coisas (IoT)
Aplicativos de IoT implantados na nuvem1

36 %
8%
Ad Hoc

56%

Plataforma de implantação de aplicativos de IoT2

66%

62%

53%
33%

50%
30%

19%
Oportunidade

15%
Replicável

Gerenciada

Otimizada

P: Sua empresa implementou algum aplicativo de IoT
(Internet das Coisas) na nuvem ?

Nuvens privadas
empresariais

Nuvem privada
hospedada

Nuvem híbrida

P: Em quais das seguintes alternativas sua empresa
implementou aplicativos de IoT?
 Ad Hoc

 Otimizada

Em geral, 29% dos clientes, que adotaram
a nuvem, estão usando aplicativos de IoT
na nuvem
1) N=1.506
2) N=505 (BASE: Os entrevistados indicaram que a empresa implantou aplicativos de IoT na nuvem)
Fonte: CloudView Survey, IDC, 2016. A soma pode não totalizar 100% devido aos arredondamentos.

Home
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O DevOps é amplamente usado em
empresas com nuvens maduras
Prática de DevOps para ambientes de nuvem

80%
57%
38%
7%
Ad Hoc

25%
Oportunidade

Replicável

Gerenciada

Otimizada

P: Você utiliza práticas de DevOps nos seus ambientes de nuvem?

Home
N=1.506. Fonte: CloudView Survey, IDC, 2016. A soma pode não totalizar 100% devido aos arredondamentos.
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As arquiteturas de microsserviços e os
contêineres são amplamente utilizados
pelas empresas com nuvens maduras
Desenvolva aplicativos de nuvem personalizados
usando uma arquitetura de microsserviços

79%

Otimizada
Gerenciada
Replicável
Oportunidade
Ad Hoc

41%
28%
20%
9%

P: Considerando a capacidade da sua empresa de gerenciar com
eficiência seus ambientes de nuvem, indique se você atualmente
implementou as seguintes tecnologias/ferramentas. Caso
contrário, quando você espera implementá-las?

Contêineres do Docker são importantes
para a estratégia de nuvem

66%

Otimizada
Gerenciada
Replicável
Oportunidade
Ad Hoc

54%
45%
33%
20%

P: Qual o grau de importância dos seguintes
projetos de normas e código aberto para
a estratégia de nuvem de sua empresa?

Home
N=6.159. Fonte: CloudView Survey, IDC, 2016. A soma pode não totalizar 100% devido aos arredondamentos.
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O OpenStack é considerado importante
e relacionado a melhores resultados
comerciais
Esperam que a nuvem melhore os KPIs para

Porcentagem de entrevistados

70%

63%

64%

64%

60%
50%
40%
30%

39%

39%

41%

Conformidade
com os SLAs

Aumento da receita

Alocação estratégica
do orçamento de TI

20%
10%
0%

59% dos entrevistados dizem
que o OpenStack é importante
para sua estratégia de nuvem
(em razão do código aberto
e/ou distribuições comerciais).
Os entrevistados, que consideravam
o OpenStack a parte mais importante de
sua estratégia de nuvem, tinham mais
expectativas de que a nuvem melhorasse os
principais KPIs do que aqueles que achavam
que o OpenStack não era tão importante

 O OpenStack é "importante"
 O OpenStack "não é importante"

P: Você espera uma melhora dos seguintes KPIs (Principais Indicadores de Desempenho) nos próximos 2 anos em função de
sua empresa usar serviços de nuvem pública, privada ou híbrida?
P: Qual o grau de importância dos seguintes projetos de normas e código aberto para a estratégia de nuvem de sua empresa?
[OpenStack] (são exibidas 2 caixas de pontuação superiores e 2 inferiores)
N=6.096. Fonte: Sponsored Business Value Extension to CloudView Survey, IDC, 2016.
A soma pode não totalizar 100% devido aos arredondamentos.

Home
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Empresas maduras tendem a consumir
mais recursos em segurança na nuvem
Método de consumo de segurança em ambientes de nuvem
Serviços gerenciados, incluindo
o fornecimento de nuvem

19%

Gerenciamento na nuvem de
dispositivos de segurança no local
ou externos

20%

Implantação híbrida no local ou
externa

18%

Serviços de segurança hospedados:
dispositivos virtuais hospedados em
nuvens privadas
Serviços de nuvem, big data analytics
e aprendizado de máquina para oferecer
suporte de reação a incidentes

50%

20%
28%

4%

Segurança como um serviço
consumida em uma nuvem
pública multiusuário

 Otimizada

11%

40%
38%
38%

24%

A segurança é uma
grande preocupação:
48% classificam a falta de
segurança adequada como
um grande inibidor para
implantação da nuvem
Empresas com nuvens
maduras provavelmente
consomem mais segurança
na nuvem

 Ad Hoc

P: Como você classificaria seu consumo de segurança em um
ambiente de nuvem público ou privado?
Home
N=1.506. Fonte: CloudView Survey, IDC, 2016. A soma pode não totalizar 100% devido aos arredondamentos.
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Empresas maduras planejam consumir
serviços de vários provedores de nuvem
As empresas com nuvens mais maduras esperam poder escolher entre vários provedores de nuvem, de acordo com a localização,
as políticas e os princípios de governança. E para conquistar esses resultados, elas implementaram processos colaborativos
e governança de TI.
Esperam escolher entre os vários provedores de nuvem, de acordo
com a localização, as políticas e os princípios de governança 1

40%
Ad Hoc

52%
Oportunidade

63%

Replicável

77%

Gerenciada

Políticas de governança de nuvem de TI/
processos colaborativos 2

84%

Otimizada

P: Veja até que ponto você concorda com as seguintes
afirmações sobre o uso, por parte de sua empresa,
de fornecedores de nuvem externos (concordar nas
2 caixas superiores)

82%
8%

20%

Ad Hoc

Oportunidade

32%
Replicável

41%
Gerenciada

Otimizada

P: Considerando a capacidade da sua empresa de gerenciar com
eficiência seus ambientes de nuvem, indique se você implementou
as seguintes habilidades/os seguintes processos?

1) N=4.590; 2) N=6.159(BASE: Entrevistados atribuídos à pesquisa de base). Fonte: CloudView Survey, IDC, 2016.
A soma pode não totalizar 100% devido aos arredondamentos.
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Pontos principais
A adoção da nuvem continua crescendo, porém, poucas empresas têm uma estratégia de nuvem madura
u

8% das empresas usam ou planejam implementar algum tipo de nuvem; um aumento de 61% em comparação
7
com o ano anterior. Somente 31% têm estratégias replicáveis, otimizadas ou gerenciadas. Embora esse aumento
venha acontecendo desde 2015, ainda há espaço para mais

A nuvem híbrida é uma parte importante da combinação; os gastos com nuvem privada no local devem continuar
crescendo
u

3% das empresas estão buscando uma estratégia de nuvem híbrida, o que inclui a contratação de diversos
7
provedores de nuvem externos e o uso de uma combinação de recursos de TI dedicados (no local) e em nuvem

u

A expectativa das empresas é aumentar os gastos com nuvem privada no local em 40% nos próximos dois anos


A adoção da nuvem gera benefícios consideráveis
u

Quanto maior o nível de maturidade da nuvem, melhores são os resultados para a empresa


u

I
sso inclui resultados comerciais estratégicos, como maior crescimento da receita e melhor alocação dos orçamentos
de TI, bem como benefícios táticos, que incluem menores custos de TI, menos tempo para o provisionamento de
serviços e maior capacidade de cumprir os SLAs

Home
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Pontos principais
As empresas com nuvens maduras utilizam mais DevOps, contêineres e arquiteturas de microsserviços
u

80% das empresas otimizadas usam DevOps para os ambientes de nuvem, em comparação com 7% das empresas ad hoc

u

s arquiteturas de microsserviços são usadas por 79% das empresas otimizadas para desenvolver aplicativos em nuvem, em
A
comparação com 9% das empresas ad hoc

u

Contêineres do Docker são uma parte importante da estratégia de nuvem de66% das empresas otimizadas, e de somente

20% das empresas ad hoc

As empresas com nuvens mais maduras estão usando a nuvem para oferecer suporte à Internet das Coisas
u

2% das empresas otimizadas usam a nuvem para oferecer suporte à IoT, em comparação com 8% das empresas ad hoc.
6
As empresas otimizadas também são muito mais propensas a usar a nuvem privada ou híbrida para a IoT

Empresas maduras buscam vários provedores de nuvem
u

4% das empresas otimizadas esperam poder escolher entre vários provedores de nuvem, de acordo com a localização,
8
as políticas e os princípios de governança, contra 40% das Ad Hoc

A maioria dos clientes, que adotaram a nuvem, enfrenta desafios para avançar em termos de maturidade
u

s obstáculos incluem a falta de habilidades técnicas, os silos de estruturas empresariais antigas e o desalinhamento entre
O
TI/LOB.
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