
Como transformar a maneira como as 
equipes trabalham, para melhorar a 
colaboração e gerar melhores resultados 
de negócios
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Principais descobertas

2020 foi um ano como nenhum outro. As empresas enfrentaram uma necessidade 

urgente em dinamizar rapidamente suas estratégias de go-to-market e acelerar 

sua transformação digital. A demanda de consumidores e funcionários por novos 

recursos digitais e experiências mais conectadas, impactou radicalmente a maneira 

como serviços de TI são oferecidos. No entanto, essa pressão não mostra sinais de 

diminuição. As equipes de TI, já sobrecarregadas, precisam encontrar novas maneiras 

de colaborar com negócios em geral, se quiserem acompanhar o ritmo e entregar os 

resultados esperados em 2021.

Este relatório examina os desafios que os departamentos de TI enfrentam, enquanto 

trabalham para acelerar a inovação digital e acompanhar as demandas dos negócios, 

de seus funcionários e clientes. Essas descobertas destacam como uma uma 

plataforma com abordagem baseada em observabilidade multicloud, enraizada em 

um modelo de dados comum, pode unir equipes em torno de uma única fonte e 

gerar melhores resultados para os negócios.

Introdução

As empresas precisam transformar a maneira como 
trabalham3

Equipes isoladas tornam o sucesso mais difícil2

A pressão sobre a TI continua a crescer1
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À medida que consumidores e empresas dependem cada vez mais de serviços online, os recursos digitais se tornaram essenciais para a capacidade 

das organizações em gerar novas receitas, melhorar o relacionamento com os clientes, manter os funcionários produtivos e proteger suas operações.

Como resultado, as equipes de TI são cada vez mais pressionadas a acompanharem as demandas dos negócios e dimensionarem o valor que fornecem. 

No entanto, está se tornando cada vez mais difícil para estas equipes atenderem às novas demandas por inovação mais rápida e por melhores 

experiências digitais. Modelos operacionais tradicionais, com equipes isoladas e várias ferramentas de monitoramento e gerenciamento, estão se 

mostrando ineficazes e insuficientes para as necessidades dos negócios digitais modernos e de seus clientes.

dos CIOs dizem que a 

transformação digital já acelerou 

e 58% prevêem que continuará a 

aumentar.

89%

Principais descobertas - 1
A pressão sobre a TI continua a crescer
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Principais Descobertas - 1 

A pressão sobre a TI continua a crescer

dos CIOs dizem que a habilidade 
da TI em aumentar o valor dos 
negócios está comprometida, por 
desafios como:

93%

Das equipes de TI e de negócios 
trabalhando em silos

49% 49%
Visibilidade e dados limitados nas 
perspectivas dos usuários sobre a 
performance dos serviços digitais

Visibilidade limitada do valor de 
negócios, que resulta das mudanças 
nos serviços digitais (por exemplo, 

impacto das atualizações de software)

36%
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43% Mudança pra um modelo de trabalho remoto

Maior contingência de problemas relacionados à performance da TI45%

Picos crescentes e repentinos na demanda pela nuvem39%
Suportar rapidamente as mudanças nos negócios39%
Gerenciar a experiência do usuário, levando em conta tantos usuários remotos e 
aumento de demanda33%

Principais Descobertas - 1

A pressão sobre a TI continua a crescer

dos CIOs dizem que suas equipes 

de TI estão mais sobrecarregadas 

do que nunca

46%
Outros desafios que prevaleceram este ano:  
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Principais Descobertas - 2
Equipes isoladas tornam o 
sucesso mais difícil

A maioria dos departamentos de TI das organizações consiste em várias 

equipes focadas em projetar, construir, implantar e executar o software do 

qual a empresa e seus clientes dependem. Freqüentemente, cada uma dessas 

equipes usa uma variedade muito grande de ferramentas de monitoração 

e gerenciamento, desde a performance da aplicação e da infraestrutura até 

a experiência do usuário, bem como conversões e receita. Como resultado, 

não há uma fonte única e consistente de informações, e muitas vezes é 

difícil e demorado para as equipes identificarem e compreenderem todo 

o contexto por trás de tantos dados que possuem, muito menos em 

colaborarem com outras equipes para melhorar os resultados de negócios.

? ?

? ?

? ?

HYBRID, 
MULTICLOUD

MICROSERVICES
+ CONTAINERS

SERVERLESS KUBERNETES
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Principais Descobertas - 2

Equipes isoladas tornam o sucesso mais difícil

dos CIOs afirmam que seus 

times de TI e negócios 

trabalham em silos

49%

dos CIOs dizem que a colaboração 

limitada entre as equipes de BizDevOps 

compromete a capacidade da TI em 

responder rapidamente à mudanças 

repentinas nas necessidades de negócios

40%
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Principais Descobertas - 2

Equipes isoladas tornam o sucesso mais difícil

40% Maior ineficiência na TI devido ao tempo desperdiçado em salas de guerra ou buscando responsáveis pelos incidentes ocorridos

Maior dificuldade em identificar a gravidade de um problema e minimizar o impacto geral nos negócios40%

Maior dificuldade em entender se a pilha de TI está fornecendo os níveis de serviço previstos ou necessários para o sucesso do negócio39%

Incapacidade de compreender totalmente o que a empresa e clientes precisam, tornando difícil aumentar o valor comercial da TI36%

Receitas / conversões perdidas devido a erros que poderiam ter sido evitados31%

Outros efeitos negativos de uma colaboração limitada entre equipes de TI e negócios, são: 
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média do tempo gasto pelas 

equipes de TI em reuniões para 

identificar as causas e soluções 

dos problemas

a média de tempo que as equipes 

de TI e de negócios perdem, 

tentando combinar dados díspares 

para identificar soluções de 

problemas

o custo médio em produtividade 

perdida devido a reuniões das 

equipes de TI e de negócios em 

torno de incidentes ocorridos

Principais Descobertas - 2

Equipes isoladas tornam o sucesso mais difícil

12.5 horas por semana, 
654 por ano 
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Principais Descobertas - 3
As empresas precisam 
transformar a maneira 
como trabalham

Como a pressão para acelerar a transformação digital continua a aumentar, não há 

tempo para adivinhar ou apontar o dedo. Para manter a produtividade, atender 

às demandas dos clientes e acompanhar ou superar a concorrência, as empresas 

precisam transformar a maneira como suas equipes trabalham - permitindo que 

inovem com mais rapidez, colaborem com maior eficiência e entreguem maior 

valor comercial. Eles precisam quebrar os silos entre a TI e a empresa, e reunir suas 

equipes com uma linguagem uniforme, que permita uma colaboração mais eficaz.

dos CIOs dizem que as 

decisões de investimento 

em TI precisam ser mais 

orientadas por dados, para 

garantir o máximo benefício 

para os negócios e também 

para os usuários finais

95%

dos CIOs dizem que estão 

saturados da necessidade 

de reunir dados de várias 

ferramentas para avaliar o 

impacto dos investimentos em 

TI nos negócios

74%

das organizações têm 

uma única plataforma que 

permita a colaboração entre 

equipes e uma verdadeira 

compreensão do impacto da 

TI nos negócios

14%

NO ENTANTO…

Apenas
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Principais Descobertas - 3

As empresas precisam transformar a 
maneira como trabalham
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Para aliviar e evitar a sobrecarga sobre a TI e seus já limitados recursos além de seus limites, as organizações estão 

adotando novas práticas que dependem da quebra de silos: 

Organizações em 

processo de adoção

BizDevOps 

Operações em nuvem 

autônoma

NoOps

53%
50%
47%
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Metodologia

Este relatório é baseado em uma pesquisa global com 700 CIOs de grandes empresas 

com mais de 1.000 funcionários, conduzida pela Vanson Bourne e encomendada pela 

Dynatrace. A amostra incluiu 200 entrevistados nos EUA, 100 no Reino Unido, França e 

Alemanha e 50 na Austrália, Cingapura, Brasil e México, respectivamente.
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O diferencial do Dynatrace

O Dynatrace combina uma plataforma de dados unificada, com observabilidade automática e inteligente em escala, que fornece respostas precisas 

sobre a performance e a segurança das aplicações, fornecendo a fonte única da qual os CIOs procuram. Quer se trate de desenvolvedores colaborando 

com operações, operações com equipes de negócios, ou de negócios com desenvolvedores, todos podem estar na mesma página rapidamente, já que os 

dados que estão usando para moldar suas perspectivas vêm da mesma fonte - não são dados diferentes, de várias ferramentas, sem nenhum contexto.

Com respostas na ponta dos dedos, decisões baseadas em dados e visibilidade em tempo real dos KPIs de negócios, as equipes podem fornecer 

continuamente melhores resultados de negócios digitais em todos os canais, com mais eficiência do que nunca.

Por que o Dynatrace se destaca:

Automatização

Configuração zero-touch, descoberta 
contínua e mapeamento de 

topologia em tempo real, respostas 
instantâneas e causalidade precisa.

Full-stack

O mecanismo de IA explicável, Davis ™, 
integrado ao núcleo da plataforma Dynatrace®, 

processa bilhões de dependências para 
respostas instantaneas e precisas - priorizadas 
pelo impacto nos negócios e com determinação 

da causa raiz.

Inteligência

Compreenda todas as relações e 
interdependências, de cima para baixo, 
desde a experiência do usuário final até 

a integridade da infraestrutura.

Escala corporativa 

Expanda a arquitetura nativa da nuvem, 
governança baseada em funções para 
grandes equipes globais e implantação 

automática, em toda a empresa.
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Apêndice

Países CIOs dizem que os desafios que enfrentam 
se tornaram mais prevalentes em 2020

CIOs dizem que a habilidade da TI em 
aumentar o valor do negócio está 

comprometida por desafios

EUA 96% 90%

Reino Unido 98% 94%

França 99% 94%

Alemanha 99% 99%

Austrália 100% 96%

Singapura 100% 94%

Brasil 98% 90%

México 96% 92%

Resumo de dados globais
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Apêndice

Desafio

Equipes de TI estão mais sobrecarregadas do 
que nunca 43%

Número crescente de incidentes relacionados à 
performance da TI 41%

A mudança para um modelo de trabalho 
remoto 37%

Picos crescentes e repentinos na demanda pela 
nuvem 39%

Suportar rapidamente as mudanças nos 
negócios 40%

Gerenciar a experiência do usuário, levando em 
conta tantos usuários remotos e uma demanda 
tão alta

33%

EUA

Desafio

Equipes de TI estão mais sobrecarregadas do 
que nunca 45%

Número crescente de incidentes relacionados à 
performance da TI 39%

A mudança para um modelo de trabalho 
remoto 46%

Picos crescentes e repentinos na demanda pela 
nuvem 39%

Suportar rapidamente as mudanças nos 
negócios 37%

Gerenciar a experiência do usuário, levando em 
conta tantos usuários remotos e uma demanda 
tão alta

35%

Reino Unido
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Apêndice

Desafio

Equipes de TI estão mais sobrecarregadas do 
que nunca 37%

Número crescente de incidentes relacionados à 
performance da TI 39%

A mudança para um modelo de trabalho 
remoto 44%

Picos crescentes e repentinos na demanda pela 
nuvem 38%

Suportar rapidamente as mudanças nos 
negócios 44%

Gerenciar a experiência do usuário, levando em 
conta tantos usuários remotos e uma demanda 
tão alta

30%

França

Desafio

Equipes de TI estão mais sobrecarregadas do 
que nunca 42%

Número crescente de incidentes relacionados à 
performance da TI 51%

A mudança para um modelo de trabalho 
remoto 35%

Picos crescentes e repentinos na demanda pela 
nuvem 42%

Suportar rapidamente as mudanças nos 
negócios 34%

Gerenciar a experiência do usuário, levando em 
conta tantos usuários remotos e uma demanda 
tão alta

32%

Alemanha
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Apêndice

Desafio

Equipes de TI estão mais sobrecarregadas do 
que nunca 50%

Número crescente de incidentes relacionados à 
performance da TI 34%

A mudança para um modelo de trabalho 
remoto 40%

Picos crescentes e repentinos na demanda pela 
nuvem 36%

Suportar rapidamente as mudanças nos 
negócios 26%

Gerenciar a experiência do usuário, levando em 
conta tantos usuários remotos e uma demanda 
tão alta

48%

Austrália

Desafio

Equipes de TI estão mais sobrecarregadas do 
que nunca 42%

Número crescente de incidentes relacionados à 
performance da TI 46%

A mudança para um modelo de trabalho 
remoto 44%

Picos crescentes e repentinos na demanda pela 
nuvem 54%

Suportar rapidamente as mudanças nos 
negócios 48%

Gerenciar a experiência do usuário, levando em 
conta tantos usuários remotos e uma demanda 
tão alta

38%

Singapura
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Apêndice

Desafio

Equipes de TI estão mais sobrecarregadas do 
que nunca 56%

Número crescente de incidentes relacionados à 
performance da TI 34%

A mudança para um modelo de trabalho 
remoto 30%

Picos crescentes e repentinos na demanda pela 
nuvem 28%

Suportar rapidamente as mudanças nos 
negócios 44%

Gerenciar a experiência do usuário, levando em 
conta tantos usuários remotos e uma demanda 
tão alta

16%

Brasil

Desafio

Equipes de TI estão mais sobrecarregadas do 
que nunca 26%

Número crescente de incidentes relacionados à 
performance da TI 38%

A mudança para um modelo de trabalho 
remoto 40%

Picos crescentes e repentinos na demanda pela 
nuvem 40%

Suportar rapidamente as mudanças nos 
negócios 36%

Gerenciar a experiência do usuário, levando em 
conta tantos usuários remotos e uma demanda 
tão alta

36%

México
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Apêndice

Desafio

Equipes de TI e negócios trabalhando em silos 40%

Dados de ferramentas de monitoramento 
sendo frequentemente armazenadas em silos 47%

Visibilidade e dados limitados nas perspectivas 
dos usuários sobre a performance dos serviços 
digitais

44%

Visibilidade limitada do valor de negócios que 
resulta das mudanças nos serviços digitais 
(por exemplo, impacto das atualizações de 
software)

38%

EUA

Desafio

Equipes de TI e negócios trabalhando em silos 55%

Dados de ferramentas de monitoramento 
sendo frequentemente armazenadas em silos 47%

Visibilidade e dados limitados nas perspectivas 
dos usuários sobre a performance dos serviços 
digitais

46%

Visibilidade limitada do valor de negócios que 
resulta das mudanças nos serviços digitais 
(por exemplo, impacto das atualizações de 
software)

40%

Reino Unido
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Apêndice

Desafio

Equipes de TI e negócios trabalhando em silos 44%

Dados de ferramentas de monitoramento 
sendo frequentemente armazenadas em silos 52%

Visibilidade e dados limitados nas perspectivas 
dos usuários sobre a performance dos serviços 
digitais

30%

Visibilidade limitada do valor de negócios que 
resulta das mudanças nos serviços digitais 
(por exemplo, impacto das atualizações de 
software)

34%

França

Desafio

Equipes de TI e negócios trabalhando em silos 53%

Dados de ferramentas de monitoramento 
sendo frequentemente armazenadas em silos 43%

Visibilidade e dados limitados nas perspectivas 
dos usuários sobre a performance dos serviços 
digitais

55%

Visibilidade limitada do valor de negócios que 
resulta das mudanças nos serviços digitais 
(por exemplo, impacto das atualizações de 
software)

34%

Alemanha



©2021 DynatraceRelatório Global CIO 21

Apêndice

Desafio

Equipes de TI e negócios trabalhando em silos 50%

Dados de ferramentas de monitoramento 
sendo frequentemente armazenadas em silos 38%

Visibilidade e dados limitados nas perspectivas 
dos usuários sobre a performance dos serviços 
digitais

56%

Visibilidade limitada do valor de negócios que 
resulta das mudanças nos serviços digitais 
(por exemplo, impacto das atualizações de 
software)

36%

Austrália

Desafio

Equipes de TI e negócios trabalhando em silos 54%

Dados de ferramentas de monitoramento 
sendo frequentemente armazenadas em silos 42%

Visibilidade e dados limitados nas perspectivas 
dos usuários sobre a performance dos serviços 
digitais

48%

Visibilidade limitada do valor de negócios que 
resulta das mudanças nos serviços digitais 
(por exemplo, impacto das atualizações de 
software)

44%

Singapura
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Apêndice

Desafio

Equipes de TI e negócios trabalhando em silos 38%

Dados de ferramentas de monitoramento 
sendo frequentemente armazenadas em silos 40%

Visibilidade e dados limitados nas perspectivas 
dos usuários sobre a performance dos serviços 
digitais

44%

Visibilidade limitada do valor de negócios que 
resulta das mudanças nos serviços digitais 
(por exemplo, impacto das atualizações de 
software)

34%

Brasil

Desafio

Equipes de TI e negócios trabalhando em silos 30%

Dados de ferramentas de monitoramento 
sendo frequentemente armazenadas em silos 42%

Visibilidade e dados limitados nas perspectivas 
dos usuários sobre a performance dos serviços 
digitais

44%

Visibilidade limitada do valor de negócios que 
resulta das mudanças nos serviços digitais 
(por exemplo, impacto das atualizações de 
software)

26%

México
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Apêndice

Países Os CIOs reconhecem que a colaboração entre as equipes de 
TI e os negócios em suas organizações é limitada

EUA 90%

Reino Unido 95%

França 94%

Alemanha 97%

Austrália 98%

Singapura 96%

Brasil 100%

México 92%
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Apêndice

Impact

A TI é menos capaz de responder rapidamente à 
mudanças repentinas em necessidades de negócios 36%

Maior ineficiência em TI devido ao tempo perdido em 
incidentes e busca por culpados 37%

Mais difícil identificar a gravidade de um problema e 
minimizar o impacto geral nos negócios 34%

Mais difícil de entender se a pilha de TI está 
entregando os níveis de serviço que são antecipados 
ou necessários para o sucesso do negócio 

36%

Incapacidade de entender totalmente o que o negócio 
e seus clientes precisam, tornando difícil aumentar o 
valor comercial da TI

33%

Receitas / conversões perdidas devido a erros que 
poderiam foram evitados 25%

EUA

Impact

A TI é menos capaz de responder rapidamente à 
mudanças repentinas em necessidades de negócios 37%

Maior ineficiência em TI devido ao tempo perdido em 
incidentes e busca por culpados 36%

Mais difícil identificar a gravidade de um problema e 
minimizar o impacto geral nos negócios 35%

Mais difícil de entender se a pilha de TI está 
entregando os níveis de serviço que são antecipados 
ou necessários para o sucesso do negócio 

39%

Incapacidade de entender totalmente o que o negócio 
e seus clientes precisam, tornando difícil aumentar o 
valor comercial da TI

42%

Receitas / conversões perdidas devido a erros que 
poderiam foram evitados 25%

Reino Unido
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Apêndice

Impacto

A TI é menos capaz de responder rapidamente à 
mudanças repentinas em necessidades de negócios 37%

Maior ineficiência em TI devido ao tempo perdido em 
incidentes e busca por culpados 31%

Mais difícil identificar a gravidade de um problema e 
minimizar o impacto geral nos negócios 37%

Mais difícil de entender se a pilha de TI está 
entregando os níveis de serviço que são antecipados 
ou necessários para o sucesso do negócio 

28%

Incapacidade de entender totalmente o que o negócio 
e seus clientes precisam, tornando difícil aumentar o 
valor comercial da TI

29%

Receitas / conversões perdidas devido a erros que 
poderiam foram evitados 22%

França

Impacto

A TI é menos capaz de responder rapidamente à 
mudanças repentinas em necessidades de negócios 45%

Maior ineficiência em TI devido ao tempo perdido em 
incidentes e busca por culpados 52%

Mais difícil identificar a gravidade de um problema e 
minimizar o impacto geral nos negócios 45%

Mais difícil de entender se a pilha de TI está 
entregando os níveis de serviço que são antecipados 
ou necessários para o sucesso do negócio 

41%

Incapacidade de entender totalmente o que o negócio 
e seus clientes precisam, tornando difícil aumentar o 
valor comercial da TI

25%

Receitas / conversões perdidas devido a erros que 
poderiam foram evitados 31%

Alemanha
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Apêndice

Impacto

A TI é menos capaz de responder rapidamente à 
mudanças repentinas em necessidades de negócios 48%

Maior ineficiência em TI devido ao tempo perdido em 
incidentes e busca por culpados 34%

Mais difícil identificar a gravidade de um problema e 
minimizar o impacto geral nos negócios 38%

Mais difícil de entender se a pilha de TI está 
entregando os níveis de serviço que são antecipados 
ou necessários para o sucesso do negócio 

26%

Incapacidade de entender totalmente o que o negócio 
e seus clientes precisam, tornando difícil aumentar o 
valor comercial da TI

38%

Receitas / conversões perdidas devido a erros que 
poderiam foram evitados 32%

Austrália

Impacto

A TI é menos capaz de responder rapidamente à 
mudanças repentinas em necessidades de negócios 38%

Maior ineficiência em TI devido ao tempo perdido em 
incidentes e busca por culpados 34%

Mais difícil identificar a gravidade de um problema e 
minimizar o impacto geral nos negócios 44%

Mais difícil de entender se a pilha de TI está 
entregando os níveis de serviço que são antecipados 
ou necessários para o sucesso do negócio 

42%

Incapacidade de entender totalmente o que o negócio 
e seus clientes precisam, tornando difícil aumentar o 
valor comercial da TI

36%

Receitas / conversões perdidas devido a erros que 
poderiam foram evitados 36%

Singapura
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Apêndice

Impacto

A TI é menos capaz de responder rapidamente à 
mudanças repentinas em necessidades de negócios 20%

Maior ineficiência em TI devido ao tempo perdido em 
incidentes e busca por culpados 44%

Mais difícil identificar a gravidade de um problema e 
minimizar o impacto geral nos negócios 42%

Mais difícil de entender se a pilha de TI está 
entregando os níveis de serviço que são antecipados 
ou necessários para o sucesso do negócio 

50%

Incapacidade de entender totalmente o que o negócio 
e seus clientes precisam, tornando difícil aumentar o 
valor comercial da TI

38%

Receitas / conversões perdidas devido a erros que 
poderiam foram evitados 42%

Brasil

Impacto

A TI é menos capaz de responder rapidamente à 
mudanças repentinas em necessidades de negócios 38%

Maior ineficiência em TI devido ao tempo perdido em 
incidentes e busca por culpados 24%

Mais difícil identificar a gravidade de um problema e 
minimizar o impacto geral nos negócios 26%

Mais difícil de entender se a pilha de TI está 
entregando os níveis de serviço que são antecipados 
ou necessários para o sucesso do negócio

24%

Incapacidade de entender totalmente o que o negócio 
e seus clientes precisam, tornando difícil aumentar o 
valor comercial da TI

34%

Receitas / conversões perdidas devido a erros que 
poderiam foram evitados 24%

México
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Países

Proporção média do tempo gasto por 
equipes de TI em reuniões com a empresa, 

para identificar a causa e solução de 
problemas

Custo médio anual do tempo gasto por 
equipes de TI em reuniões com a empresa, 

para identificar a causa e a solução de 
incidentes

Tempo médio perdido por equipes de TI 
e de negócios a cada semana, tentando 

combinar dados para identificar soluções 
de problemas e desafios 

Tempo médio perdido por equipes de TI e 
de negócios a cada ano tentando combinar 

dados para identificar soluções para 
problemas e desafios

EUA 16.59% $1,743,655 5 605

Reino Unido 15.68% $1,712,740 6 594

França 15.20% $2,175,064 5 525

Alemanha 14.05% $1,708,688 6 510

Austrália 15.70% $1,369,875 5 560

Singapura 16.50% $2,025,625 6 768

Brasil 17.10% $1,526,963 5 645

México 16.15% $1,202,250 6 534
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Organizações com capacidade de 
observação avançada de ponta a 
ponta na experiência do usuário

Os CIOs dizem que precisam melhorar 
a visibilidade da experiência do usuário 

final, se quiserem otimizar ainda mais seus 
serviços digitais para gerar melhor valor 

para os negócios

EUA 15% 61%

Reino Unido 7% 66%

França 11% 54%

Alemanha 10% 75%

Austrália 10% 58%

Singapura 16% 76%

Brasil 24% 48%

México 18% 54%
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Os CIOs estão frustrados porque é muito 
difícil e demorado identificar a relação 

entre a performance da TI e 
resultados de negócios, como receita 

Os CIOs dizem que a TI é incapaz de 
monitorar o impacto direto que a 

performance do serviço digital tem nos 
resultados para os negócios

As organizações não medem o impacto 
dos novos lançamentos de software na 

performance do serviço digital e nos 
resultados de negócios

EUA 81% 34% 47%

Reino Unido 85% 44% 48%

França 85% 42% 47%

Alemanha 73% 48% 35%

Austrália 86% 48% 42%

Singapura 82% 34% 38%

Brasil 82% 36% 34%

México 84% 48% 52%
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Os CIOs dizem que precisam começar a 
tomar decisões mais centradas em dados 
sobre os investimentos que fazem em TI, 
para garantir que estão aumentando o 

benefício para o negócios e seus usuários 
finais

Os CIOs dizem que estão fartos da 
necessidade de reunir dados de várias 
ferramentas, para entender e medir o 

impacto que seus investimentos em TI têm 
nos negócios

As organizações têm uma plataforma 
única, que permite que todas as equipes 

colaborem para entender o impacto que a 
TI tem no negócio

EUA 96% 69% 17%

Reino Unido 94% 79% 2%

França 92% 80% 23%

Alemanha 99% 87% 11%

Austrália 86% 64% 6%

Singapura 100% 76% 12%

Brasil 98% 62% 22%

México 96% 60% 16%
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Prática/Abordagem

BizDevOps 49%

Operações em nuvem autônoma 49%

NoOps 41%

EUA

Prática/Abordagem

BizDevOps 52%

Operações em nuvem autônoma 52%

NoOps 47%

Reino Unido

Prática/Abordagem

BizDevOps 49%

Operações em nuvem autônoma 42%

NoOps 43%

França

Prática/Abordagem

BizDevOps 59%

Operações em nuvem autônoma 45%

NoOps 47%

Alemanha



©2021 DynatraceRelatório Global CIO 33

Apêndice

Prática/Abordagem

BizDevOps 56%

Operações em nuvem autônoma 58%

NoOps 48%

Austrália

Prática/Abordagem

BizDevOps 58%

Operações em nuvem autônoma 66%

NoOps 62%

Singapura

Prática/Abordagem

BizDevOps 54%

Operações em nuvem autônoma 60%

NoOps 54%

México

Prática/Abordagem

BizDevOps 54%

Operações em nuvem autônoma 40%

NoOps 58%

Brasil
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