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Resumo do Conteúdo

Observabilidade, automação e IA são essenciais para impulsionar 
o sucesso dos negócios

É preciso adotar uma abordagem radicalmente diferente

Ferramentas tradicionais e abordagens manuais não conseguem 
acompanhar o ritmo

A transformação nativa da nuvem está aumentando a 
complexidade

Equipes digitais estão sofrendo mais pressão do que nuncaIntrodução

A transformação digital continua a acelerar pois trabalhamos, vivemos, 

fazemos compras e colaboramos cada vez mais pela internet. Conforme 

as organizações passam por essa transformação digital, a nuvem e, 

especificamente, as múltiplas dinâmicas, são a plataforma preferida. Esses 

ambientes, no entanto, trazem escala, complexidade e frequência de mudança 

exponencialmente maiores do que o antigo mundo do data center. Em 

conjunto com a escassez de recursos, essas mudanças criaram uma disrupção 

maciça das operações de TI. 

Este relatório apresenta os desafios que as organizações estão enfrentando 

para combater a complexidade de seus ambientes multi-cloud modernos e 

por que a capacidade de observabilidade avançada, a automação contínua e 

a assistência de IA se tornaram essenciais para o sucesso dos negócios digitais 

em 2020.
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Capítulo 1

As equipes digitais estão sob mais pressão do 
que nunca

As organizações dependem cada vez mais de aplicações e das nuvens em que 

elas operam para gerar receita, conectar-se com os clientes continuamente 

e manter produtividade. Isso está aumentando a pressão para acelerar 

o progresso de iniciativas de transformação digital. Para manter a 

produtividade, atender às demandas dos clientes e acompanhar a 

concorrência, equipes digitais devem inovar com mais rapidez, 

colaborar com mais eficiência e agregar mais valor aos 

negócios – tudo com menos recursos.
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Capítulo 1

 As equipes digitais estão sob mais pressão do que nunca

89% 

dos CIOs dizem que a transformação 

digital de suas empresas se acelerou 

nos últimos 12 meses 

58% 

dos CIOs acreditam que a 

transformação digital de suas 

empresas continuará acelerando
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Capítulo 1

A demanda por serviços de TI e transformação digital está aumentando 

Os CIOs dizem que suas equipes estão sofrendo maior pressão devido ao seguinte:

64% 56%

Aumento da demanda por 

serviços de TI

A transformação digital 

precisa acelerar

A TI está se tornou crítica 

para o negócio

56%
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Capítulo 1

Relatório CIO Global 2020

A demanda por serviços de TI e transformação 
digital está aumentando

Equipes digitais, no entanto, já estão sobrecarregadas e fazendo grandes esforços para entregar todas as demandas 

necessárias, já que dedicaram uma proporção significativa de seus recursos para realizar tarefas manuais intensivas e de 

baixo valor para simplesmente “manter as luzes acesas”. Este problema vai se tornar crítico, à medida que as cargas de 

trabalho de TI e a pressão sobre os negócios continuam a aumentar. 

56% dos CIOs dizem que quase nunca conseguem concluir todas as tarefas de TI de que o 
negócio precisa devido ao tempo e recursos gastos em “manter as luzes acesas” 

é a proporção de tempo médio das equipes de TI em tarefas manuais para “manter as 
luzes acesas”44%

é o aumento médio previsto da cargas de trabalho das equipes de TI nos próximos 12 
meses27%
dos CIOs dizem que sua equipe é forçada a passar muito tempo realizando tarefas 
manuais que poderiam ser automatizadas se tivessem os meios adequados70%

*Com base no gasto médio anual com a equipe de TI e 
na porcentagem do tempo de TI gasto para “manter as 
luzes acesas”. 

É o custo médio anual para as organizaÇÕes 

“manterem as luzes acesas”*
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Capítulo 2

A complexidade da migração nativa 
da nuvem está aumentando

Ambientes híbridos nativos da nuvem são a força motriz da transformação digital. Microsserviços, 

contêineres e Kubernetes ajudam as organizações a terem a agilidade de que precisam para acelerar 

a inovação e obterem melhores resultados de negócios.  

No entanto, a complexidade do gerenciamento desses ecossistemas está aumentando 

drasticamente à medida que se expandem e se tornam mais dinâmicos. Isso 

está aumentando a pressão sobre equipes de operações de TI e de nuvem já 

sobrecarregadas, que estão tendo dificuldades para acompanhar o ritmo.
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A complexidade da migração 
nativa da nuvem está 
aumentando

Capítulo 2

86% 

das organizações estão usando tecnologias e 

plataformas nativas da nuvem, como Kubernetes, 

microsserviços e contêineres 

Serviços nativos 
da nuvem

Organizações que 
utilizam atualmente

Organizações que estão 
aumentando o uso em 12 

meses

Microsserviços 70% 46%

Contêineres 70% 46%

Kubernetes 54% 37%

PaaS 71% 46%

SaaS 92% 64%

IaaS 87% 60%

Nuvem híbrida 81% 62%

Multi-cloud 78% 56%

Os CIOs dizem que sua organização está investindo em tecnologias, 
plataformas e estratégias de implantação nativas da nuvem, incluindo:
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Capítulo 2

A complexidade da migração nativa da nuvem está aumentando

74%

dos CIOs dizem que o uso crescente 

de tecnologias e plataformas nativas 

da nuvem levará a um maior esforço 

manual e tempo gasto para “manter 

as luzes acesas” 

63%

dos CIOs dizem que a 

complexidade de seu ambiente de 

nuvem ultrapassou a capacidade 

humana de gerenciamento



Relatório CIO Global 2020 10©2020 Dynatrace

Capítulo 3

Ferramentas tradicionais e abordagens 
manuais não conseguem acompanhar o ritmo

As equipes de TI estão cada vez mais sobrecarregadas, pois as organizações 

dependem cada vez mais de arquiteturas dinâmicas e com melhor distribuição. 

Contêineres e microsserviços vêm e vão em segundos, e equipes de TI se 

deparam com um volume, velocidade e variedade de dados de métricas, 

registros e rastreamentos que estão além da capacidade humana de 

gerenciamento. 

Não é mais possível acompanhar o ritmo das mudanças com 

abordagens manuais para configurar e instrumentar aplicações 

ou scripts e dados de origem. Simplesmente há partes 

móveis demais para as equipes de TI compreenderem 

através de métodos tradicionais que envolvem 

uma série de ferramentas de monitoramento 

desconectadas e processos manuais. 
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Ferramentas tradicionais e
abordagens manuais não
conseguem acompanhar o ritmo

Capítulo 3

é o número médio de soluções de 

monitoramento que as organizações 

estão usando em suas pilhas tecnológicas 

11%

é a proporção média de todos os 

ambientes de aplicações e infraestrutura 

nos quais as equipes digitais têm total 

capacidade de observabilidade, apesar de 

todas as suas soluções de monitoramento 

das organizações dizem que há 

barreiras que as impedem de 

monitorar uma proporção maior 

de suas aplicações 

90%
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Capítulo 3

Ferramentas tradicionais e abordagens manuais não conseguem 
acompanhar o ritmo

Os CIOs citam as barreiras para monitorar melhor as suas aplicações como: 

Muitos recursos 

são necessários 

para instrumentar 

as capacidades de 

monitoramento

O número de soluções 

diferentes exigidas 

dificulta a operação 

eficiente

A instrumentação 

de recursos de 

monitoramento leva 

muito tempo 

As ferramentas de 

monitoramento 

implementadas não 

oferecem rápido retorno de 

valor ou facilidade de uso 

que valham a pena 

Incapacidade de 

instrumentar com 

rapidez suficiente para 

acompanhar o ritmo 

das mudanças no 

ambiente de TI 

Ausência de 

capacidade de triagem 

e análise de dados 

de monitoramento 

adicionais 

40% 38% 34% 29%
26%27%
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Capítulo 3

 Ferramentas tradicionais e abordagens manuais não conseguem 
acompanhar o ritmo

61% 

das organizações dizem que seu 

ambiente de TI muda a cada minuto ou 

menos 

32% 

das organizações dizem que seu 

ambiente de TI muda pelo menos uma 

vez por segundo 

69% 69% 

dos CIOs dizem que a ascensão do 

Kubernetes resultou em várias partes 

móveis e grande complexidade para 

que a TI gerencie manualmente  

dos CIOs dizem que precisam de uma 

abordagem radicalmente diferente de 

TI e de gerenciamento de operações em 

nuvem
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É preciso adotar uma abordagem
radicalmente diferente

Capítulo 4

14©2020 Dynatrace

Para que as organizações tenham sucesso a partir de 2020, os líderes de TI devem encontrar uma abordagem 

radicalmente diferente para ITOps, DevOps e gerenciamento de experiência digital. Suposições estatísticas 

não são suficientes – as equipes digitais precisam de respostas precisas que detalhem o estado atual 

de seus ambientes multi-cloud.  

Não há tempo para configurar e instrumentar manualmente esses ambientes – aplicações, 

microsserviços e contêineres devem ser continuamente e automaticamente descobertos. 

Mapas de entidade e linhas de base de desempenho devem ser atualizados 

continuamente, e tudo precisa ser automaticamente observado, analisado e 

ajustado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Só então as equipes digitais 

podem colaborar melhor e concentrar-se em tarefas que agregam mais 

valor, otimizam as experiências do cliente e melhoram os resultados 

dos negócios.
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Os CIOs dizem que os recursos mais essenciais de que precisam 
para gerenciar a performance de seus serviços digitais são: 

54%

51%

51%

45%

41%

55%Visibilidade ao longo de toda a nuvem e ambiente de TI 

Automação para reduzir a necessidade de instrumentação e 
intervenção manual 

Capacidade de identificar a relação entre a performance de TI e 
as métricas de negócios (isto é, conversões) 

Facilidade de uso e rápido retorno de valor com soluções de 
gerenciamento da performance

Capacidade de correlacionar alertas e reduzir o ruído para que as 
equipes de TI possam se concentrar no que é importante para os 
negócios 

A capacidade de reunir métricas, registros e rastreamentos em uma 
única plataforma 

É preciso adotar uma 
abordagem radicalmente 
diferente

Capítulo 4

74% 

dos CIOs dizem que sua organização irá perder 

seu diferencial competitivo se as atividades da TI 

não forem ressignificadas
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Capítulo 4

 É preciso adotar uma abordagem radicalmente diferente

72%

dos CIOs dizem que não podem 

continuar conectando ferramentas de 

monitoramento para tentar manter a 

capacidade de observabilidade; eles 

precisam de uma plataforma única que 

inclua todos os casos de uso e ofereça 

uma fonte consistente da situação real 

84%

dos CIOs dizem que a única forma 

eficaz de avançar é encontrando 

uma maneira de reduzir o número de 

ferramentas e a quantidade de esforço 

manual que as equipes de TI investem 

no monitoramento e gerenciamento da 

nuvem e da experiência do usuário
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Observabilidade, automação e IA são essenciais 
para impulsionar o sucesso dos negócios

Capítulo 5

Para entender o que está acontecendo em seus ambientes híbridos e multi-cloud dinâmicos, as 

organizações precisam de recursos de rastreamento distribuído e mapeamento de topologia 

em tempo real. Elas precisam de detalhes em nível de código sobre relacionamentos e 

interdependências de entidades, bem como a experiência do usuário e os dados de 

comportamento, tudo em contexto. Observabilidade avançada com automação 

contínua e assistência de IA não são mais agradáveis; são essenciais para os 

negócios.
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93% 

dos CIOs acreditam que a assistência 

de IA será essencial para a capacidade 

de TI de lidar com o aumento das 

cargas de trabalho e fornecer o 

máximo valor para os negócios 

38% 

é a redução média na proporção do 

tempo de TI gasto em “manter as 

luzes acesas” que os CIOs estimam 

que poderia ser alcançada por meio da 

automação 

é a economia anual média que poderia ser 

alcançada usando a automação para reduzir a 

quantidade de tempo de TI gasto “mantendo as 

luzes acesas”* 

*Com base no gasto médio anual 
em “manter as luzes acesas”. 

Observabilidade, automação e IA são essenciais 
para impulsionar o sucesso dos negócios

Capítulo 5
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Capítulo 5

Observabilidade, automação e IA são essenciais para impulsionar o 
sucesso dos negócios

Maior capacidade de se 

concentrar em atividades 

de maior valor (por 

exemplo, inovação) 

Melhor gerenciamento de 

incidentes e alertas por 

meio da identificação e 

correção automática de 

problemas 

Maior observabilidade 

em ambientes de 

nuvem por meio da 

redução da necessidade 

de instrumentação 

manual 

Capacidade de ser mais 

proativo e otimizar 

continuamente a 

experiência do usuário 

Capacidade de entender 

melhor o ambiente 

de TI por meio de 

modelagem automática 

de dependência 

Reduzir continuamente 

os custos de entrega de 

TI para o negócio 

56% 55% 54%
52%

50%50%

Todo CIO espera ver os benefícios do aumento do uso de automação nas operações de nuvem e TI, 

citando as maiores vantagens como:
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Observabilidade, automação e IA 
são essenciais para impulsionar 
o sucesso dos negócios

Capítulo 5

Os CIOs citam as principais barreiras para automatizar 
mais desses processos como:

43%Ausência de um modelo de dados comum para permitir que a 
IA tome decisões precisas e consistentes 

42%Ausência de ferramentas ou estruturas para implementar a 
automação de forma eficaz 

30%Confiança limitada nas respostas e decisões tomadas pela IA 

19%Descrença de que a IA cumprirá suas promessas 

19% 

de todos os processos de operações repetíveis 

para gerenciamento de experiência digital e 

observabilidade foram automatizados, em média

48%Falta de know-how técnico interno necessário para implementar a 
automação 
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Metodologia

Este relatório baseia-se em uma pesquisa global com 700 CIOs de empresas de grande 

porte 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, Singapura, Brasil e México, respectivamente.
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A diferença Dynatrace

A Plataforma de Inteligência de Software Dynatrace® aborda esses desafios e ajuda as organizações a gerenciarem seus ambientes híbridos e multi-cloud 

com observabilidade automática e inteligente, em escala. Com vários módulos em uma única plataforma, sustentados por um modelo de dados unificado, a 

Dynatrace reduz a dependência das equipes digitais em várias ferramentas de monitoramento para gerenciar a performance do serviço digital e a experiência 

do usuário. Seu mecanismo de IA, o Davis™, proporciona respostas precisas às equipes sobre degradações de performance ou anomalias de sistema. Essas 

respostas são priorizadas por impacto nos negócios e combinadas com a determinação da causa raiz. Isso está ajudando a transformar a forma como as equipes 

trabalham, permitindo que entreguem novos serviços com mais rapidez e otimizem as experiências digitais de seus usuários e clientes de forma proativa. 

 Por que o Dynatrace é radicalmente diferente:

Automático

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™, que é integrado 
ao núcleo da plataforma 

Dynatrace®, processa bilhões de 
dependências para respostas 

instantaneamente precisas, além 
das capacidades humanas. 

IA no centro

Compreenda todos 
os relacionamentos e 
interdependências, de 
cima para baixo, desde 
a experiência do usuário 
final até a integridade da 

infraestrutura. 

Escala empresarial 

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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País
A transformação digital acelerou 

nos últimos 12 meses
A transformação digital continuará 

a acelerar

EUA 85% 58%

RU 86% 53%

França 91% 66%

Alemanha 92% 60%

Austrália 92% 38%

Singapura 92% 56%

Brasil 94% 78%

México 96% 58%

Apêndice: Resumo de dados globais
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Apêndice: Resumo de dados globais

Pressões

Aumento da demanda por serviços de TI  67%

A transformação digital precisa acelerar  62%

A TI se tornou crítica para os negócios  57%

RUEUA

Pressões

Aumento da demanda por serviços de TI  62%

A transformação digital precisa acelerar  58%

A TI se tornou crítica para os negócios  50%
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Apêndice: Resumo de dados globais

Pressões

Aumento da demanda por serviços de TI  61%

A transformação digital precisa acelerar  42%

A TI se tornou crítica para os negócios 67%

AlemanhaFrança

Pressões

Aumento da demanda por serviços de TI  59%

A transformação digital precisa acelerar  51%

A TI se tornou crítica para os negócios  51%
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Apêndice: Resumo de dados globais

Pressões

Aumento da demanda por serviços de TI  86%

A transformação digital precisa acelerar  76%

A TI se tornou crítica para os negócios 73%

SingapuraAustrália

Pressões

Aumento da demanda por serviços de TI  63%

A transformação digital precisa acelerar  66%

A TI se tornou crítica para os negócios 66%
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Apêndice: Resumo de dados globais

Pressões

Aumento da demanda por serviços de TI  64%

A transformação digital precisa acelerar  50%

A TI se tornou crítica para os negócios 36%

MéxicoBrasil

Pressões

Aumento da demanda por serviços de TI  66%

A transformação digital precisa acelerar  57%

A TI se tornou crítica para os negócios 55%
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País

Proporção média de tempo 
dedicado por equipes de 

TI em tarefas manuais 
desnecessárias

Custo médio anual para 
“manter as luzes acesas”

Aumento médio esperado 
nas cargas de trabalho da 

equipe de TI nos próximos 12 
meses

EUA 45% $4.8M 29%

RU 43% $5.2M 24%

França 47% $5.6M 26%

Alemanha 40% $5.0M 26%

Austrália 41% $3.5M 27%

Singapura 43% $5.4M 28%

Brasil 48% $5.0M 29%

México 42% $2.9M 30%

Apêndice: Resumo de dados globais
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País

Os CIOs dizem que quase nunca 
conseguem concluir todas as tarefas 

de TI de que o negócio precisa 
devido ao tempo e recursos gastos 

em tarefas secundárias

 Os CIOs dizem que sua equipe 
é forçada a passar muito tempo 
realizando tarefas manuais que 
poderiam ser automatizadas se 

tivessem os meios

EUA 53% 72%

RU 55% 63%

França 55% 67%

Alemanha 75% 89%

Austrália 60% 60%

Singapura 66% 62%

Brasil 32% 62%

México 46% 74%

Apêndice: Resumo de dados globais
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País

Organizações que usam 
tecnologias e plataformas nativas 

da nuvem, como Kubernetes, 
microsserviços e contêineres

Organizações que planejam 
aumentar o uso de tecnologias e 
plataformas nativas da nuvem, 

como Kubernetes, microsserviços e 
contêineres nos próximos 12 meses

EUA 87% 80%

RU 78% 63%

França 82% 69%

Alemanha 92% 77%

Austrália 80% 70%

Singapura 82% 58%

Brasil 96% 82%

México 94% 82%

Apêndice: Resumo de dados globais
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Apêndice: Resumo de dados globais

RUEUA

Serviços nativos da nuvem Organizações que 
utilizam atualmente

 Organizações que 
estão aumentando o 

uso em 12 meses

Microsserviços 71% 54%

Contêineres 78% 53%

Kubernetes 54% 46%

PaaS 72% 50%

SaaS 95% 65%

IaaS 90% 67%

Nuvem híbrida 82% 64%

Multi-cloud 78% 57%

Serviços nativos da nuvem Organizações que 
utilizam atualmente

 Organizações que 
estão aumentando o 

uso em 12 meses

Microsserviços 63% 41%

Contêineres 66% 44%

Kubernetes 42% 29%

PaaS 54% 32%

SaaS 94% 68%

IaaS 88% 58%

Nuvem híbrida 74% 51%

Multi-cloud 66% 42%

Uso de serviços nativos da nuvem
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Apêndice: Resumo de dados globais

AlemanhaFrança

Serviços nativos da nuvem Organizações que 
utilizam atualmente

 Organizações que 
estão aumentando o 

uso em 12 meses

Microsserviços 64% 39%

Contêineres 61% 56%

Kubernetes 48% 35%

PaaS 73% 51%

SaaS 90% 58%

IaaS 86% 55%

Nuvem híbrida 78% 66%

Multi-cloud 76% 60%

Serviços nativos da nuvem Organizações que 
utilizam atualmente

 Organizações que 
estão aumentando o 

uso em 12 meses

Microsserviços 74% 47%

Contêineres 75% 40%

Kubernetes 72% 38%

PaaS 84% 40%

SaaS 87% 57%

IaaS 80% 59%

Nuvem híbrida 89% 57%

Multi-cloud 82% 60%

Uso de serviços nativos da nuvem
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Apêndice: Resumo de dados globais

SingapuraAustrália

Serviços nativos da nuvem Organizações que 
utilizam atualmente

 Organizações que 
estão aumentando o 

uso em 12 meses

Microsserviços 66% 40%

Contêineres 58% 44%

Kubernetes 52% 38%

PaaS 66% 42%

SaaS 90% 66%

IaaS 82% 52%

Nuvem híbrida 78% 52%

Multi-cloud 78% 40%

Serviços nativos da nuvem Organizações que 
utilizam atualmente

 Organizações que 
estão aumentando o 

uso em 12 meses

Microsserviços 68% 34%

Contêineres 62% 34%

Kubernetes 40% 24%

PaaS 66% 42%

SaaS 90% 64%

IaaS 84% 64%

Nuvem híbrida 74% 56%

Multi-cloud 68% 58%

Uso de serviços nativos da nuvem
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Apêndice: Resumo de dados globais

MéxicoBrasil

Serviços nativos da nuvem Organizações que 
utilizam atualmente

 Organizações que 
estão aumentando o 

uso em 12 meses

Microsserviços 86% 56%

Contêineres 78% 54%

Kubernetes 66% 44%

PaaS 84% 58%

SaaS 94% 82%

IaaS 92% 70%

Nuvem híbrida 86% 84%

Multi-cloud 88% 80%

Serviços nativos da nuvem Organizações que 
utilizam atualmente

 Organizações que 
estão aumentando o 

uso em 12 meses

Microsserviços 82% 56%

Contêineres 78% 48%

Kubernetes 52% 20%

PaaS 68% 44%

SaaS 92% 66%

IaaS 88% 50%

Nuvem híbrida 82% 64%

Multi-cloud 80% 48%

Uso de serviços nativos da nuvem
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País

Os CIOs dizem que o uso crescente 
de tecnologias e plataformas nativas 
da nuvem levará a um maior esforço 
manual e tempo utilizado em tarefas 

secundárias

Os CIOs dizem que a complexidade de 
seu ambiente de nuvem ultrapassou a 
capacidade humana de gerenciamento

EUA 75% 65%

RU 69% 57%

França 66% 63%

Alemanha 94% 77%

Austrália 70% 54%

Singapura 82% 66%

Brasil 54% 58%

México 76% 54%

Apêndice: Resumo de dados globais
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País

Número médio de soluções 
de monitoramento que as 

organizações estão utilizando 
em suas pilhas de tecnologia

Proporção média de todos 
os ambientes de aplicações 
e infraestrutura em que as 

equipes digitais têm capacidade 
de observabilidade

Organizações impedidas de 
monitorar uma proporção maior 

de suas aplicações

EUA 10 10% 88%

RU 10 12% 92%

França 10 12% 88%

Alemanha 10 9% 95%

Austrália 10 11% 94%

Singapura 10 10% 92%

Brasil 12 13% 86%

México 10 11% 86%

Apêndice: Resumo de dados globais
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Apêndice: Resumo de dados globais

RUEUA

Barreiras

Muitos recursos são necessários para instrumentar 
as capacidades de monitoramento  40%

O número de soluções diferentes exigidas dificulta a 
operação eficiente  40%

A instrumentação de recursos de monitoramento 
leva muito tempo  32%

As ferramentas de monitoramento implementadas 
não oferecem rápido retorno de valor ou facilidade 
de uso para fazer valer a pena 

27%

Incapacidade de instrumentar com rapidez 
suficiente para acompanhar o ritmo das mudanças 
no ambiente de TI 

27%

Ausência de capacidade de triagem e análise de 
dados de monitoramento adicionais  25%

Barreiras

Muitos recursos são necessários para instrumentar 
as capacidades de monitoramento  45%

O número de soluções diferentes exigidas dificulta a 
operação eficiente  42%

A instrumentação de recursos de monitoramento 
leva muito tempo  37%

As ferramentas de monitoramento implementadas 
não oferecem rápido retorno de valor ou facilidade 
de uso para fazer valer a pena 

34%

Incapacidade de instrumentar com rapidez 
suficiente para acompanhar o ritmo das mudanças 
no ambiente de TI 

21%

Ausência de capacidade de triagem e análise de 
dados de monitoramento adicionais  24%
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Apêndice: Resumo de dados globais

AlemanhaFrança

Barreiras

Muitos recursos são necessários para instrumentar 
as capacidades de monitoramento  40%

O número de soluções diferentes exigidas dificulta a 
operação eficiente  29%

A instrumentação de recursos de monitoramento 
leva muito tempo  28%

As ferramentas de monitoramento implementadas 
não oferecem rápido retorno de valor ou facilidade 
de uso para fazer valer a pena 

22%

Incapacidade de instrumentar com rapidez 
suficiente para acompanhar o ritmo das mudanças 
no ambiente de TI 

29%

Ausência de capacidade de triagem e análise de 
dados de monitoramento adicionais  25%

Barreiras

Muitos recursos são necessários para instrumentar 
as capacidades de monitoramento  30%

O número de soluções diferentes exigidas dificulta a 
operação eficiente  44%

A instrumentação de recursos de monitoramento 
leva muito tempo  37%

As ferramentas de monitoramento implementadas 
não oferecem rápido retorno de valor ou facilidade 
de uso para fazer valer a pena 

42%

Incapacidade de instrumentar com rapidez 
suficiente para acompanhar o ritmo das mudanças 
no ambiente de TI 

32%

Ausência de capacidade de triagem e análise de 
dados de monitoramento adicionais  33%



©2020 Dynatrace2020 Global CIO Report 39©2020 DynatraceRelatório CIO Global 2020 39

Apêndice: Resumo de dados globais

SingapuraAustrália

Barreiras

Muitos recursos são necessários para instrumentar 
as capacidades de monitoramento  40%

O número de soluções diferentes exigidas dificulta a 
operação eficiente  44%

A instrumentação de recursos de monitoramento 
leva muito tempo  38%

As ferramentas de monitoramento implementadas 
não oferecem rápido retorno de valor ou facilidade 
de uso para fazer valer a pena 

22%

Incapacidade de instrumentar com rapidez 
suficiente para acompanhar o ritmo das mudanças 
no ambiente de TI 

24%

Ausência de capacidade de triagem e análise de 
dados de monitoramento adicionais  32%

Barreiras

Muitos recursos são necessários para instrumentar 
as capacidades de monitoramento  48%

O número de soluções diferentes exigidas dificulta a 
operação eficiente  44%

A instrumentação de recursos de monitoramento 
leva muito tempo  34%

As ferramentas de monitoramento implementadas 
não oferecem rápido retorno de valor ou facilidade 
de uso para fazer valer a pena 

40%

Incapacidade de instrumentar com rapidez 
suficiente para acompanhar o ritmo das mudanças 
no ambiente de TI 

38%

Ausência de capacidade de triagem e análise de 
dados de monitoramento adicionais  40%
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Apêndice: Resumo de dados globais

MéxicoBrasil

Barreiras

Muitos recursos são necessários para instrumentar 
as capacidades de monitoramento  44%

O número de soluções diferentes exigidas dificulta a 
operação eficiente  32%

A instrumentação de recursos de monitoramento 
leva muito tempo  34%

As ferramentas de monitoramento implementadas 
não oferecem rápido retorno de valor ou facilidade 
de uso para fazer valer a pena 

22%

Incapacidade de instrumentar com rapidez 
suficiente para acompanhar o ritmo das mudanças 
no ambiente de TI 

24%

Ausência de capacidade de triagem e análise de 
dados de monitoramento adicionais  6%

Barreiras

Muitos recursos são necessários para instrumentar 
as capacidades de monitoramento  46%

O número de soluções diferentes exigidas dificulta a 
operação eficiente  22%

A instrumentação de recursos de monitoramento 
leva muito tempo  34%

As ferramentas de monitoramento implementadas 
não oferecem rápido retorno de valor ou facilidade 
de uso para fazer valer a pena 

16%

Incapacidade de instrumentar com rapidez 
suficiente para acompanhar o ritmo das mudanças 
no ambiente de TI 

22%

Ausência de capacidade de triagem e análise de 
dados de monitoramento adicionais  28%
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País
As organizações dizem que seu 

ambiente de TI muda a cada 
minuto ou menos

As organizações dizem que seu 
ambiente de TI muda pelo menos 

uma vez por segundo

Os CIOs dizem que a ascensão 
do Kubernetes resultou em 

diversas partes móveis e 
alta complexidade para o 

gerenciamento manual de TI

EUA 62% 34% 70%

RU 58% 31% 60%

França 69% 48% 62%

Alemanha 57% 12% 86%

Austrália 62% 30% 56%

Singapura 64% 36% 78%

Brasil 64% 36% 68%

México 52% 24% 76%

Apêndice: Resumo de dados globais
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Apêndice: Resumo de dados globais

RUEUA

Capacidades

Visibilidade ao longo de toda a nuvem e ambiente 
de TI  51%

Automação para reduzir a necessidade de 
instrumentação e intervenção manual  50%

Capacidade de identificar a relação entre a 
performance da TI e as métricas de negócios (isto é, 
conversões) 

54%

Facilidade de uso e rápido retorno de valor com 
soluções de gerenciamento de performance  52%

Capacidade de correlacionar alertas e reduzir o ruído 
para que as equipes de TI possam se concentrar no 
que é importante para os negócios 

45%

A capacidade de reunir métricas, registros e 
rastreamentos em uma única plataforma  45%

Capacidades

Visibilidade ao longo de toda a nuvem e ambiente 
de TI  51%

Automação para reduzir a necessidade de 
instrumentação e intervenção manual  52%

Capacidade de identificar a relação entre a 
performance da TI e as métricas de negócios (isto é, 
conversões) 

48%

Facilidade de uso e rápido retorno de valor com 
soluções de gerenciamento de performance  40%

Capacidade de correlacionar alertas e reduzir o ruído 
para que as equipes de TI possam se concentrar no 
que é importante para os negócios 

47%

A capacidade de reunir métricas, registros e 
rastreamentos em uma única plataforma  43%
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Apêndice: Resumo de dados globais

AlemanhaFrança

Capacidades

Visibilidade ao longo de toda a nuvem e ambiente 
de TI  49%

Automação para reduzir a necessidade de 
instrumentação e intervenção manual  43%

Capacidade de identificar a relação entre a 
performance da TI e as métricas de negócios (isto é, 
conversões) 

41%

Facilidade de uso e rápido retorno de valor com 
soluções de gerenciamento de performance  54%

Capacidade de correlacionar alertas e reduzir o ruído 
para que as equipes de TI possam se concentrar no 
que é importante para os negócios 

39%

A capacidade de reunir métricas, registros e 
rastreamentos em uma única plataforma  27%

Capacidades

Visibilidade ao longo de toda a nuvem e ambiente 
de TI  53%

Automação para reduzir a necessidade de 
instrumentação e intervenção manual  45%

Capacidade de identificar a relação entre a 
performance da TI e as métricas de negócios (isto é, 
conversões) 

48%

Facilidade de uso e rápido retorno de valor com 
soluções de gerenciamento de performance  44%

Capacidade de correlacionar alertas e reduzir o ruído 
para que as equipes de TI possam se concentrar no 
que é importante para os negócios 

41%

A capacidade de reunir métricas, registros e 
rastreamentos em uma única plataforma  40%
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Apêndice: Resumo de dados globais

SingapuraAustrália

Capacidades

Visibilidade ao longo de toda a nuvem e ambiente 
de TI  50%

Automação para reduzir a necessidade de 
instrumentação e intervenção manual  56%

Capacidade de identificar a relação entre a 
performance da TI e as métricas de negócios (isto é, 
conversões) 

52%

Facilidade de uso e rápido retorno de valor com 
soluções de gerenciamento de performance  46%

Capacidade de correlacionar alertas e reduzir o ruído 
para que as equipes de TI possam se concentrar no 
que é importante para os negócios 

42%

A capacidade de reunir métricas, registros e 
rastreamentos em uma única plataforma  36%

Capacidades

Visibilidade ao longo de toda a nuvem e ambiente 
de TI  52%

Automação para reduzir a necessidade de 
instrumentação e intervenção manual  62%

Capacidade de identificar a relação entre a 
performance da TI e as métricas de negócios (isto é, 
conversões) 

54%

Facilidade de uso e rápido retorno de valor com 
soluções de gerenciamento de performance  62%

Capacidade de correlacionar alertas e reduzir o ruído 
para que as equipes de TI possam se concentrar no 
que é importante para os negócios 

42%

A capacidade de reunir métricas, registros e 
rastreamentos em uma única plataforma  42%
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Apêndice: Resumo de dados globais

MéxicoBrasil

Capacidades

Visibilidade ao longo de toda a nuvem e ambiente 
de TI  44%

Automação para reduzir a necessidade de 
instrumentação e intervenção manual  40%

Capacidade de identificar a relação entre a 
performance da TI e as métricas de negócios (isto é, 
conversões) 

46%

Facilidade de uso e rápido retorno de valor com 
soluções de gerenciamento de performance  46%

Capacidade de correlacionar alertas e reduzir o ruído 
para que as equipes de TI possam se concentrar no 
que é importante para os negócios 

46%

A capacidade de reunir métricas, registros e 
rastreamentos em uma única plataforma  32%

Capacidades

Visibilidade ao longo de toda a nuvem e ambiente 
de TI  52%

Automação para reduzir a necessidade de 
instrumentação e intervenção manual  56%

Capacidade de identificar a relação entre a 
performance da TI e as métricas de negócios (isto é, 
conversões) 

48%

Facilidade de uso e rápido retorno de valor com 
soluções de gerenciamento de performance  52%

Capacidade de correlacionar alertas e reduzir o ruído 
para que as equipes de TI possam se concentrar no 
que é importante para os negócios 

42%

A capacidade de reunir métricas, registros e 
rastreamentos em uma única plataforma  38%
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País

Os CIOs dizem que sua organização 
perderá seu diferencial competitivo 
se a TI não diminuir o tempo gasto 

em tarefas secundárias

Os CIOs dizem que não podem 
continuar conectando as 

ferramentas de monitoramento 
para tentar manter a capacidade 
de observabilidade; eles precisam 

de uma plataforma única que inclua 
todos os casos de uso e ofereça uma 

fonte consistente da situação real

Os CIOs dizem que a única forma 
eficaz de avançar é encontrando 

uma maneira de reduzir o número 
de ferramentas e a quantidade 

de esforço manual que as equipes 
de TI investem no monitoramento 
e gerenciamento da nuvem e da 

experiência do usuário

EUA 75% 71% 82%

RU 76% 81% 84%

França 71% 65% 86%

Alemanha 86% 83% 82%

Austrália 66% 68% 78%

Singapura 90% 78% 88%

Brasil 50% 64% 90%

México 64% 68% 80%

Apêndice: Resumo de dados globais
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País

Os CIOs acreditam que a assistência 
de IA será essencial para a 

capacidade de TI de lidar com o 
aumento das cargas de trabalho e 
fornecer o máximo valor para os 

negócios

Redução média na proporção do 
tempo de TI gasto em tarefas 

secundárias que os CIOs estimam 
que poderia ser alcançada por meio 

da automação

Economia média anual que poderia 
ser obtida com automação para 

reduzir a quantidade de tempo de TI 
gasto em tarefas secundárias

EUA 94% 40% $2.0M

RU 92% 36% $2.0M

França 93% 38% $2.3M

Alemanha 95% 35% $1.8M

Austrália 96% 37% $1.5M

Singapura 94% 39% $2.3M

Brasil 80% 41% $2.4M

México 94% 41% $1.3M

Apêndice: Resumo de dados globais
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Apêndice: Resumo de dados globais

RUEUA

Benefícios do aumento do uso de automação em operações 
de nuvem e TI

Maior capacidade de se concentrar em atividades de 
maior valor (por exemplo, inovação) 46%

Melhor gerenciamento de incidentes e alertas por 
meio da identificação e correção automática de 
problemas 

53%

Maior observabilidade no ambiente de nuvem por 
meio da menor necessidade de instrumentação 
manual 

51%

Capacidade de ser mais proativo e otimizar 
continuamente a experiência do usuário  46%

Capacidade de entender melhor o ambiente de TI 
por meio de modelagem automática de dependência  47%

Reduzir continuamente os custos de entrega de TI 
para o negócio  48%

Benefícios do aumento do uso de automação em operações 
de nuvem e TI

Maior capacidade de se concentrar em atividades de 
maior valor (por exemplo, inovação) 57%

Melhor gerenciamento de incidentes e alertas por 
meio da identificação e correção automática de 
problemas 

56%

Maior observabilidade no ambiente de nuvem por 
meio da menor necessidade de instrumentação 
manual 

43%

Capacidade de ser mais proativo e otimizar 
continuamente a experiência do usuário  48%

Capacidade de entender melhor o ambiente de TI 
por meio de modelagem automática de dependência  35%

Reduzir continuamente os custos de entrega de TI 
para o negócio  44%
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Apêndice: Resumo de dados globais

AlemanhaFrança

Benefícios do aumento do uso de automação em operações 
de nuvem e TI

Maior capacidade de se concentrar em atividades de 
maior valor (por exemplo, inovação) 41%

Melhor gerenciamento de incidentes e alertas por 
meio da identificação e correção automática de 
problemas 

42%

Maior observabilidade no ambiente de nuvem por 
meio da menor necessidade de instrumentação 
manual 

49%

Capacidade de ser mais proativo e otimizar 
continuamente a experiência do usuário  49%

Capacidade de entender melhor o ambiente de TI 
por meio de modelagem automática de dependência  46%

Reduzir continuamente os custos de entrega de TI 
para o negócio  39%

Benefícios do aumento do uso de automação em operações 
de nuvem e TI

Maior capacidade de se concentrar em atividades de 
maior valor (por exemplo, inovação) 63%

Melhor gerenciamento de incidentes e alertas por 
meio da identificação e correção automática de 
problemas 

44%

Maior observabilidade no ambiente de nuvem por 
meio da menor necessidade de instrumentação 
manual 

45%

Capacidade de ser mais proativo e otimizar 
continuamente a experiência do usuário  37%

Capacidade de entender melhor o ambiente de TI 
por meio de modelagem automática de dependência  48%

Reduzir continuamente os custos de entrega de TI 
para o negócio  42%
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Apêndice: Resumo de dados globais

SingapuraAustrália

Benefícios do aumento do uso de automação em operações 
de nuvem e TI

Maior capacidade de se concentrar em atividades de 
maior valor (por exemplo, inovação) 50%

Melhor gerenciamento de incidentes e alertas por 
meio da identificação e correção automática de 
problemas 

54%

Maior observabilidade no ambiente de nuvem por 
meio da menor necessidade de instrumentação 
manual 

38%

Capacidade de ser mais proativo e otimizar 
continuamente a experiência do usuário  48%

Capacidade de entender melhor o ambiente de TI 
por meio de modelagem automática de dependência  36%

Reduzir continuamente os custos de entrega de TI 
para o negócio  38%

Benefícios do aumento do uso de automação em operações 
de nuvem e TI

Maior capacidade de se concentrar em atividades de 
maior valor (por exemplo, inovação) 64%

Melhor gerenciamento de incidentes e alertas por 
meio da identificação e correção automática de 
problemas 

58%

Maior observabilidade no ambiente de nuvem por 
meio da menor necessidade de instrumentação 
manual 

58%

Capacidade de ser mais proativo e otimizar 
continuamente a experiência do usuário  54%

Capacidade de entender melhor o ambiente de TI 
por meio de modelagem automática de dependência  50%

Reduzir continuamente os custos de entrega de TI 
para o negócio  50%
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Apêndice: Resumo de dados globais

MéxicoBrasil

Benefícios do aumento do uso de automação em operações 
de nuvem e TI

Maior capacidade de se concentrar em atividades de 
maior valor (por exemplo, inovação) 48%

Melhor gerenciamento de incidentes e alertas por 
meio da identificação e correção automática de 
problemas 

46%

Maior observabilidade no ambiente de nuvem por 
meio da menor necessidade de instrumentação 
manual 

56%

Capacidade de ser mais proativo e otimizar 
continuamente a experiência do usuário  56%

Capacidade de entender melhor o ambiente de TI 
por meio de modelagem automática de dependência  52%

Reduzir continuamente os custos de entrega de TI 
para o negócio  54%

Benefícios do aumento do uso de automação em operações 
de nuvem e TI

Maior capacidade de se concentrar em atividades de 
maior valor (por exemplo, inovação) 50%

Melhor gerenciamento de incidentes e alertas por 
meio da identificação e correção automática de 
problemas 

54%

Maior observabilidade no ambiente de nuvem por 
meio da menor necessidade de instrumentação 
manual 

50%

Capacidade de ser mais proativo e otimizar 
continuamente a experiência do usuário  52%

Capacidade de entender melhor o ambiente de TI 
por meio de modelagem automática de dependência  50%

Reduzir continuamente os custos de entrega de TI 
para o negócio  46%
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País

Proporção média de todos os 
processos de operações repetíveis 
para gerenciamento de experiência 
digital e observabilidade que foram 

automatizados

EUA 20%

RU 17%

França 19%

Alemanha 17%

Austrália 18%

Singapura 20%

Brasil 24%

México 19%

Apêndice: Resumo de dados globais
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Apêndice: Resumo de dados globais

RUEUA

Barreiras para automatizar mais processos 

Falta de know-how técnico interno necessário 
para implementar a automação  42%

Ausência de um modelo de dados comum para 
permitir que a IA tome decisões precisas e 
consistentes 

41%

Ausência de ferramentas ou estruturas para 
implementar a automação de forma eficaz  35%

Confiança limitada nas respostas e decisões 
tomadas pela IA  21%

Descrença de que a IA cumprirá suas promessas  18%

Barreiras para automatizar mais processos 

Falta de know-how técnico interno necessário 
para implementar a automação  41%

Ausência de um modelo de dados comum para 
permitir que a IA tome decisões precisas e 
consistentes 

47%

Ausência de ferramentas ou estruturas para 
implementar a automação de forma eficaz  47%

Confiança limitada nas respostas e decisões 
tomadas pela IA  29%

Descrença de que a IA cumprirá suas promessas  11%
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Apêndice: Resumo de dados globais

AlemanhaFrança

Barreiras para automatizar mais processos 

Falta de know-how técnico interno necessário 
para implementar a automação  55%

Ausência de um modelo de dados comum para 
permitir que a IA tome decisões precisas e 
consistentes 

37%

Ausência de ferramentas ou estruturas para 
implementar a automação de forma eficaz  36%

Confiança limitada nas respostas e decisões 
tomadas pela IA  20%

Descrença de que a IA cumprirá suas promessas  15%

Barreiras para automatizar mais processos 

Falta de know-how técnico interno necessário 
para implementar a automação  48%

Ausência de um modelo de dados comum para 
permitir que a IA tome decisões precisas e 
consistentes 

37%

Ausência de ferramentas ou estruturas para 
implementar a automação de forma eficaz  42%

Confiança limitada nas respostas e decisões 
tomadas pela IA  40%

Descrença de que a IA cumprirá suas promessas  32%
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SingapuraAustrália

Barreiras para automatizar mais processos 

Falta de know-how técnico interno necessário 
para implementar a automação  45%

Ausência de um modelo de dados comum para 
permitir que a IA tome decisões precisas e 
consistentes 

41%

Ausência de ferramentas ou estruturas para 
implementar a automação de forma eficaz  39%

Confiança limitada nas respostas e decisões 
tomadas pela IA  43%

Descrença de que a IA cumprirá suas promessas  24%

Barreiras para automatizar mais processos 

Falta de know-how técnico interno necessário 
para implementar a automação  67%

Ausência de um modelo de dados comum para 
permitir que a IA tome decisões precisas e 
consistentes 

50%

Ausência de ferramentas ou estruturas para 
implementar a automação de forma eficaz  63%

Confiança limitada nas respostas e decisões 
tomadas pela IA  27%

Descrença de que a IA cumprirá suas promessas  10%
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MéxicoBrasil

Barreiras para automatizar mais processos 

Falta de know-how técnico interno necessário 
para implementar a automação  46%

Ausência de um modelo de dados comum para 
permitir que a IA tome decisões precisas e 
consistentes 

42%

Ausência de ferramentas ou estruturas para 
implementar a automação de forma eficaz  36%

Confiança limitada nas respostas e decisões 
tomadas pela IA  22%

Descrença de que a IA cumprirá suas promessas  4%

Barreiras para automatizar mais processos 

Falta de know-how técnico interno necessário 
para implementar a automação  30%

Ausência de um modelo de dados comum para 
permitir que a IA tome decisões precisas e 
consistentes 

44%

Ausência de ferramentas ou estruturas para 
implementar a automação de forma eficaz  30%

Confiança limitada nas respostas e decisões 
tomadas pela IA  32%

Descrença de que a IA cumprirá suas promessas  4%



Sobre a Dynatrace
A Dynatrace fornece inteligência de software para simplificar a complexidade da nuvem e acelerar a transformação digital. Com observability automática e inteligente em escala, nossa plataforma all-in-one traz respostas precisas sobre a performance das aplicações, 
a infraestrutura subjacente e a experiência de todos os usuários, que possibilitam as organizações a inovar com mais rapidez, colaborar com mais eficiência e entregar mais valor com muito menos esforço. É por isso que grandes empresas confiam no Dynatrace® para 
modernizar e automatizar as operações na nuvem, entregar um software melhor e mais rapidamente, além de experiências digitais inigualáveis. 

         dynatrace.com blog             @dynatrace

 ©2020 Dynatrace

Se você estiver pronto para saber mais, visite dynatrace.com/platform para outros materiais, recursos e um teste gratuito de 15 dias.Saiba Mais

Inteligência de software para ambientes híbridos e multi-cloud

Esperamos que este relatório te inspirado a dar o 
próximo passo em sua jornada digital. 

A Dynatrace está comprometida em fornecer às empresas os dados e a inteligência de que precisam para obterem sucesso em suas iniciativas 

de nuvem corporativa e transformação digital, independentemente da complexidade.

11.04.20  10637_EBK_USlet_POR_te

https://www.dynatrace.com
https://www.dynatrace.com/trial/

