A Era da
Transformação Digital
E os desafios enfrentados pelos CIOs

NEGÓCIOS DIGITAIS

Descentralização da TI
dos departamentos
de linha de negócios
(LoB) empregam
seus próprios
profissionais de TI

84%

dizem que trabalham
com equipe de TI de
LoB semanalmente

41%

Aplicativos são essenciais na transformação
Aplicativos se tornaram essenciais para
negócios por melhorarem a experiência do
consumidor, desenvolvendo novas fontes de
renda e alinhando processos de negócio.

77%

64%

77% das empresas estão desenvolvendo aplicativos – e 64% delas com desenvolvedores internos.

A aceitação de uma era digital para os negócios
Estamos vivenciando um
ritmo acelerado de adoção de
tecnologias digitais

Inovadores
Pioneiros

Maioria inicial

Maioria tardia

Retardatários

OS DESAFIOS QUE AGUARDAM OS CIOS

Transição lenta em direção às iniciativas estratégicas
Em 2013, 50% queriam focar
70% do tempo em iniciativas
estratégicas – em 2016, apenas
14% conseguiram.

50%

14%

A maior parte do tempo dos CIOs
ainda é tomada por tarefas cotidianas.

2013

2016

Tomada de decisão em TI

23%

39%

alegam que o equilíbrio
das decisões de TI fica
dividido entre eles e LoB.

alegam que agora LoB
compra tecnologia sem
envolver a área de TI.

Entregar analytics ainda é considerado um problema de TI

23%

7%

relataram envolvimento de
LoB em análise de dados

relataram envolvimento em nível de
Conselho em análise de dados

Tempestade perfeita de segurança
78% indicaram segurança como o principal desafio relacionado
ao uso cada vez mais frequente de serviços de nuvem.

78%

Segurança

47%

Soberania de dados
Dados locais

Soberania de dados (47%) e
regulamentação de dados
locais (37%) são as outras duas
principais ameaças.

37%

47%

Aumento em terceirização

em 2015

60% terceirizam até 30% do fornecimento/gerenciamento de TI*

*Incluindo Cloud
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O FUTURO DO DIGITAL

Tecnologias de apoio a serviços são
mais importantes do que nunca
Adoção de nuvem teve a
maior alta no último ano

47%
2015

A segurança dessas tecnologias
é mais complexa do que nunca...

54%
2016

Internet das Coisas:
mais uma consequência da digitalização de tudo

I.O.T

19%

19% dos negócios já fazem uso da Internet das
Coisas (IoT) para mudar a interação com
consumidores e cidadãos na entrega de
serviços, na coleta e no uso de dados.

59%

acreditam que serão
afetados nos próximos
dois anos.

Converse com nossos profissionais para saber mais
br.promonlogicalis.com

