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62% das empresas europeias são consideradas “Digital Explorers” ou “Digital Players” 
 
Em Portugal, as empresas estão atentas às oportunidades digitais e as grandes 
organizações já as integraram nos seus negócios 

A maioria das empresas estão nas etapas iniciais da 
transformação digital 



Tendências no Datacenter 
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Cloud 
Computing 

Continuidade 
do negócio 

Restrições orçametais 

Migração de dados 

Segurança e conformidade 

Produtividade 
das TI 

Atualização tecnológica 

Assegurar a Continuidade do Negócio e 
Apostar na Renovação Tecnológica 

Desafios 
Crescente dependência do negócio das 
tecnologias obriga a que responsáveis dos 
centros de dados definam a continuidade de 
negócio como o principal desafio. Assegurar a 
renovação tecnológica e aumentar a 
produtividade das equipas de TI constituem 
desafios adicionais que se colocam a estes 
responsáveis.  
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Tendências 

Restrições 
Orçamento 

Storage 

Public 
Cloud 

Gestão 

28% 

32% 
30% 

34% 

Tendências 
As novas exigências nos datacentres vão impulsionar a procura 
de ferramentas de monitorização que contribuam para a melhoria 
desta infraestrutura. Em simultâneo, o crescimento do “universo 
digital” e a multiplicação de equipamentos e utilizadores vai 
continuar a influenciar as prioridades dos centros de dados a nível 
mundial, nomeadamente no que diz respeito à adopçãod e 
sistemas de armazenamento e à contratação de serviços públicos 
de cloud computing. 
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Prioridades 
Tendo em conta a crescente dependência o negócio das tecnologias de informação, disponibilizar melhores serviços aos utilizadores e 
aumentar a disponibilidade dos recursos de TI é uma das principais prioridades das organizações nacionais. Em simultâneo, organizações 
nacionais procuram melhorar a gestão dos centros de dados e acelerar a capacidade de resposta às necessidades do negócio. 

Melhores 
serviços TI 

Acelerar 
desenvolvimento 

de aplicações 

Melhoria da 
gestão de 

ativos 

Melhoria da 
gestão fluxos 
de trabalho 
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Iniciativas 
O efeito conjugado da alteração das condições da atividade económica no território nacional e da adopção de iniciativas de transformação 
digital condiciona as iniciativas em curso nos centros de dados. Automatizar as operações, assegurar a continuidade do negócio e adoptar 
serviços cloud computing são algumas iniciativas em curso nas organizações nacionais. 

Automatização 
das operações 

Site 
secundário 

Migração para 
cloud 

Resposta a 
emergências 
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Nível de Externalização Ainda é Reduzido 

Datacenter 

Aplicações 

Segurança 

Redes 

28% 

29% 
24% 

55% 

Restantes iniciativas – centro de dados, 
aplicações, segurança e workplace -  ainda 
possuem um grau reduzido de externalziação. 
 

Externalização 
das organziações nacionais 
optaram por externalizar os 
s e r v i ç o s  d e  r e d e s  d e 
comunicações. 

55% 

Workplace 14% 



Caracterização dos Datacentre 
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Procura de Recursos Vai Aumentar 

O efeito conjugado da melhoria das condições da atividade económica e da procura de tecnologizs da 3ª plataforma TI tem 
vindo a provocar uma pressão adicional nos recursos de TI das organziações nacionais. Maioria da sorganizações 

nacionais (72%) antevê um crescimento da procura destes recursos nos próximos 12 meses. 

Recursos TI 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

29% 46% 26% 

Diminuir significativamente Diminuir Manter-se Aumentar Aumentar significativamente 
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Despesa Vai Aumentar 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

3% 21% 26% 38% 12% 

Diminuir significativamente Diminuir Manter-se Aumentar Aumentar significativamente 

Confrontados com o crescimento da procura de recursos de TI pelos utilizadores, a maioria dos responsáveis dos centros 
de dados (50%) das organizações nacionais tem intenções de aumentar a despesa relacionada com esta infraestrutura. 

Despesa Centro de Dados 
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Expansão da Capacidade do Centro de Dados 

46% 40% 

34% 
17% 

Public Cloud Computing Infraestrutura adicional 

Private Cloud Computing 
Migração para fornecedores 
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Cargas com Maior Impacto 

75% 

58% 
42% 

Para lá das cargas transaccionais, as 
organziações preveem ainda um crescimento 
das cargas relacionadas com BDA e com 
conteúdos. 

Crescimento das Cargas 
das organizações nacionais 
antecipam um crescimento das 
cargas t ransaccionais nos 
próximos 12 meses. 

75% 

Transacções 
bases de dados, ERP, 
inventário, e-commerce, SCM 

Big Data & analitica de negócio 
data warehouse, business 
intelligence e Haddop 

Conteúdos 
vídeo, imagens, email, partilha 
de ficheiros, VDI, Web, backup 
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45% 

20% 

10% 

10% 

15% 

Big data & analitica Transacções Arquivo Conteúdos HPC 

Transações são dominantes nos centros de dados 

Transações e Big data & analítica de negócio são os clusters que ocupam a maioria da capacidade dos centros de dados 
das organizações nacionais. 

Capacidade 
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48% 

25% 

10% 

5% 
5% 

5% 2% 

Infraestrutura de TI R. Humanos 
Energia Aluguer  
Arrefecimento DCIM 
Outra(s) 

Infraestrutura tecnológica é a categoria dominante 

70% 

30% 

Manutenção Inovação 

A despesa com a infraestrutura de TI é a principal rubrica do orçamento dos centros de dados das organizações nacionais, 
enquanto os recursos humanos representam a segunda rubrica mais importante. No entanto, importa sublinhar que 

apenas 30% do orçamento é consagrado a iniciativas de inovação. 

Depesa no Centro de Dados 
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40% 

Questões de 
Latência  

52% 

28% 

18% 

Falha nos 
Sistemas 

40% 

Largura de 
Banda 
40% 

Erro  
Humano 

40% 

Incidentes no Centro de Dados 
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40% Servidores de 
Ficheiros  

45% 

28% 

18% 
Sistemas de 

Clientes 
43% 

Backup 
40% 

Gestão de 
Conteúdos 

40% 

Aplicações afetadas pelos incidentes 
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Tempos de recuperação elevados 

9,76% 

36,59% 

34,15% 

12,20% 
7,32% 

Menos de 15 minutos 15 minutos - 1 hora 1 - 6 horas 6 - 24 horas Mais de 24 horas 

Os incidentes ocorridos nos centros de dados das organizações nacionais traduzem-se em tempos de inatividade 
relativamente elevados. Cerca de 1/3 dos incidentes demoraram entre 15 minutos e 1 hora, enquanto outro terço dos 

incidentes foi resolvido num espaço de tempo entre 1 a 6 horas. Importa salientar que 7% dos incidentes tem um tempo de 
resolução superior a 24 horas. 

Tempo de Recuperação 


