
Existem incontáveis motivos convincentes para olhar à nuvem para soluções 
corporativas. Mas quais são os principais benefícios de acordo com os 
compradores de TI, cuja responsabilidade é escolher as melhores e mais seguras 
soluções para suas organizações?

A IDG entrevistou líderes de TI em instituições com mais de 250 funcionários 
envolvidos no processo de compra de soluções de software corporativo. Eles 
conversaram com CIOs, CTOs, VPs, diretores, arquitetos e gerentes de TI. Em toda 
a ampla gama de indústrias e tamanhos de negócios, surgiram tendências claras 
entre os entrevistados.

Aqui está o que os compradores de TI consideram as vantagens mais 
atraentes e persuasivas das soluções corporativas baseadas em uma nuvem:

Para saber mais sobre esses e outros benefícios da nuvem, favor visite Hyland.com/Cloud
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Organizações precisam 
acessar suas informações 

críticas onde e quando 
necessário - assim 

que eles precisarem. 
O aumento do tempo 
de atividade de seus 
serviços pode levar à 

disponibilidade de dados 
24/7.

Disponibilidade 
de dados

55%

Algumas vezes, o pior 
acontece. Os recursos 

aprimorados de 
recuperação de desastres, 

incluindo os recursos 
econômicos para replicar o 
conteúdo em vários locais, 

ajudam as organizações 
a colocar suas soluções 
cruciais em execução o 

mais rápido possível após 
uma situação emergente.

Recuperação 
de desastres

67% 41%

Organizações que 
oferecem soluções 

hospedadas avaliam e 
desenvolvem suas práticas 
para proteger os dados de 
seus clientes. Seus clientes 

podem tirar proveito 
desse conhecimento 

agregado de segurança 
para melhorar suas 
próprias operações.

Experiência 
em segurança

Soluções de 
hospedagem de 

software locais traz 
mais do que apenas 

riscos; carrega 
custo operacional. 
A hospedagem em 

nuvem reduz os custos 
operacionais, incluindo 
equipe, horas extras, 

manutenção e segurança 
física.

Redução de 
custos

55%

Sistemas de maior escala 
podem desenvolver recursos 

de resposta a incidentes 
mais eficientes e melhorar 

o tempo de resposta 
a incidentes do que os 

sistemas internos menores 
podem oferecer. À medida 
que os segundos passam, 

as multas por conformidade 
podem aumentar junto com 

a insatisfação do cliente final.

Resposta a 
incidentes

45%

Problemas de rede local 
são menos prováveis de 

influenciar performance e 
confiabilidade. Ter dados 

armazenados — e em 
cópias de segurança — em 

locais geograficamente 
diversos protege as 

soluções e os dados das 
organizações.

Despesas 
geográficas

37%

As melhores soluções 
de software hospedadas 

empregam excelentes 
especialistas em 

segurança. Seus clientes 
têm acesso, por meio 

de seus fornecedores, a 
esses especialistas que 
lidam com ameaças e 

preocupações específicas 
de segurança. 

Acesso 
especializado

37%29%

7 principais 
motivos7 para hospedar 

soluções em nuvem
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