
 

73%

Usam PaaS
-  serviço menos utilizado 

39%

adotaram IaaS 
– capacidade escalável 

55%

Software-as-a-Service Infrastructure-as-a-ServicePlatform-as-a-Service
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61% atualmente adquire Backup-as-a Service
43% compra máquinas virtuais
Crescerá o investimento planejado em 
Storage e Armazenamento
88% utilizará IaaS nos próximos 2 anos

IaaS com chance de amadurecer
do modelo de commodity para um 
virtualizado e com serviços 
automatizados 

61%

43%

88%
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2 A Loja de Aplicações 
Corporativas  está se 
tornando  rapidamente 
o padrão no Brasil 
 

 

Mais de 70% já possui ou tem planos de adquirir 
a Loja de Aplicações nos próximos 2 anos 
Benefício-chave: melhorar a mobilidade e 
produtividade das empresas 

70%

Mercado dominado por database (61%) 
e serviços web (59%)
73% utilizará PaaS  nos próximos 2 anos
Crescimento liderado pela explosão 
de Apps e BYOA

4

48% atualmente gastam de 20 a 60% do 
Capital Expendure   
Modelo está mudando para a gestão terceirizada, 
on e o�-premise 
Segurança e soberania dos dados ainda são 
fatores determinantes 

Data centers 
consomem Capex

 

60%

20%

48%

Migração clara de nuvem pública para um 
modelo híbrido/privado
Medo de brechas de segurança – 62% - ainda 
é o maior impeditivo da adoção da nuvem
Problemas com a soberania dos dados – 54%
- e falta de con�ança – também impactaram

Nuvens Híbrida e Privada 
dominarão o mercado

-62%
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O País está priorizando iniciativas tecnológicas 
que aumentem a sua competitividade
 Adoção ocorrerá em ritmo acelerado

A nuvem atingiu um 
ponto crítico no Brasil

Para mais informações sobre como a Capgemini Brasil pode otimizar
os benefícios da Nuvem para sua empresa, visite nosso website: 

www.br.capgemini.com
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Nuvem Corporativa no Brasil: 
Relatório da Pesquisa de 2014
No ponto crítico da adoção acelerada

61%

59%

Empresas brasileiras estão adotando uma 
abordagem evolucionária, em vez de 
revolucionária, no modelo de oferta da nuvem 

Usam atualmente o 
SaaS -  ponto de entrada

PaaS é um mercado 
emergente – com 
possibilidades de 
crescimento


