
 

Pesquisa da Paessler destaca 
crescimento na aceitação da nuvem 
pelas pequenas e médias empresas 
 
Com o retorno positivo do cloud computing pelas empresas, implantações mais complexas já são planejadas para 2018. 

 

 

 

São Paulo e Nuremberg, Alemanha – 03/05/2017 – Paessler AG, especialista em monitoramento de redes, divulga as 
descobertas de uma nova pesquisa realizada com os decisores de TI global (ITDMs), que mostra como se sentem em 
relação à computação em nuvem e como eles estão atendendo as demandas dos negócios em constante mudança. A 
pesquisa envolveu mais de 2000 ITDMs e descobriu que a maioria confia na modalidade e estão planejando expandir os 
serviços de TI que eles executam na nuvem nos próximos anos. 
 
No geral os decisores de TI (ITDMs) tem uma opinião pessoal positiva sobre a nuvem, com 80,1 % respondendo 
afirmativamente sobre a adoção de uma estratégia de cloud computing.  Mas isso não significa que eles migraram tudo 
para a nuvem. Os resultados mostram que as funções mais populares são a hospedagem na Web, blog e gerenciamento de 
conteúdo (39,2%), e-mail (32%) e compartilhamento de arquivos (32,2%). 
 
Enquanto as aplicações básicas são mais comuns no momento, os decisores de TI planejam implementar aplicações de 
negócios mais complexas em 2018. As mais populares incluem monitoramento de rede (34,6%), backup (33,9%), vendas, 
CRM e sistemas de emissão de bilhetes (35,4%). 
 
"A migração para a nuvem em pequenas e médias empresas (PMEs) está em andamento e continuará de forma inevitável. 
Em última análise, a adoção do cloud computing e BYOD mudará para sempre a maneira como as pequenas empresas lidam 
com TI ", afirma Dirk Paessler, fundador e CEO da Paessler. "Enquanto a nuvem se tornará uma parte importante de como 
os colaboradores experimentam a TI, o administrador do sistema ainda estará gerenciando redes locais, switches e data 
rooms . Bem-vindo ao futuro híbrido." 
 
Apesar da alta aprovação geral da nuvem, muitos decisores de TI ainda estão céticos sobre certos aspectos dessa 
tecnologia. Especificamente, a segurança dos dados se destacou como a maior preocupação para 44,7% que dizem ser este 
um grande obstáculo e um adicional de 41,3% dos participantes acreditam que é algo preocupante. 
 
Além disso, existem grandes diferenças na forma como os vários países percebem a estratégia de cloud computing. Os três 
países com maior participação nessa amostragem foram os Estados Unidos (47%), a Alemanha (11,2%) e o Reino Unido 
(7,6%). Desse grupo, os decisores de TI nos EUA foram os mais otimistas em relação à adoção da nuvem (87,6%); seguidos 
pelo Reino Unido (78,2%), com uma postura ligeiramente menos positiva e a Alemanha (58,3%), a mais reservada sobre 
cloud computing. 
 
"O mercado na Alemanha ainda mostra um nível de ceticismo razoável sobre a nuvem que não é compartilhado pelo 
restante dos participantes globais”, explica Dirk. "Apesar disso, na Paessler acreditamos que uma abordagem de 'Cloud 
First, que significa que a nuvem virá em primeiro lugar na estratégia de TI,  é vital para preparar os nossos clientes para os 
desafios do amanhã". 
 
Para acessar o relatório completo, visite:  https://www.paessler.com/campaign/cloud-survey 
 
Para mais informações sobre o PRTG, acesse www.br.paessler.com 
 
Siga a Paessler nas redes sociais: Facebook, Twitter, Google+ and LinkedIn 

 

 

 

http://www.br.paessler.com/
https://www.paessler.com/campaign/cloud-survey
https://www.facebook.com/PRTG.Network.Monitor
https://twitter.com/paesslerAG
https://plus.google.com/109501539157548503145/posts
https://www.linkedin.com/company/paessler-ag


 

 

 

 

Sobre a Paessler AG 

O premiado PRTG Network Monitor da Paessler é uma poderosa solução de Monitoramento Unificado, de custo acessível e 

de fácil utilização. Ele é extremamente flexível, uma solução universal para monitoramento de Infraestrutura de TI, 

atualmente utilizado por organizações e empresas de todos os tamanhos e segmentos. Mais de 150.000 administradores de 

TI de mais de 170 países contam com o PRTG para terem tranquilidade, confiança e comodidade. Fundada em 1997 e 

baseada em Nuremberg na Alemanha, a Paessler AG opera até hoje como empresa privada e é parceira dos programas 

Cisco SolutionPartnerProgram e VMware Technology Alliance Partner. 

Aprenda mais sobre a Paessler e o PRTG em www.br.paessler.com. 
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