
Como esta pesquisa foi conduzida1? 

Em que áreas as soluções open source 
empresariais são usadas?
1  Segurança  
2 Desenvolvimento de sites
3 Big data e análises de dados 

Em quais atividades as soluções open source 
empresariais são usadas? 
1  DevOps
2 Modernização da infraestrutura de TI
3  Transformação digital/Modernização de aplicações 

(empate)

Líderes de TI no  
setor de serviços 
financeiros

139 entrevistas  
por meio da web

Dados coletados  
em 11 países

93% 
dos líderes de TI 
afirmam que as 

soluções open source 
empresariais são 
importantes para  

suas empresas 

Quais são os principais benefícios de usar soluções open 
source empresariais?
1  Acesso às inovações mais recentes
2 Mais segurança
3  Capacidade de aproveitar tecnologias open source com 

segurança

têm uma equipe de 
desenvolvimento de 

aplicações

têm equipes de 
desenvolvimento de 
aplicações que usam 

containers

esperam aumentar  
o uso de containers no  

próximo ano

94% 77% 60%

$

" As soluções open source 
empresariais têm sido 
fundamentais para que a minha 
empresa seja capaz de utilizar 
as arquiteturas de nuvem"

" As empresas mais inovadoras 
usam soluções open source 
empresariais"

82% afirmam que 84% concordam que

O Estado do Open Source Empresarial
Principais descobertas da pesquisa para o setor de serviços financeiros

1. O Estado do Open Source Empresarial: um Relatório da Red Hat. Pesquisa realizada pela Illuminas em nome da Red Hat, 2020, red.ht/enterprise-brasil

Os entrevistados não  
sabiam que a pesquisa 
era patrocinada pela 
Red Hat

http://red.ht/enterprise-brasil
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Os líderes de TI estão usando mais soluções open source 
empresariais e menos softwares proprietários 

A nuvem híbrida está em alta

Leia o relatório completo "O Estado do Open Source Empresarial" em red.ht/enterprise-brasil.

56% 
têm atualmente uma 

infraestrutura de 
nuvem híbrida

Dentre os que não têm, 58% 
planejam implementar uma 
infraestrutura de nuvem híbrida 
nos próximos dois anos
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Os entrevistados não estavam cientes de que a pesquisa era patrocinada pela Red Hat. Como entrevistados, foram escolhidos obrigatoriamente profissionais com 
o poder de influenciar as decisões de compra relacionadas a desenvolvimento de aplicações, infraestrutura de aplicações, nuvem, armazenamento, middleware, 
sistema operacional de servidor ou virtualização, nas empresas em que trabalham. Além disso, os entrevistados também precisavam estar familiarizados com 
soluções open source empresariais e ter, pelo menos, 1% de tecnologia Linux instalada em suas organizações. Os entrevistados são dos seguintes países/territórios: 
Argentina, Austrália, Brasil, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Hong Kong, México, Nova Zelândia, Reino Unido e Singapura. A pesquisa foi realizada em 2019.

A Red Hat é a líder mundial no fornecimento de serviços e soluções open source empresariais de software, utilizando uma abordagem 
impulsionada pela comunidade para oferecer tecnologias confiáveis e de alto desempenho de Linux, nuvem híbrida, containers e Kubernetes. A 
Red Hat ajuda os clientes a desenvolver aplicações nativas em nuvem, a integrar estruturas de TI existentes e novas e a automatizar, proteger e 
gerenciar ambientes complexos.
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