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Sumário executivo
A integração ágil - que combina tecnologias de integração, técnicas de entrega ágil e 

plataformas nativas em nuvem com o objetivo de melhorar a velocidade de entrega 
e segurança de software - é a base fundamental para o sucesso da transformação 
digital. O ritmo da inovação e da ruptura digitais continua a ganhar velocidade, liderando 
a necessidade de mudanças mais rápidas nos modelos de negócio, de processos 
e de aplicações. Empresas capazes de se reconfigurar rapidamente e de conectar 
aplicações antigas às mais novas levam a vantagem, enquanto aquelas com processos 
de integração mais lentos correm sério risco de perderem clientes. É necessária uma 
combinação de integração ágil e desenvolvimento personalizado a fim de atender 
às expectativas dos usuários e evitar a perda na participação de mercado frente aos 
concorrentes que colocam os clientes em primeiro lugar.1 Neste estudo, levantamos 
as diferenças entre as empresas bem-sucedidas e aquelas menos bem-sucedidas no 
âmbito da integração ágil e da estratégia de entrega de aplicações, questionando  
o motivo pelo qual algumas empresas conseguem adaptar-se rapidamente e o que 
torna uma estratégia de integração melhor que outra. 

Em março de 2018, a Red Hat contratou a Forrester Consulting para avaliar a integração 
ágil em empresas de médio porte a empresas de atuação global. A Forrester aplicou 
um questionário online sobre o assunto a 300 tomadores de decisão em estratégias de 
desenvolvimento ágil de empresas com mais de 500 funcionários na América do Norte, 
EMEA (Europa, Oriente-Médio e África) e Ásia-Pacífico (AP). Empresas em que o relatório 
de estratégias de integração fornecido oferecem suporte bom ou muito bom às equipes 
de integração ágil - considerando que a integração já estava implementada quando 
necessária - foram consideradas "bem-sucedidas", enquanto empresas cujo suporte  
de estratégia de integração foi inexistente ou inferior ao mediano foram consideradas 
"menos bem-sucedidas".

PRINCIPAIS DESCOBERTAS

 ›  A cultura do ágil é crítica. Um diferenciador chave entre as empresas que 
conseguiram com sucesso oferecer suporte às suas equipes de entrega ágil  
graças à estratégia de integração ágil, e aquelas menos bem-sucedidas, é justamente 
a cultura que dá o suporte às equipes de desenvolvimento. Empresas que construíram 
uma cultura de práticas ágeis combinam e integram uma ampla faixa de aplicações 
novas em conjunto às herdadas, utilizando arquiteturas de integração tradicionais. 
Desenvolvedores ágeis podem criar fluxos de integração independentes tais como 
microsserviços, operações de desenvolvimento (DevOps) e APIs que oferecem  
a melhor base para a prática da transformação digital. 

 ›  Construir, utilizar e oferecer suporte a APIs internas e externas para acelerar a 
entrega e o desenvolvimento ágeis. Empresas que, com sucesso, oferecem suporte 
às suas equipes de entrega ágil estão bem posicionadas para as rápidas mudanças no 
negócio, com uma variada amplitude de estratégias de integração, incluindo múltiplos 
estilos de integração em conjunto com APIs de negócios abertas  
a entidades terceiras internas e externas. APIs de negócios bem projetadas permitem 
uma reconfiguração rápida para modelos de negócios e processos. Empresas  
bem-sucedidas também enxergam um alto nível de expertise em suas equipes  
de desenvolvimento com APIs externas.

 ›  O enfoque nos KPIs do negócio criam um divisor significativo no limiar de 
sucesso da integração ágil. As empresas estão utilizando um número considerável  
de métricas de KPIs para aferir o sucesso das suas estratégias de integração. 
Empresas bem-sucedidas estão não somente aplicando métricas em mais KPIs,  
mas também medindo KPIs com foco no sucesso do negócio - e empresas menos 
bem-sucedidas estão focadas apenas em aumentar a velocidade de desenvolvimento 
e de implementação de APIs.
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Oferecer suporte às equipes de 
desenvolvimento ágil leva ao sucesso 
da integração
Na pesquisa realizada com 300 tomadores de decisão de estratégia 
de desenvolvimento ágil, descobrimos lacunas importantes entre 
as empresas que, com êxito, oferecem suporte à suas equipes de 
desenvolvimento ágil e aquelas que não o fazem. Criar uma cultura 
focada na transformação digital, que prioriza a agilidade, a ruptura 
digital e a adesão de novas tecnologias, é fundamental para  
o sucesso de uma equipe de desenvolvimento ágil. Este estudo  
mostra as principais áreas nas quais as empresas de maior sucesso 
estão se destacando e qual caminho elas estão trilhando para 
conquistar, atender e cativar seus clientes. 

Os resultados do estudo trouxeram as seguintes percepções sobre  
as empresas menos bem-sucedidas:

 ›  Empresas bem-sucedidas empregam estratégias de integração 
amplas. Empresas que obtém êxito em fornecer suporte à suas 
equipes de entrega ágil são mais propensas a incluir estilos  
e plataformas de integração variados. São eles: 

•  Virtualização de dados (60% contra 44% das empresas  
menos bem-sucedidas).

•  APIs abertas para terceiros externos (49% contra 39%  
das empresas menos bem-sucedidas).

•  Processamento de eventos (40% contra 28% das empresas  
menos bem-sucedidas). 

•  Plataformas baseadas em nuvem (64% contra 57% das empresas 
menos bem-sucedidas). 

Cinquenta e três por cento das empresas bem-sucedidas incluem  
a integração ao nível de experiência do usuário como parte da 
estratégia de integração contra 27% das empresas menos  
bem-sucedidas, uma diferença de 26%. 

 ›  O sucesso requer um grande enfoque em APIs. As APIs 
fornecem blocos de construção de negócios baseados em software 
que permitem a rápida reconfiguração de negócios. Empresas 
bem-sucedidas já encontraram oportunidades de negócio em 
reconfigurações rápidas através da maior cooperação e consistência 
no empreendimento de estratégias de integração (42% contra  
34% das empresas menos bem-sucedidas), criando novas visões  
e arquiteturas em uma abordagem abrangente da integração  
e transformação digital (42% contra 29% das empresas menos  
bem-sucedidas). Organizações que tem prioridade alta ou crítica  
na mudança do modelo de negócios são duas vezes mais propensas  
a prover APIs externas. Mas, não se trata de qualquer API - ela 
precisa ser bem desenvolvida. O projeto de uma API é o ponto  
de apoio que determina quanto valor uma estratégia de API  
pode agregar.2 

40% das empresas 
bem-sucedidas incluem 
processamento 
de eventos, fila de 
mensagens  
e comunicação com 
aplicativos na estratégia 
de integração atual, 
comparado com apenas 
28% das empresas 
menos bem-sucedidas.
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 ›  O sucesso vem das equipes de desenvolvimento que utilizam 
práticas ágeis de desenvolvimento de software. Empresas  
bem-sucedidas estão escolhendo a tecnologia certa para dar suporte 
às práticas de integração ágeis, fazendo deste um fator crítico de 
diferenciação. A seleção e o uso de tecnologia que suporta equipes 
de entrega ágeis são essenciais para transformações digitais de 
sucesso. Mas, empresas bem-sucedidas vão ainda mais além na 
estratégia. Isso fica evidente ao demonstrar que 47% das empresas 
menos bem-sucedidas possuem 75% ou mais da sua equipe de 
desenvolvimento utilizando práticas de desenvolvimento de software 
ágeis contra 93% das empresas bem-sucedidas (veja a Figura 1).

 ›  Empresas de sucesso vão mais fundo nas APIs. O nível de 
expertise das equipes de implementação foi significantemente 
maior com todos os tipos de APIs nas empresas bem-sucedidas. 
As empresas menos bem-sucedidas dão ênfase apenas nas APIs 
internas e na documentação de portais de desenvolvedores que 
consomem APIs, o que faz necessário construir ainda APIs externas. 
Empresas bem-sucedidas possuem expertise tanto em APIs 
internas como em APIs dirigidas a eventos, APIs externas e APIs 
que cobram a terceiros pelo uso. Com as APIs, os desenvolvedores 
podem compor soluções de modo mais fácil, voltadas para diversas 
tecnologias, infraestruturas, ambientes de programação e, o mais 
importante, para além das fronteiras do negócio. Entre os gerentes 
de desenvolvimento que afirmaram que a mudança do modelo de 
negócios era algo de prioridade predominantemente alta ou crítica, 
62% já possuíam APIs externas ou estariam com elas prontas  
no início de 2018.

33%
9%

Todas as equipes

60%
38%A maioria das equipes 

(cerca de 75%)

5%
35%

Metade das equipes

2%
17%

Algumas equipes (cerca de 25%)

0%
1%

Nenhuma equipe

Figura 1

Empresa bem-sucedidas

“Dentro daquilo que você sabe, qual o percentual de equipes de desenvolvimento 
que utilizam práticas de desenvolvimento ágil de software na sua empresa?”

Base: 144 tomadores de decisão de estratégias de desenvolvimento ágil em empresas globais
Fonte: Estudo encomendado pela Red Hat, conduzido pela Forrester Consulting, 
maio de 2018

Cinquenta e três por cento 
das empresas menos 
bem-sucedidas possuem 
a metade ou menos das 
equipes de 
desenvolvimento utilizando 
softwares de práticas de 
desenvolvimento ágil, 
deixando-as em uma 
situação difícil no 
atendimento às 
necessidades dos clientes 
no momento certo.

Empresas menos bem-sucedidas

3  |  A integração ágil é fundamental para o sucesso na transformação digital



 ›  Empresas de sucesso investem em microsserviços, containers e soluções 
ágeis em arquitetura. Cada vez mais, a produção de uma única solução para o 
negócio requer uma combinação de desenvolvimento de aplicativos e atividades 
de integração, deixando um limiar não muito claro entre os dois. As soluções 
de arquitetura baseadas em microsserviços promovem a agilidade de múltiplas 
formas, incluindo a habilidade de criar soluções unificadas que combinam estilos 
de implementação variados. Isso permite que os desenvolvedores ágeis criem 
fluxos de integração independentes, empregados em suas próprias instâncias de 
containers com um mecanismo de integração simplificado. Estes microsserviços 
baseados em integração convivem lado a lado com códigos personalizados, de 
modo a criar projetos de integração e desenvolvimento combinados - e não causa 
surpresa saber que as empresas bem-sucedidas são mais propensas a utilizarem 
microsserviços (44% contra 31% das empresas menos bem-sucedidas)  
que adicionam a nova lógica do negócio ao legado existente.

 ›  Oferecer apoio às equipes de entrega ágil permite que as empresas foquem 
nas práticas do negócio. O estudo mostra que empresas que lutam para oferecer 
suporte às suas equipes de desenvolvimento ágil estão focadas nas métricas dos 
resultados, como velocidade de implementação e entrega, e não nos recursos 
que podem aprimorar o negócio. Empresas bem-sucedidas utilizam as seguintes 
métricas de resultados: 1) criação de novos modelos de negócios e abertura 
de novos mercados (45% contra 26% das empresas menos bem-sucedidas); 
2) aumento da resiliência frente à ruptura digital e concorrentes inesperados 
(44% contra 19% das empresas menos bem-sucedidas); e 3) reengenharia 
dos processos de negócio e estruturação organizacional enxuta (36% contra 
19% das empresas menos bem-sucedidas). Os líderes de negócios e de AD&D 
das empresas bem-sucedidas estão focados nos resultados obtidos, como no 
aumento das vendas ou na satisfação do cliente. Isso oferece incentivo para  
que eles colaborem para encontrar a maneira mais econômica de alcançar  
o resultado esperado.3 Esses líderes planejam chegar aos resultados através de  
uma abordagem estratégica dentro da estratégia de integração (veja a Figura 2).

1/2 page
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49%
39%

47%
25%

44%
31%

44%
30%

Figura 2

Empresa bem-sucedidas

“Atualmente, quais são as abordagens da sua empresa no âmbito de integração?”

Base: 144 tomadores de decisão de estratégias de desenvolvimento ágil em empresas globais
Fonte: Estudo encomendado pela Red Hat, conduzido pela Forrester Consulting, maio de 2018

Empresas menos bem-sucedidas
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O desafio da obsolescência afeta todas  
as empresas
O estudo revela lacunas significantes na abordagem atual às estratégias de 
integração como parte da transformação digital entre empresas bem-sucedidas 
e empresas menos bem-sucedidas. No entanto, o estudo também mostrou que, 
independente da capacidade da empresa em oferecer suporte às suas equipes 
de desenvolvimento ágil através da criação de cultura, processos e tecnologia, 
todas elas enfrentam desafios. O mais significante deles advém do uso de 
sistemas e aplicativos herdados. O fracasso em modernizar a estratégia de 
integração trará também um fracasso em atender os clientes no tempo certo.

O estudo mostra:

 ›  Aplicativos herdados e SaaS são o tipo de integração mais desafiadora. 
Embora a integração de aplicativos de software como serviço (SaaS) e a extensão 
de aplicativos herdados sejam os maiores desafios, representando 56%, outros 
desafios foram igualmente classificados (veja a Figura 3). Aqui é onde o expertise 
mais aprofundado em APIs pode ajudar. Com um grande enfoque nas APIs de 
negócios, as equipes criam transações e consultas de negócios que ocultam os 
aplicativos herdados e os SaaS. APIs de negócios criam blocos de construção que 
permitem a rápida reconfiguração do negócio.

 ›  Empresas bem-sucedidas estão focadas nos desafios estratégicos. As 
empresas bem-sucedidas se desafiam a conectar a integração aos resultados 
do negócio - provendo ainda segurança de ponta a ponta. Estes desafios são 
direcionados às necessidades dos clientes e fazem conexão direta com os 
negócios na criação de novos modelos e aumento da resiliência. Empresas 
menos bem-sucedidas dão ênfase nas necessidades dos clientes a um nível 
mais tático, com o aumento o volume de dados e atualização em tempo  
real - pontos que, apesar de importantes, não fornecem um direcionamento 
assertivo no enfoque da agilidade de integração. Até que as empresas menos 
bem-sucedidas consigam evoluir e acompanhar o passo, estarão fadadas  
a falhar na tentativa de encantar, atender e conquistar novos clientes.

1/2 page

Minimum Height

Maximum Height

Full page Figura 3

“Para sua equipe ou empresa, quão desa�ador são os tipos de integração listados abaixo?”
(Apenas respostas com ”Muito desa�ador” e ”Desa�ador” foram incluídas aqui)

Base: 300 tomadores de decisão de estratégias de desenvolvimento ágil em empresas globais
Fonte: Estudo encomendado pela Red Hat, conduzido pela Forrester Consulting, maio de 2018

56% Integração de aplicações SaaS

56% Extensão de aplicativos herdadas

55% Habilitar aplicações orientadas ao cliente

55% Acesso de dados para usuários corporativos

53% Arquiteturas e aparelhos IoT

53% Acesso de clientes e parceiros

5  |  A integração ágil é fundamental para o sucesso na transformação digital



 ›  O foco no negócio conduz ao suporte do negócio. A falta de ferramentas, 
recursos financeiros e conhecimento são desafios para todas as empresas. 
Mas, as empresas bem-sucedidas - quando comparadas àquelas menos 
bem-sucedidas - são três vezes mais propensas a dizer que nada é capaz 
de segurá-las na modernização da estratégia de integração. Por que? O foco 
no negócio faz com que elas aceitem a ideia de forma mais fácil. Empresas 
menos bem-sucedidas, com foco nos desafios a nível tático, lutam contra: 
1) baixa colaboração e cooperação entre as equipes e linhas de negócio; 2) 
falta de participação a nível executivo; e 3) falta de visão clara da estratégia 
ou liderança de integração.

Aprenda com as empresas bem-sucedidas
Empresas que obtiveram êxito em fornecer suporte às equipes de produção 
ágil através da estratégia de integração ágil trilharam o caminho das melhores 
práticas. Empresas menos bem-sucedidas devem aprender a adotar as 
seguintes práticas, sob risco de perderem clientes:

 ›  Modernizar a estratégia de integração para conquistar novos clientes, 
atender e manter a base atual. Empresas bem-sucedidas estão investindo 
na ampliação e modernização da estratégia de integração a fim de melhor 
atender seus clientes. Enquanto isso, as empresas menos bem-sucedidas 
estão procurando por parceiros ou ainda estão procurando pessoal 
capacitado. As empresas bem-sucedidas tomaram ações para facilitar aos 
desenvolvedores o uso de APIs de entidades terceiras, criando novas visões 
e arquiteturas em uma abordagem ampla, voltada à transformação digital, 
permitindo ainda ao desenvolvedor o autoatendimento no consumo de  
APIs (veja a Figura 4).
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Figura 4

Empresa bem-sucedidas

“Quais passos sua equipe tomou ou toma com o objetivo de modernizar a estratégia de integração?”

Base: 144 tomadores de decisão de estratégias de desenvolvimento ágil em empresas globais
Fonte: Estudo encomendado pela Red Hat, conduzido pela Forrester Consulting, maio de 2018

Empresas menos bem-sucedidas

35%
26%Permitir ao desenvolvedor o autoatendimento 

no consumo de APIs
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 ›  Utilizar métricas em todos os aspectos da integração e dos resultados do negócio. 
As empresas bem-sucedidas são muito mais propensas a utilizarem métricas na 
avaliação de todos os aspectos voltados ao sucesso da estratégia de integração.  
E, mais importante que isso, o uso dessas métricas conectam os resultados do 
negócio à integração. Por outro lado, empresas menos bem-sucedidas são muito mais 
propensas a darem enfoque no aumento da velocidade de desenvolvimento de software 
e implementação de APIs ou serviços. Empresas bem-sucedidas são duas vezes mais 
propensas a utilizarem métricas em eventos ou mensagens. Outras áreas onde são 
encontradas lacunas significantes entre as empresas bem-sucedidas e aquelas menos 
bem-sucedidas seriam na criação da ruptura digital e reengenharia dos processos 
do negócio e na estruturação enxuta da organização. Empresas bem-sucedidas 
compreendem que, para a construção de uma estratégia de integração de sucesso,  
é necessário o uso de métricas em todos os âmbitos do processo de integração.

 ›  Identificar os recursos que oferecem o impacto mais significativo dentro dos 
objetivos da transformação digital. Empresas bem-sucedidas pensam na  
estratégia de integração como parte da estratégia global de transformação digital.  
Elas identificaram os recursos-chave necessários para alcançar, de modo rápido 
e efetivo, os objetivos propostos da transformação digital. Empresas menos bem-
sucedidas devem identificar os recursos que permitirão que elas tenham sucesso  
no processo de transformação digital. Os principais recursos identificados pelas 
empresas bem-sucedidas são: escalabilidade, canais de comunicação seguros  
e a habilidade de implementar novas APIs ou serviços rapidamente (veja a Figura 5).
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14%Pagamento por utilização

Figura 5

Empresa bem-sucedidas

“Qual impacto possuem os recursos abaixo na capacidade de alcançar os objetivos da transformação 
digital dentro da sua empresa?” (Mostrando os 10 primeiros)

Base: 144 tomadores de decisão de estratégias de desenvolvimento ágil em empresas globais
Fonte: Estudo encomendado pela Red Hat, conduzido pela Forrester Consulting, maio de 2018

Empresas menos bem-sucedidas



 ›  Obter versões e atualizações de API mais rápidas, oferecendo suporte à 
integração ágil. A diferença entre a rapidez com que as empresas bem-sucedidas 
conseguem liberar APIs e atualizações é significativa em comparação às 
empresas menos bem-sucedidas. Mais da metade (53%) das empresas podem 
liberar APIs ou atualizações semanalmente ou até mesmo diariamente. Por outro 
lado, 38% das empresas menos bem-sucedidas estão limitadas a lançamentos 
mensais (veja a Figura6). Ao liberar atualizações mais rapidamente para os 
clientes, as empresas bem-sucedidas podem evitar as armadilhas da experiência 
do cliente de erros que são lentos para serem corrigidos. Organizações obcecadas 
pelo cliente estão sob pressão para inovar rapidamente, e suas equipes de 
entrega de software sentem essa pressão todos os dias. Em resposta, os líderes 
de AD&D estão atualizando suas práticas e tecnologias adotando cada vez mais 
modelos ágeis e de DevOps e entregando softwares por meio de um ciclo de vida 
de entrega contínua (CD). Neste ambiente de desenvolvimento moderno, o teste 
também se torna contínuo e difundido durante todo o ciclo de vida de CD. Nossa 
pesquisa sobre a incorporação ágil mostra que 54% das empresas especialistas 
em desenvolvimento ágil, aquelas que são mais bem sucedidas na área, utilizam 
a metodologia de testes contínuos, enquanto somente 30% das empresas em 
estágio embrionário fazem o mesmo.4

Empresas bem-sucedidas têm cinco vezes mais chances de 
lançar ou atualizar suas APIs diariamente do que empresas 
menos bem-sucedidas. 
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Figura 6

Empresa bem-sucedidas

"Com que frequência você lança ou atualiza APIs com novos recursos ou conteúdo adicionado?"

Base: 144 tomadores de decisão de estratégias de desenvolvimento ágil em empresas globais
Fonte: Estudo encomendado pela Red Hat, conduzido pela Forrester Consulting, maio de 2018

Empresas menos bem-sucedidas



Recomendações principais
Para atender às demandas da transformação digital, as organizações 
precisam ampliar e aprofundar seu foco na integração. Elas devem 
abordar a integração não do ponto de vista de “conectar silos”, mas 
sim, impulsionando mudanças nos negócios. A cultura ágil combina 
os resultados de negócios desejados com o rápido desenvolvimento 
de aplicativos e uma variedade de estilos de integração. A pesquisa 
detalhada da Forrester com 300 tomadores de decisão de estratégias 
de desenvolvimento ágil sobre suas estratégias de integração gerou 
várias recomendações importantes:

Integrar a integração ágil ao desenvolvimento ágil. A integração 
tradicional, focada apenas na conexão de silos de aplicativos,  
constrói muros entre as equipes de desenvolvimento e integração.  
Ao combinar o desenvolvimento e a integração de aplicativos, os estilos 
de integração mais novos se combinam melhor com as plataformas de 
contêiner e as estratégias em nuvem das equipes de desenvolvimento 
ágil. Por exemplo, os fluxos de integração tradicionais podem ser 
acondicionados individualmente como componentes de microsserviços 
e implementados como parte do aplicativo de uma equipe ágil.  
O estudo mostra que a implementação de aplicativos baseados 
em nuvem é a principal iniciativa digital para empresas, e 42% das 
empresas bem-sucedidas estão criando novas visões e arquiteturas 
para uma abordagem abrangente de integração e transformação digital.

Ampliar sua estratégia de integração e arquitetura. APIs, 
virtualização de dados, eventos e outros estilos de integração 
avançados combinam desenvolvimento e integração de aplicativos 
- plataformas em nuvem, incluindo integração, fornecem opções de 
implantação flexíveis. B2B, enterprise service buses (ESBs) e outros 
estilos de integração tradicionais ainda atendem a necessidades 
importantes, mas uma estratégia de integração mais abrangente 
expande as fronteiras e o contexto de uso destes estilos.

Centralizar no escopo do negócio, não em silos de aplicativos. 
APIs de negócios e o modo como elas criam blocos de construção 
são apenas um exemplo de como estes novos estilos de integração 
promovem um foco mais intenso no desenho do negócio. O foco de 
equipes de sucesso nos resultados dos negócios é o ponto de partida 
para escolher entre uma variedade de estilos de integração. 

Desfocar as linhas entre integração interna e externa. As APIs de 
negócios também são um ótimo exemplo. Não importa se o seu pedido 
é feito através de um aplicativo mobile, SaaS, um parceiro B2B ou por 
um cliente corporativo – ele pode vir sempre do mesmo botão “enviar 
pedido” da API de negócios. Uma solução de gerenciamento de APIs 
permite a publicação coordenada para qualquer usuário da API.
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Apêndice A: Metodologia 
Neste estudo, a Forrester realizou uma pesquisa online com 300 tomadores de decisão de estratégias  
de desenvolvimento ágil na América do Norte, Reino Unido, França, Alemanha, Índia e China para avaliar  
a estratégia de integração da API. As questões fornecidas aos participantes perguntaram sobre sua 
abordagem atual para uma estratégia de integração ágil de API, seu nível de maturidade e planos  
para o futuro. O estudo começou em abril de 2018 e foi concluído em maio de 2018.

Apêndice B: dados demográficos
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1/2 page

Minimum Height

Maximum Height

Full page Tamanho da empresa (nº de funcionários)"Em que país você está?"

Plano de investimento em estratégia de integração

Setor (os 5 primeiros)

Função/departamento

EU 23% 

CA 10% 

IN 16% 

CN 18% AL 9% 
GB 12% 

FR 12% 

11%Tecnologia e/ou serviços de tecnologia

11%Serviços �nanceiros e/ou seguros

9%Varejo

6%Serviços de telecomunicações

6%Manufatura e materiais

65%
TI

35%
Organização digital

Base: 144 tomadores de decisão de estratégias de desenvolvimento ágil em empresas globais
Fonte: Estudo encomendado pela Red Hat, conduzido pela Forrester Consulting, maio de 2018
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Apêndice C: observações finais 
1 Fonte: “The Integration Imperative Of Digital Experiences,” Forrester Research, Inc., 31 de agosto de 2018.
2 Fonte: “Create Great API Designs And Documentation With Integration Across The API Life Cycle,” Forrester 
Research, Inc., 13 de fevereiro de 2018.

3 Fonte: “How To Fund DevOps And Spur Innovation,” Forrester Research, Inc., 17 de maio de 2017.
4 Fonte: “The Forrester Wave™: Modern Application Functional Test Automation Tools, Q4 2016,” Forrester 
Research, Inc., 5 de dezembro de 2016.


