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Como reivindicar seu roadmap
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Descobrir o que você ganha 
com seu orçamento e recursos

Priorizar iniciativas 
de alto impacto

Estar ciente de que 
o roadmap é seu,

não deles

Escolher com cuidado os 
fornecedores de suporte 
independente a software

Investigar cuidadosamente 
as condições para adotar o 

Oracle Cloud

Empresas assumem o controle de seus roadmaps
Nossa pesquisa recente com 205 profissionais na América do Norte mostra que as 

organizações estão repensando sua relação com a Oracle. 

Alto custo do 
suporte da 

Oracle

Complexidade 
das 

atualizações 

O valor das 
melhorias da 

Oracle

Estão seguindo seu próprio roadmap de 
negócios, não o do fabricante.

CIOs têm opçõesLicenciados Oracle estão questionando

As prioridades são otimizar custos 
e aumentar a produtividade usando 
os recursos existentes, em vez de 
financiar o crescimento e obter 
vantagens competitivas.

Problemas contínuos de 
suporte e manutenção são 
citados com frequência, 
juntamente com a 
insatisfação com o nível de 
inovação.

Estão maximizando o uso dos 
aplicativos Oracle já licenciados e 
metade planeja migrar para 
ambientes hospedados na nuvem 
ao longo do tempo.

Não escolheram o Oracle IaaS 
ou o Oracle SaaS, mesmo 
planejando migrar para a 
nuvem.

Planejam reduzir 
os gastos com 
produto Oracle.

6.5%
dos CIOs consideram a Oracle 

um fabricante essencial2
dos participantes estão reduzindo ou 

planejam reduzir os gastos com 
produtos Oracle1

dos participantes 
migraram ou 
planejam 
migrar para um 
ambiente 

hospedado na 
nuvem

Os líderes de TI 
querem:
• Capacidade
• Agilidade
• Flexibilidade

Preocupações:
• Migração = “rip and replace”
• Custo 3 vezes maior4

• Ficar preso ao fabricante

45.8%

29.6%

27.1%

24.1%

19.7%

As 3 prioridades de missão crítica

64%
Otimização de custos

Optimization

62%
Melhoria de 

produtividade 
Improvements

38%
Transformação digital

Transformation
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Os 5 
principais 

desafios 
do suporte 

da Oracle
estão 
insatisfeitos com 
o valor recebido

70%

Rodando Oracle 
internamente 
ou em hosted

6.5%

Hosted-cloud 

Outro

67.2% 26.3%
Internamente 

dos CIOs dizem 
que a Oracle é o 
fabricante “mais 
completo” para 
a computação 
em nuvem3

2%
estão escolhendo 
outras plataformas 
de IaaS no lugar 
da Oracle

73%
não planejam ou 
não estão certos 
sobre a migração 
para o Oracle SaaS

80%

Software caro

Suporte caro

Táticas de vendas/auditorias agressivas

60%

58%

21%

Altos custos

Upgrade para solucionar problemas

Sem suporte para customização

Escalonamento do suporte

Reproduzir problemas para provar a causa

DE MOTIVOS
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50%

50%




