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As macrotendências estão 
priorizando a necessidade de 
interconexão
O Global Interconnection Index (GXI) mostra como a convergência das 
principais tendências globais e a COVID-19 estão gerando pressões imprevistas 
na capacidade de as empresas se transformarem digitalmente.

INTRODUÇÃO

A influência coletiva dessas tendências, juntamente 
com forças externas como a COVID-19, estão gerando 
desafios significativos para a eficiência, escalabilidade 
e segurança. Esses desafios só podem ser superados 
com a criação de uma base digital que fundamente 
a transformação - uma base que tire proveito da 
interconexão digital em uma plataforma de negócios 
global ágil e segura. As páginas a seguir abordam os 
principais desafios dessas tendências, os requisitos para 
sua resolução e o valor derivado dessa solução.

1. Negócios Digitais

2. Urbanização

3. Cibersegurança

4. Volume e Conformidade de Dados

5. Ecossistemas de negócios

Macrotendências

http://www.equinix.com.br
http://www.equinix.com.br
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MACROTENDÊNCIA 1

Negócios Digitais
O crescimento está impulsionando a necessidade por otimização de rede

70% dos novos valores criados na próxima década serão 
baseados em modelos de negócios digitais1

Necessidade
Transforme a arquitetura de rede ao 
distribuir infraestrutura digital em locais 
estratégicos para oferecer suporte à 
interconexão local entre serviços, dados, 
clouds e parceiros de ecossistema. Isso 
leva à necessidade de otimização da 
rede e escalabilidade entre regiões.

Resultados de negócios
Redução de 60% nos custos de 
transporte, redução de 30% na 
latência e aumento de 10x na 
velocidade de interconexão.2

Desafio
À medida que as organizações 
transformam suas linhas tradicionais 
de negócios, elas precisam reduzir 
custos e se tornar mais eficientes, 
ao mesmo tempo que aceleram o 
desenvolvimento de novos insights.

1. "Moldando o futuro da economia digital e da criação de novos valores," Fórum Econômico Mundial, 2020.

2. Estudo “Total Economic Impact™,” Forrester, Comissionado pela Equinix, Abril de 2019.

http://www.equinix.com.br
https://www.weforum.org/platforms/shaping-the-future-of-digital-economy-and-new-value-creation
https://www.equinix.com.br/digital-edge/analyst-reports/interconnection-total-economic-impact-study/
https://www.equinix.com.br/digital-edge/analyst-reports/interconnection-total-economic-impact-study/
http://www.equinix.com.br
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MACROTENDÊNCIA 2

Necessidade
Implemente sua infraestrutura 
em uma plataforma digital 
escalável e globalmente 
consistente para aprimorar 
a interação local. Isso leva à 
necessidade de transformação 
híbrida multi-cloud entre  
as regiões.

Resultados de negócios 
Redução de 70% nos custos 
de conectividade para clouds, 
maior possibilidade de 
escolha de conectividade e 
complexidade reduzida.2

Desafio
A urbanização está gerando um aumento 
nos centros populacionais que precisam 
de engajamento digital; no entanto, uma 
tendência recente tem sido a migração 
para fora das grandes cidades devido 
à COVID-19. Isso está causando uma 
expansão geral da digital edge, que se 
ampliou para mais mercados à medida 
que as pessoas se espalhavam.

1. "World's Cities In 2018—Data Booklet," Organização das Nações Unidas, Departamento de Assuntos 
Econômicos e Sociais, Divisão de População, 2018.

2. Estudo “Total Economic Impact™,” Forrester, Comissionado pela Equinix, Abril de 2019.

Urbanização
A expansão está impulsionando a necessidade de uma transformação 
híbrida multi-cloud

Em 2030, projeta-se que as áreas urbanas abriguem 60% 
das pessoas em todo o mundo, e o número de cidades com 
populações entre 1 e 5 milhões aumentem para quase 6001

http://www.equinix.com.br
https://www.un.org/en/events/citiesday/assets/pdf/the_worlds_cities_in_2018_data_booklet.pdf
https://www.equinix.com.br/digital-edge/analyst-reports/interconnection-total-economic-impact-study/
https://www.equinix.com.br/digital-edge/analyst-reports/interconnection-total-economic-impact-study/
http://www.equinix.com.br
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MACROTENDÊNCIA 3

Necessidade
Desenvolva as melhores práticas para 
distribuir controles de segurança e 
infraestrutura em pontos de troca 
de tráfego digitais. Estabeleça uma 
governança consistente entre usuários, 
recursos e trocas de dados. Isso leva 
à necessidade de segurança global 
distribuída por meio de interconexão.

Resultados de negócios
Política de governança, redução 
nos custos de auditoria e 
aumento da capacidade com 
presença distribuída.

Desafio
À medida que a COVID-19 transforma 
os negócios e aumenta as demandas 
digitais, as organizações descobriram 
que modelos de segurança 
centralizados e baseados apenas na 
matriz não conseguem se adaptar a 
novas ameaças na velocidade e escala 
exigidas, forçando a necessidade de 
modelos distribuídos.

1. "Ataques DDoS aumentam 542% do quarto trimestre de 2019 para o primeiro trimestre de 2020," 
DarkReading, 30 de junho de 2020

Cibersegurança
As ameaças estão impulsionando a necessidade de segurança distribuída global

Os ataques DDoS cresceram mais de 270% ao ano, enquanto 30% 
das empresas enfrentam o desafio de ter milhares de dispositivos 
inseguros conectados diariamente sem supervisão de TI1

http://www.equinix.com.br
https://www.darkreading.com/threat-intelligence/ddos-attacks-jump-542--from-q4-2019-to-q1-2020/d/d-id/1338208
http://www.equinix.com.br
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MACROTENDÊNCIA 4

1. "Revelations in the 2020 Global DataSphere," IDC, Doc # US45906920, Julho de 2019.

Necessidade
Atenda aos requisitos de edge computing, 
cloud analytics e troca de tráfego em 
marketplaces de dados, bem como 
ecossistemas de IA/ML (machine learning) 
com um modelo de dados baseado em 
interconexão. Isso leva à necessidade 
de dados distribuídos para conquistar 
conformidade e novos valores estratégicos.

Resultados de negócios
Redução nos custos de transporte 
de dados, processamento 
localizado e IOPS (operações de 
input/output por segundo) para 
soluções adjacentes à cloud, com 
maior insights de dados.

Desafio
A demanda por análise de 
dados locais e troca de dados 
para suportar fluxos de trabalho 
digitais está ultrapassando a 
capacidade das organizações de 
classificar, proteger, transportar 
e processar dados entre regiões.

Volume e Conformidade  
de Dados
A crescente complexidade está levando à necessidade de distribuição de dados

Embora os dados cresçam exponencialmente, menos de 3% dos 
dados criados atualmente estão sendo analisados para uso em 
inteligência corporativa1

http://www.equinix.com.br
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US45906920
http://www.equinix.com.br
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MACROTENDÊNCIA 5

Necessidade
Acesse uma plataforma de infraestrutura 
digital ágil que fornece a maior 
densidade de conexões seguras e os 
mais ricos ecossistemas globais. Isso leva 
à necessidade de troca de aplicações 
em ecossistemas digitais para oferecer 
suporte ao engajamento em tempo real.

Resultados de negócios
Conectividade sob demanda 
e de baixa latência para 
aprimorar o engajamento 
digital e gerar novos valores 
dinamicamente.

Desafio
Manter o valor e a relevância 
para o cliente final com modelos 
de ecossistema inflexíveis e 
conectividade ineficiente limita muito 
o crescimento, a inovação e a geração 
de novos valores.

1. "IDC FutureScape Webcast: Worldwide Digital Transformation 2020 Predictions," IDC, Doc # US46287720, Maio de 2020.

Ecossistemas de negócios
A conectividade está gerando a necessidade de troca entre aplicações

Até 2025, 80% dos líderes digitais verão o impacto positivo 
de se conectar a vários ecossistemas, incluindo melhorar 
seu valor para os clientes finais1

http://www.equinix.com.br
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US46287720
http://www.equinix.com.br
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Transforme a arquitetura 
WAN removendo a distância 
durante a implementação 
inicial de um hub. Expanda  
os recursos até a edge e 
otimize a conectividade 
last-mile.

Conecte-se a múltiplas  
clouds em locais estratégicos 
com altas concentrações  
de provedores de cloud e  
rede, e estabeleça um 
segundo hub para garantir  
continuidade de negócios. 
Escale a capacidade  
entre regiões.

Distribua serviços de 
infraestrutura e edge para 
oferecer suporte a DDoS/
WAF, CASB, SASE e outros 
recursos entre hubs.  
Garanta a interação digital 
localmente.

Implemente edge computing 
para dar suporte a soluções 
de IA e machine learning para 
análises locais de grandes 
pools de dados. Estabeleça 
uma infraestrutura de dados 
adjacente à cloud para 
alavancar a estrutura de 
analytics da própria cloud  
e a troca entre ecossistemas

Construa sua infraestrutura 
digital em pontos de troca 
estratégicos para participação 
em tempo real em mercados 
de dados, verticais e 
processamento B2B em  
tempo real.

Otimização 
de Rede

Dados 
distribuídos

Segurança 
distribuída

Multi-cloud 
híbrida

Troca entre 
Aplicações

Os cinco passos que os líderes digitais dão 
para criar uma vantagem competitiva
À medida que as macrotendências convergem, as empresas podem aproveitar a interconexão para 
atender às suas necessidades e solucionar os desafios de TI.

Hub de rede Hub de redes 
e de cloud

Hub de redes, 
clouds e segurança

Hub de redes, clouds, 
segurança e dados

Hub de redes, clouds, 
segurança, dados e troca 
de tráfego

http://www.equinix.com.br
http://www.equinix.com.br
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Saiba mais

451 Research - Estratégias para  
arquitetura de última geração

Próximos passos

GXI Vol. 4 
Previsões e Dados

EQIX-GXI-Vol4_Trends_BRPT | 12715 | v100520 | 0820 | Q120

Prepare sua empresa para o que vem 
a seguir
Quer se diferenciar da concorrência?  
Veja como chegar lá.

http://www.equinix.com.br
http://www.equinix.com.br
https://www.equinix.com.br/resources/analyst-reports/strategies-next-gen-architecture-451-research/?ls=Advertising%20-%20Web&lsd=20q4_cross-vertical_digital-edge+index-vol4__programs-global_Equinix-run_equinix-owned-site__br-pt_AMER_GXI Vol 4_awareness&utm_campaign=br-pt__equinix-owned-site_GXI Vol 4_programs-global_awareness&utm_source=&utm_medium=equinix-owned-site&utm_content=digital-edge+index-vol4_451-Strategies-for-NextGen-Architecture
https://www.equinix.com.br/resources/analyst-reports/strategies-next-gen-architecture-451-research/?ls=Advertising%20-%20Web&lsd=20q4_cross-vertical_digital-edge+index-vol4__programs-global_Equinix-run_equinix-owned-site__br-pt_AMER_GXI Vol 4_awareness&utm_campaign=br-pt__equinix-owned-site_GXI Vol 4_programs-global_awareness&utm_source=&utm_medium=equinix-owned-site&utm_content=digital-edge+index-vol4_451-Strategies-for-NextGen-Architecture
https://www.equinix.com.br/gxi-report/?ls=Advertising%20-%20Web&lsd=20q4_cross-vertical_digital-edge+index-vol4__programs-global_Equinix-run_equinix-owned-site__br-pt_AMER_GXI Vol 4_awareness&utm_campaign=br-pt__equinix-owned-site_GXI Vol 4_programs-global_awareness&utm_source=&utm_medium=equinix-owned-site&utm_content=digital-edge+index-vol4_Forecast-doc#forecast
https://www.equinix.com.br/gxi-report/?ls=Advertising%20-%20Web&lsd=20q4_cross-vertical_digital-edge+index-vol4__programs-global_Equinix-run_equinix-owned-site__br-pt_AMER_GXI Vol 4_awareness&utm_campaign=br-pt__equinix-owned-site_GXI Vol 4_programs-global_awareness&utm_source=&utm_medium=equinix-owned-site&utm_content=digital-edge+index-vol4_Forecast-doc#forecast

