Quando as nuvens se conectam:
como a TI híbrida transforma as empresas
O que significa uma estratégia equilibrada de cloud? E mais: como sua companhia
assegura que está tirando o máximo proveito de múltiplas nuvens?
“Uma pesquisa junto a
302 executivos de TI
conduzida pela Forbes
Insights, em parceria com
a Cisco, descobriu que
não existe um mundo
onde adoção de nuvem
pode ser considerado
monolítico.”

Vamos imaginar uma empresa
de bens de consumo que
consegue transitar sem
problemas entre diferentes
ambientes em nuvem. Para
começar, os clientes acessam
informações de produtos e
fazem pedidos através de uma
interface web baseada. Em
seguida, as transações são
enviadas para uma aplicação
local, com links de
comunicação em tempo real
para os sistemas financeiro, de
inventário e de produção. Os
dados dessas transações são
processados e armazenados
por meio de softwares como
serviço de terceiros – o que
pode incluir ferramentas de
gestão de relacionamento com
clientes (CRM), verificação de
crédito e de processos
logísticos.
Nos bastidores, processos
importantes suportam
esse fluxo suave de
interoperabilidade. Em datas
comemorativas ou em dias de
promoção, as cargas de
trabalho desses sistemas são
sobrecarregadas, demandando
mais recursos

para processamento e
armazenamento de dados
em ambientes cloud. E a
tecnologia, nesse caso, não
serve apenas para suportar a
operação. Há muita inovação
em cena. Novas aplicações e
capacidades são desenvolvidas
por meio de um ambiente
interno de plataforma como
serviço que suporta as
ferramentas de programação e
bancos de dados.
Desenvolvedores e gerentes
de produtos também trabalham
em sintonia para criar soluções
e testar novas ideias.
Em resumo, nossa empresa
modelo pode ativar vários
recursos, que orbitam por
ambientes locais, como seu
próprio data center, além
de estruturas e serviços em
nuvem privada e pública.
Esse equilíbrio descrito acima
será cada vez mais crítico para
as organizações (ou, pelo
menos, para aquelas que
quiserem continuar
competitivas e se adaptarem a
exigências de negócios em
constante mudança).

Uma nova pesquisa junto a 302
executivos de TI conduzida
pela Forbes Insights, em
parceria com a Cisco,
descobriu que não existe um
mundo onde adoção de nuvem
pode ser considerado
monolítico. Na realidade, são
poucas as empresas que
rodam tudo em cloud ou
mantêm toda TI interna. O mais
comum é um cenário em que
as companhias empregam uma
combinação desses dois
mundos, alternando o uso de
recursos computacionais e
serviços à medida que evoluem
seus negócios.

A maioria das
organizações (65%), em
algum momento ao longo
dos últimos dois anos,
adotou um serviço em
nuvem pública e, em
seguida, moveu a
aplicação de volta para
um modelo on-premises.
Em alguns casos, isso
envolveu um grande
bloco de serviços

Considere o seguinte: a maioria
das organizações (65%), em
algum momento ao longo dos
últimos dois anos, adotou um
serviço em nuvem pública para
uma aplicação ou processo e,
em seguida, moveu essa carga
de volta a um modelo onpremises. Em alguns casos,
isso envolveu um grande bloco
de serviços. Por que isso
aconteceu? A resposta mais
precisa a essa pergunta está
no fato de que muitas
companhias ainda possuem
preocupações relativas à
segurança quanto ao uso de
serviços online adquiridos junto
a provedores de cloud pública.
Além disso, muitas vezes,
serviços em nuvem pública são
vistos como um recurso ou
implementação temporária
destinada a obter novas
aplicações ou funcionalidades
para uma necessidade urgente
ou teste para validar a
tecnologia.
Ao decidir entre uma nuvem de
terceiros ou uma ferramenta
local (seja em cloud privada ou
instalada nos centros
de dados tradicionais), os
executivos precisam equilibrar
uma variedade de requisitos. O
custo, é claro, é um fator
extremamente importante.
Porém, questões adicionais

também precisam ser pesadas,
da segurança à flexibilidade
exigida para determinado
projeto.

Eis algumas perguntas
importantes para ter em
mente na hora de iniciar a
jornada para cloud:
A estratégia da nuvem é
rentável no longo prazo?
A maioria dos executivos
(87%) afirma que a nuvem
pública atingiu as expectativas
iniciais em termos de custos.
No entanto, à medida que o
tempo passa e o medidor de
consumo continua
funcionando, há uma tendência
de reequilibrar o mix de
recursos públicos e locais. A
maioria (58%) diz que, ao
adicionar novas aplicações ou
cargas de trabalho à
infraestrutura de cloud pública,
seus custos por transação
aumentaram. Além disso, 27%
daqueles que voltaram ao
modelo on-premises citaram
incertezas sobre os custos
como um ponto de atenção na
utilização de cloud, uma vez
que os padrões de uso mudam
e os custos de assinatura
podem ser imprevisíveis de
mês a mês. Ao mesmo tempo,
a maioria concorda que uma
mudança de volta para seus
data centers requer tempo
para recuperar as despesas.
As aplicações podem ser
movidas facilmente para outro
provedor ou trazidas de volta?
O envolvimento com nuvem
- seja ela pública, privada ou
híbrida - deve ser baseado em
padrões abertos e protocolos
definidos, de modo que
recursos possam ser
facilmente hospedados
e transferidos para outra
plataforma. Uma das principais
preocupações relativas à
nuvem pública indicada na

pesquisa - citada por 43% dos
respondentes – é ficar preso
(“lock-in”, no termo em inglês)
a um fornecedor.
Esse cenário geralmente ocorre
quando uma organização
adota aplicações em nuvem
e cria dados associados a
transações daquele serviço.
Mas os dados e aplicativos são
quase impossíveis de serem
replicados ou serem movidos
para outro lugar devido
aos processos e padrões
proprietários do fornecedor.
Fazer a mudança entre nuvens,
ou entre nuvens públicas
e ambientes locais pode levar
tempo. A maioria dos
respondentes (83%) diz que
levaria um mês ou mais para
mover um aplicativo para outra
plataforma.

precisam proteger seus ativos.
A segurança e a conformidade
são os principais motores da
adoção de nuvens híbridas,
indicado por 82% dos
executivos.
Ao fazer as perguntas certas,
as empresas podem alcançar
o equilíbrio exato para utilizar
o melhor da nuvem de forma
efetiva. E por meio da
combinação perfeita de
serviços de provedores
terceirizados e ambientes
locais, atender a necessidades
da organização e impulsionar
negócios.

A segurança é garantida?

“Ao fazer as perguntas
certas, as empresas
podem alcançar
o equilíbrio exato e
utilizar o melhor da
nuvem de forma efetiva.”
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Grande parte dos executivos
(88%) acredita que suas
políticas de segurança
estabelecidas junto ao
provedor de nuvem pública
atendem aos padrões de sua
organização. Ao mesmo tempo,
porém, dois em cada cinco
respondentes não estão muito
confiantes de que seus dados
estão em boas mãos. Assim,
apesar do crescente conforto
com a segurança da cloud, as
empresas ainda sentem que
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