
NUVEM

No Local? 
Na Nuvem?
Descubra qual é a alternativa mais 
adequada para a sua empresa

A digitalização está revolucionando os processos de negócios por meio da tecnologia. Para 
que essa transformação seja bem-sucedida, é essencial selecionar o tipo de implementação 
adequado às condições e necessidades da sua organização. Aqui estão algumas 
considerações que ajudarão você a tomar a melhor decisão.

Encontrar a melhor opção para a sua organização dependerá dos fatores mencionados acima. Além disso, 
você pode combinar as duas alternativas. Na realidade, 87% das empresas, de acordo com dados da 
consultoria IDC, estão adotando estratégias de nuvem híbrida.

AVALIAÇÃO GRATUITA

Responda este questionário desenvolvido pela IDC e receba um 
relatório personalizado com o estágio atual de adoção de cloud, 
bem como os benefícios de negócios que sua empresa poderá 
experimentar ao evoluir a estratégia de nuvem. 

LOCAL

QUANTIDADE
de recursos de TIO provedor de nuvem 

proporciona os recursos de TI
Necessita recursos 

próprios de TI

SOLUÇÕES HÍBRIDAS

Oferecem máxima 
flexibilidade

Permitem obter os 
benefícios da 

nuvem

Aproveitam ao máximo 
os investimentos já 

feitos 

Melhoram TCO e 
custos (CapEx e 

OpEx)

Flexibilidade de

CRESCIMENTOCrescimento flexível de acordo 
com suas necessidades

Requer predeterminar os 
recursos necessários

Modelo

FINANCEIRO
OpEx: você paga apenas 
pelo uso da tecnologia 

que necessita

 CapEx: você é o dono 
do hardware e do 

software 

AGILIDADE
de implementaçãoPermite implementar 

serviços em algumas horas 
A implementação pode levar 

semanas ou até meses

CUSTO
de manutençãoEstá a cargo

do provedor de nuvem
Você terá que cuidar 

disso

GESTÃO
e suporte

Feita pelo provedor de 
serviços de nuvem

É responsabilidade dos 
times próprios de TI
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Siga-nosVisite nosso site

SEGURANÇA
Proteção e guarda dos 

dados sob responsabilidade 
do provedor de cloud

A empresa habilita  
infraestruturas que protegem 

e garantem dados
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