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A R T I C L E

Três motivos para utilizar a nuvem
Por David Trzupek, diretor de soluções em Gestão de Recursos do Cliente, Serviços de Tecnologia

O cenário de nuvem, incluindo nuvens públicas e 
plataformas Saas, está crescendo rapidamente.  A empresa 
de pesquisa de opinião Forrester Research prevê que o 
mercado de serviços públicos de nuvem atingirá 191 bilhões 
de dólares até 2020, em relação aos 58 bilhões de dólares 
de 2013. 

Amplamente utilizada hoje por sua capacidade de permitir 
o compartilhamento de dados entre departamentos e a 
racionalização dos processos de trabalho, a computação 
em nuvem está se tornando mais do que uma maneira de 
reduzir custos; ela está se tornando um significado para 
o desafio em longo prazo de conectar a empresa e seus 
pontos de dados. 

Aqui estão três benefícios para os dados que advém da 
implantação de soluções em nuvem:

1.  Armazena e conecta múltiplos aplicativos.   Um 
benefício da computação em nuvem é que ela facilita 
o uso de diferentes aplicativos.  Muitas empresas - 
especialmente as de médio porte - têm descarregado 
quase todos os seus aplicativos e dados na nuvem.  
Uma das coisas úteis sobre a computação em nuvem 
é que ela permite que os aplicativos e outros sistemas 
estejam bastante interconectados.  O que isto significa 
é que a computação em nuvem abriu esta abordagem 
padrão para aplicativos que você não tem o software 
instalado no local, o que oferece muitas vantagens para 
as empresas.

2.  Os dados estão lá para quando você precisar deles. 
No passado, quando um consumidor ligava para uma 
central de atendimento, o atendente podia não possuir 
a capacidade para acessar os registros completos 
do consumidor, causando um atraso na busca da 
informação.  Com uma solução baseada na nuvem, 
o atendente pode obter rapidamente os dados e as 
informações sobre o consumidor em uma interface, sem 

precisar buscá-los manualmente através de diversos 
sistemas, fornecendo uma experiência mais fluida para o 
consumidor.  

3.  A migração de dados é 
algo muito simples. Os 
aplicativos construídos 
em servidores podem 
demorar uma quantidade 
considerável de tempo 
para refazer a arquitetura 
para a nuvem; no entanto, 
a conversão de cada 
um deles pode não 
ser necessária. Muitos 
provedores permitem 
que as empresas incorporem os aplicativos já existentes 
e simplesmente os ajustem dentro de seu serviço para 
cumprir requisitos. As empresas também podem optar 
por migrar alguns processos para a nuvem e executá-
los em paralelo com outros processos em sua própria 
infraestrutura. Muitas empresas pensam que precisam 
fazer uma reengenharia em sua arquitetura de dados e 
processos. Este já não é o status quo na nuvem. 

Finalmente, as empresas só perceberão os benefícios 
para os dados se realizarem uma análise profunda de 
impacto de negócios antes da implantação. As empresas 
não podem somente ver características e funções. Elas 
devem fazer perguntas, incluindo, “Como se apresenta 
o seu ecossistema?” e “Como se apresenta o seu 
parceiro de redes”? Elas devem considerar o quanto de 
armazenamento o negócio necessita, e se qualquer solução 
de armazenamento considerada seria flexível o suficiente 
para o crescimento do negócio. Estas análises profundas 
conduzirão, finalmente, para a liberdade dos dados na 
nuvem e a capacidade de permitir interações onidirecionais 
através da empresa. 

A computação 
em nuvem está se 

tornando um meio para 
o desafio em longo 

prazo da conexão da 
empresa e todos seus 

pontos de dados.
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