POR QUE SUA
EMPRESA FALHA
NA NUVEM?
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Conheça os
3 principais
equívocos para
que seu negócio
não seja
bem-sucedido
na migração
para a nuvem.

1. Segurança é o número 1
Segurança está no topo da nossa lista, porque quase dois terços das organizações veem a
segurança como o maior desafio para a adoção da nuvem. De acordo com o IDC, questões de
privacidade e regulamentação, junto com a governança e conformidade dos serviços em
nuvem, preocupam mais de 60% das empresas.
E ainda, 75% dos especialistas em TI consideram o gerenciamento da privacidade e da
proteção de dados em um ambiente de nuvem mais complicado do que em servidores locais,
segundo a Gemalto.
Na realidade, um dos equívocos que a maioria dos profissionais comete é acreditar que a
migração para a nuvem é uma "troca" de segurança. Não dá para comparar as soluções da
nuvem pública com a privada. Sendo os fornecedores de nuvem multibilionários que são,
eles criam segurança de alto nível e mecanismos de defesa em várias camadas, beneficiando
muitas empresas médias com a segurança na nuvem.

Dica de ouro:
O Gartner prevê que até 2022, pelo menos, 95% das falhas de segurança na nuvem serão
causadas pelos próprios clientes. Isso quer dizer que investir em nuvem está cada vez mais
seguro e eficiente, mas as empresas precisam ficar atentas a pontos-chave, como ter
profissionais qualificados com experiência comprovada em nuvem e um bom parceiro para
gerenciamento das soluções na nuvem.

Fontes: IDC, Gemalto, Logicmonitor e Gartner.
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2. A Cultura vem em segundo lugar
Um dos fatos menos conhecidos é que mais da metade das organizações não tem
funcionários com experiência em nuvem, e isso constitui um dos principais desafios para a
sua adoção, afirma a Logicmonitor.
Inúmeros gestores de TI responsabilizam a nuvem, mas a causa não é a tecnologia, pois
comprovadamente, a solução funciona muito bem. A maioria das migrações falha, antes
mesmo de acontecer, por falta de experiência do "time" responsável pelo projeto.
É importante que líderes empresariais integrem todos os envolvidos para diminuir a
demora na produção de informações imprescindíveis, como aplicativos e descrições de
dados que precisam migrar para plataformas baseadas em nuvem.

Dica de ouro:
Criar uma organização digital exige que todos os colaboradores envolvidos no processo de
mudança absorvam as novas tecnologias conscientes das transformações na forma de
trabalho.
As empresas precisam compartilhar, educar e garantir que as informações certas estejam
com as pessoas certas, na hora certa. Investir em ferramentas de gerenciamento ágeis pode
ser um caminho.

Fontes: IDC, Gemalto, Logicmonitor , IDG, Gartner e RightScale.
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3. O financeiro é o terceiro
equívoco
Os negócios que já migraram para a nuvem, normalmente, executam uma parte mais significativa de
suas demandas de trabalho em uma nuvem privada (46%) e uma parte menor (33%) na nuvem pública.
Por outro lado, as pequenas e médias empresas preferem usar uma nuvem pública (43%), em vez de
soluções privadas indiscutivelmente mais caras (35%), segundo a RightScale.
As estatísticas de computação em nuvem mostram que o gasto com nuvem pública está crescendo três
vezes mais rápido do que o uso da nuvem privada. Portanto, os especialistas preveem que a disparidade
entre os dois vai aumentar nos próximos anos.
De acordo com a Diretiva, a economia média com a migração para a nuvem chega a cerca de 15% em
todos os gastos com TI. As pequenas e médias empresas são as que mais se beneficiam, pois, gastam
36% menos dinheiro em TI dessa forma.
Mesmo com tantas possibilidades, muitos CFOs ainda se assustam quando somam o que precisa ser
investido para fazer uma migração. As discussões orçamentárias em torno da cloud giram em torno de
necessidade x financiamento. O que não é financiado acaba sendo um risco para muitas empresas.

Dica de ouro:
O bom da nuvem é que ela tem produtos diferentes que cabem em qualquer bolso. Também, as
empresas podem pagar somente o que usar. Embora possa haver algumas formas de economizar, é
importantíssimo manter o foco nos custos e no ROI com uma previsão orçamentária a longo prazo.

Fontes: Opsramp, Skyhighnetworks, Diretiva.
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Conclusão
Um futuro baseado em nuvem está começando a se formar, à medida que mais e
mais empresas migram para a infraestrutura remota. Gerenciar a adoção da
nuvem foi uma das principais prioridades das empresas em 2020. Espera-se que ela
mantenha seu status de prioridade também nos próximos anos.
Um boom de novos serviços em nuvem estão iminentes, isso porque a cloud
permite que usuários e empresas executem softwares sem instalar, oferecendo
redundância, estabilidade e segurança.
A computação em nuvem elimina o problema de compra e manutenção de
hardware. Também, permite que os colaboradores de uma empresa tenham a
oportunidade de acessar o conteúdo basicamente de qualquer lugar. Geralmente, é
mais acessível, o que o torna adequado para empresas de qualquer porte.
Além disso, existem produtos em nuvem projetados para organizações de qualquer
tamanho. Quando se trata de conhecimento técnico, certos serviços fornecem
controle máximo para os usuários finais, mas para aqueles que não têm recursos
para empregar administradores de sistema, os serviços de nuvem gerenciados são
uma excelente solução.

Fonte: Hostingtribunal
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