Três maneiras de
reduzir
seus custos
em nuvem
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Como escolher as melhores
opções de soluções em nuvem
para diminuir seus custos e
continuar a expandir os seus
negócios.
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INTRODUÇÃO
No meio da rápida ascensão da nuvem, ouvimos todos os dias
diversos argumentos: muitos a favor e alguns contra a adoção.
Muitas organizações citam que um dos maiores pontos negativos
no gerenciamento de ambientes em nuvem são os custos
orçamentários imprevisíveis e, também, comentam sobre falta de
transparência na visibilidade das faturas.
Depois de longas conversas com clientes e parceiros, chegamos a
mesma conclusão de que há muito mais na nuvem do que as
pessoas veem na superfície.
Neste ebook, vamos abordar três maneiras de redução de custos
para sua empresa obter maiores retornos com soluções na nuvem.
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Reserve somente
a infraestrutura
necessária

O que acontece na prática

O que muitos não sabem

Quando o assunto é virtualização de aplicações

É que esses recursos podem ser reservados por

em nuvem, as empresas acabam hospedando

períodos de 1 a 3 anos, ou seja, sua empresa pode

sites, aplicações financeiras, ERPs, backups,

planejar exatamente o que irá utilizar e provisionar

ADs, ambientes de testes, desenvolvimento

a capacidade de computação necessária para que

e produção no modelo IaaS e PaaS, ambos

determinada aplicação funcione, tendo com certeza,

com SaaS, facilitando todo o compliance

impactos reais na redução de custos.

de licenciamento do fabricante. Além disso,

No modelo de instância reservada, sua empresa

muitas equipes de TI contam com o apoio de

determina a infraestrutura necessária por 1 ou 3

parceiros certificados em nuvem e Managed

anos, e com isso, pode conseguir uma redução

Services Providers para implementar.

de custos de até 72%, conforme a Virtual Machine
(VM) reservada. Mas antes, é preciso analisar a
região da Reserved Instance
(RI) para que sua organização não tenha impactos
com a latência e mantenha a experiência em utilizar
sua infraestrutura on premises. Nisso um parceiro
MSP pode ajudá-lo muito.
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Defina o tamanho do
disco que sua empresa
precisa

O que acontece na prática

O que muitos não sabem

Algumas empresas pensam que a nuvem é

É que definir o tamanho do disco que a aplicação ou

um “copia e cola” da sua infraestrutura física,

armazenamento necessita é primordial quando sua

então, se possuem um servidor com disco de

empresa quer contratar uma Virtual Machine (VM),

500GB, eles estimam que vão usar os mesmos

além do tipo - se é HDD ou SSD -, pois tem total

500GB em nuvem.

impacto na performance e nos custos.

Ledo engano. Os recursos podem não ser

Por mais que a nuvem tenha formas de pagamento

utilizados em sua totalidade e sua empresa

sob consumo, o valor referente ao disco não muda,

vai ter custos desnecessários.

uma vez provisionado, ele será cobrado na sua
fatura. O que não é o caso de uma VM quando
usada

em

escala

8x5,

podendo

reduzir.

consideravelmente. seus custos. E se voltarmos ao
modelo de instância reservada, sua organização
pode ter mais redução ainda. Outra ajuda que um
parceiro MSP pode auxilia-lo.
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Escolha com
cuidado o modelo de
armazenamento
O que muitos não sabem

O que acontece na prática
O armazenamento em nuvem é considerado

É que os arquivos podem ser divididos em quentes e

por muitas empresas o vilão que aterroriza os

frios, ou seja, acesso recorrente e acesso esporádico.

fechamentos das faturas e, em alguns casos,

Se mudar o seu modelo de armazenamento de

ele realmente pode ficar mais caro que um

Files para Blob, por exemplo, sua empresa pode

servidor próprio.

ter consideráveis reduções de custos. Mesmo não
de

tendo a robustez do Files, o Blob funciona muito

armazenamento em nuvem, desde Discos,

bem e pode ser o suficiente para sua equipe. Tudo

Blobs, Storage, HPC Cache e armazenamento

depende do seu tipo de armazenamento e de sua

de arquivos, os decisores de TI não ficam

real necessidade.

atentos

armazenamento

Tendo como exemplo a Nuvem Azure, arquivos

escolhido, e isso pode acarretar variações

comuns como doc., xml., e PDF podem ser

financeiras expressas devido à entrada e

armazenados em um site SharePoint, ou melhor,

saída de dados da sua rede virtual.

um File Server to SharePoint, para acabar com um

Como

existem

ao

inúmeras

modelo

de

formas

servidor de arquivos local.
Com o SharePoint, sua empresa pode definir
regras,

controlar

permissões

e

organizar

pastas por departamentos, e o melhor de tudo,
pode compartilhar entre todas as equipes da
sua companhia, aumentando a integração e,
consequentemente, a sua produtividade.
Além disso, se sua organização tiver o Microsoft 365,
ainda que BASIC, além do SharePoint. você tem o
Microsoft Teams que, também, pode ser utilizado
como site de equipes ou projetos e armazenamento
de arquivos.
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Não sabe como aplicar
essas reduções de
custos?
Está na hora da sua empresa conhecer o Managed Solution Provider!
Explicando melhor, um provedor de serviços gerenciados, mais
conhecido como MSP, é uma empresa que gerencia remotamente
a infraestrutura de TI ou os sistemas de usuários finais da sua
empresa.
É o MSP que determina quais os serviços necessários para as
melhores práticas de tecnologia em nuvem para sua organização.

Mais sobre serviços gerenciados
Denominamos os serviços gerenciados da Venha pra Nuvem de Gestão de Serviços
em Nuvem, ou melhor, GSN, e atuamos com uma escala de trabalho 8x5 e 24x7; mas
não é um serviço superficial e genérico, além do suporte, gestão e monitoramento,
assessoramos sua empresa com consultoria e arquitetura.

Quando falamos de GSN, estamos nos referindo a:
Monitoramento de infraestrutura, de aplicação,
gerenciamento de custo com total transparência
e previsibilidade de gastos;
Processos de operação automatizados para
reduzir falhas e trazer muito mais segurança
para a companhia, aumentando a velocidade
de execução;
Governança e atendimento, pois contamos com
processos e uma equipe altamente especializada
para garantir o melhor atendimento em nossa
consultoria e arquitetura.
Fale com um de nossos especialistas.
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A Venha pra Nuvem
Somos uma empresa especializada em transformação digital e transição
para a nuvem que atua no mercado de tecnologia há mais de 18 anos.
A Venha pra Nuvem Nosso trabalho é simplificar e democratizar o acesso
à nuvem para que a transformação digital seja suave e de acordo com o
tempo e a maturidade da sua empresa.
Somos líderes em Managed Service Provider (MSP) for Azure, SAP on
Azure, Office 365 e SharePoint no Relatório de Parceiros de Ecossistema
da Microsoft para o Brasil do ISG Provider Lens™ 2020.
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