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Todo executivo C-level que vem se atualizando constantemente sobre
formas de dar mais competitividade à sua empresa já deve ter tido
alguma experiência, nos últimos anos, com cloud computing. A
tecnologia, que começou como uma alternativa de armazenamento
de dados, se tornou uma solução poderosa, robusta e segura frente
ao desafio da transformação digital. O resultado disso é uma corrida
do mercado para a adoção do modelo em negócios do futuro. Mas
será que a pressa pode transformar uma oportunidade em desafio?
Com este e-book, queremos ajudar você a entender a nuvem e migrar
para o novo modelo da maneira certa: conhecendo mais a fundo suas
possibilidades, suas particularidades e suas consequências. Para isso,
vamos falar sobre o que é o conceito, como ele vem evoluindo e de
que maneira se preparar para a migração do jeito certo. Se você sabe
que urgência e pressa não são a mesma coisa, este conteúdo é
perfeito para você. Vamos entrar no universo da cloud computing pela
porta da frente. Boa leitura!

O que é migração
para a nuvem?

Quando falamos em nuvem, a primeira coisa que vem à cabeça é o
armazenamento remoto de arquivos. Aﬁnal, foi como ela começou a
ganhar espaço e evoluir. No entanto, tratar de cloud hoje em
ambientes corporativos é muito mais do que a tecnologia em si.
A migração para a nuvem não é somente a digitalização de dados e
uniﬁcação de ferramentas e soluções de produtividade. Para extrair o
máximo do modelo, o negócio precisa de planejamento estratégico e,
muitas vezes, uma transformação completa na cultura da empresa.
Investir em migração hoje é investir em otimização de processos,
colaboração em tempo real, automação de tarefas e uso de dados
como fonte de decisões mais assertivas. Falaremos mais sobre
esses benefícios em breve, mas é preciso primeiro dar um panorama
completo sobre no que isso implica.
Por mais que o conceito de cloud computing esteja na maioria das discussões atuais
sobre soluções de negócio — ainda mais depois que várias empresas foram forçadas
a adotar o home ofﬁce mesmo que temporariamente —, ainda há muita desinformação
sobre o que é exatamente a tecnologia e quais benefícios traz.
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O NOVO PAPEL ESTRATÉGICO DA TECNOLOGIA
Para entender melhor o que a nuvem signiﬁca para o seu negócio, é
importante dar um passo atrás e reforçar o que a Transformação Digital vem
trazendo para o mercado. O poder da gestão baseada em dados, aliado à
capacidade cada vez maior de coletar e armazenar informações, permite aos
proﬁssionais C-level uma visão muito mais abrangente e objetiva sobre
indicadores.
São insights relevantes para ajustes mais rápidos às demandas e,
principalmente, à projeção e antecipação de oportunidades para que a
empresa explore antes dos concorrentes. Sem esse suporte, será muito difícil
se manter competitivo nos próximos anos. E a cloud tem papel fundamental
nesse processo.
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O QUE É UM AMBIENTE CLOUD
Para você entender melhor o que signiﬁca a migração para a nuvem, podemos analisar como
seria o ambiente cloud ideal, já implementado e em pleno funcionamento.
Uma empresa com esse grau de maturidade da nuvem possui um ambiente virtual
integrado e digitalizado, onde todas as informações relevantes para o negócio estão
organizadas e segmentadas. Dentro desse espaço, todos os colaboradores têm acesso fácil
e seguro a informações e podem utilizá-las para realizar seu trabalho com mais eﬁciência.
Dentro da nuvem, possuem ferramentas de colaboração e comunicação em tempo real, com
registro de modiﬁcações e automação de processos de conferência que garantem a
conﬁabilidade de dados sobre público, clientes, concorrentes e a própria produtividade.
É uma verdadeira empresa virtual. Quando a solução é implementada em sua totalidade, os
limites físicos do escritório se tornam secundários para o trabalho de todos os proﬁssionais.
Na cloud computing, todas as decisões, análises e ajustes de estratégia são feitos partindo
sempre de um ponto em comum para todos.

7

Como o
armazenamento
de dados evoluiu
para o que é hoje?

COMO O ARMAZENAMENTO DE DADOS EVOLUIU PARA O QUE É HOJE?

Quem acompanhou a infância da tecnologia

do que espaço para guardar dados.

E a tendência é de que essas capacidades

de cloud computing, 15, 20 anos atrás, ﬁca

Principalmente com o aumento das

cresçam cada vez mais no futuro. Se

impressionado ao ver como ela evoluiu para

velocidades de internet, é possível hoje

chegamos tão longe em uma década, é

o que é hoje. Como dissemos, é um modelo

entregar verdadeiras plataformas

seguro dizer que esse investimento será

que iniciou como simples armazenamento

completas pela conexão de banda larga —

fundamental para a próxima.

remoto e hoje vai muito além disso.

e mais ainda com a evolução do 5G.

A proposta da nuvem é simples em sua

Hoje, a cloud computing é uma verdadeira

base. Uma empresa cria uma infraestrutura

infraestrutura tecnológica, como

de servidores e permite acesso fácil e seguro

empresas teriam on-premises até poucos

por clientes pela internet. Com um contrato

anos atrás. Além de armazenamento,

de serviço, o volume de armazenamento

entregam computação, virtualização de

contratado é seu para usar como precisar

sistemas, automação de backups e

enquanto a assinatura estiver vigente.

outros serviços, além de ferramentas
produtivas. O banco de dados é apenas a

Mas, com o avanço rápido tanto de

base sobre a qual se constrói um negócio

hardware como software, essas empresas

inteiro.

perceberam que podem oferecer muito mais
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QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DA MIGRAÇÃO PARA A NUVEM?

Depois de tanto histórico, deﬁnição e conceitos, é hora de falar um pouco de
prática. Aﬁnal, não é à toa que empresas do mundo inteiro estão indo atrás da
tecnologia de cloud computing para avançar sua gestão e sua produtividade.
Veja os maiores impactos positivos dessa migração na sua rotina e nos
resultados de performance.

REDUÇÃO DE CUSTOS TECNOLÓGICOS
Manter hoje uma infraestrutura capaz de tornar a empresa competitiva no
mercado é um processo caro. É preciso encontrar as soluções ideais de
servidores, o espaço físico adequado para mantê-los e a equipe especializada
para garantir seu melhor funcionamento.
A maior questão nos investimentos chamados CAPEX — ou seja, em bens que
se tornam ativos — é a necessidade de um grande aporte pontual e uma
adequação perfeita do retorno que eles trarão dentro da janela de vida útil
esperada. Lembrando que atualmente estes ambientes se tornam
desatualizados ou obsoletos com uma velocidade cada vez maior, exigindo
novos investimentos no modelo CAPEX.
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SIMPLIFICAÇÃO DA GESTÃO TECNOLÓGICA
Além dos custos, existe toda a parte operacional de gestão de
sistemas dentro de uma empresa que, atualmente, impacta de forma
direta na performance do negócio no mercado. Por que não deixar
essa parte com quem tem expertise em infraestrutura?
Os bons serviços e as boas plataformas de cloud computing têm seu
foco na qualidade máxima para seus clientes. Isso signiﬁca que sua
empresa ganha ferramentas atualizadas, sistemas seguros e
novidades tecnológicas sem precisar internamente ir atrás dessas
inovações.
Nesse sentido, a nuvem é uma garantia de que as soluções técnicas
Por outro lado, os investimentos OPEX — em serviços — são mais adequados para
essa nova realidade, com mais flexibilidade e garantia de alinhamento perfeito entre
demanda da empresa e oferta da solução. Sem contar que o custo maior dessa

são sempre as mais eficientes possíveis para competitividade. Em
vez de se preocupar com isso, você pode dedicar seu esforço para
transformar essas ferramentas em novas estratégias de negócio.

contratação é diluído em assinaturas.
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INTEGRAÇÃO E CONFIABILIDADE DE PROCESSOS
Como já citamos neste e-book, as empresas do futuro são aquelas que entendem sua rotina
como um novo organismo digital, em que não há espaçamento entre departamentos ou
pontos cegos no que se trata de acesso à informação.
Quando esse nível de maturidade é alcançado, processos produtivos são integrados e
simpliﬁcados, usando automação e colaboração em tempo real. É uma ótima maneira de dar
mais poder e autonomia para todos os colaboradores, decentralizando a tomada de decisões e
criando menos gargalos ao longo da cadeia.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Se os dados de um negócio hoje têm tanta importância para seu sucesso no mercado, isso
signiﬁca que eles ganham valor também para criminosos virtuais. E é no quesito segurança
que muitos mitos sobre a nuvem ainda perduram.
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QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DA MIGRAÇÃO PARA A NUVEM?
A verdade hoje é que as plataformas cloud mais consolidadas dão muito mais
proteção para suas informações do que uma infraestrutura on-premises que
não recebe toda a atenção necessária de uma equipe multidisciplinar de TI. Se
o foco é em segurança, a cloud é uma solução muito mais lógica atualmente
do que investir nos próprios servidores.
Aﬁnal, este é o valor que provedores de nuvem entregam para seus clientes:
expertise na construção e manutenção de sistemas de controle que
garantam, ao mesmo tempo, a disponibilidade e o monitoramento de acesso
e utilização desses dados.
Outro aspecto importante que podemos destacar é a possibilidade de criação
de ambientes redundantes e distribuídos em áreas geográﬁcas diferentes,
muito facilitado em ambientes cloud. Os cenários tradicionais, on-premisse,
exigiria a criação de dois ou mais datacenters em localidades diferentes com
complexidade e altos custos envolvidos.
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GESTÃO BASEADA EM DADOS
Existe uma mística sobre os tomadores de decisão no mercado,
proﬁssionais C-level, que possuem um feeling especial para
apontar os rumos certos de negócio. Mas quem está inserido
nessa rotina sabe bem que a intuição só funciona quando ela é
alimentada da maneira certa. Toma melhores decisões quem se
informa melhor.
Portanto, a busca pela cloud é uma busca pela integração de
fontes de informação que possam ser integradas e analisadas
em grandes volumes dentro de um sistema. É o conceito de Big
Data, no qual diretores ganham acesso a relatórios de um
número de dados impossível de ser analisado manualmente.
A nuvem é a base desse tipo de gestão, já que ela oferece a
estrutura de armazenamento, a capacidade de computação e a
plataforma que vai disponibilizar esses insights.
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Por que a
migração para a
nuvem é uma
tendência?

Todas essas mudanças têm em seu backstage a utilização de
sistemas integrados em cloud computing. A Transformação Digital é a
capacidade dos negócios em digitalizar e integrar todos os dados
em um só ambiente, tendo muito mais visão e poder para usá-los a
seu favor.
Pense em indicadores em tempo real sobre produtividade, novos
insights sobre o público vindo de atendimentos e pesquisas, a
otimização de custos e processos em tarefas simpliﬁcadas e
automatizadas. Tudo isso é realidade com o uso da nuvem.
Portanto, é impossível separar o desenvolvimento atual do mercado
do crescimento do uso de cloud pelas empresas. Quando analisamos
esses dois fatores lado a lado, ﬁca claro uma tendência de
digitalização e uso de infraestrutura remota no crescimento dos
Analisando todas as vantagens que apresentamos no último capítulo, é fácil perceber

negócios.

sua influência cada vez maior no mercado. Empresas estão se reinventando com o
uso de tecnologia para encontrar novos nichos, adaptar produtos com mais
flexibilidade e customizar experiências para seus clientes.
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POR QUE A MIGRAÇÃO PARA A NUVEM É UMA TENDÊNCIA?
E essa tendência se mostra ainda mais relevante por tudo
que o mundo passou nos anos de 2020 e 2021. Mais do
que nunca, ﬁcou provado como a capacidade de se
adaptar é uma das características mais importantes para a
sobrevivência de uma empresa.
O resultado desse momento desaﬁador do outro lado é de
um mercado mais forte, eﬁciente e adaptado a mudanças
rápidas. É exatamente essa necessidade que está levando
tantos diretores C-level a buscar a nuvem como o alicerce
de seu futuro.
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COMO A MINHA EMPRESA PODE SE PREPARAR PARA A MIGRAÇÃO PARA A NUVEM?
E com esse gancho, chegamos em um ponto levantado lá no início do e-book: os profissionais
que confundem urgência com pressa. É claro que a migração para a nuvem é um processo
importante para o futuro da empresa, mas fazê-lo de qualquer jeito pode ser ainda mais
prejudicial — em questão de custos, produtividade e segurança. Portanto, a hora agora é de
pesquisar a fundo sobre o assunto e se preparar da maneira certa. Existem duas frentes que
precisam ser trabalhadas nesse sentido.

PLANEJAMENTO
A migração, como qualquer processo de transformação corporativa, precisa de um plano de
ação antes mesmo de buscar as soluções mais adequadas. Como a proposta da nuvem é uma
Transformação Digital completa, é preciso envolver todos os colaboradores na discussão.
Levante necessidades, demandas e alinhe esses dados com os objetivos a serem
alcançados. Com um curso para a jornada, ﬁca mais fácil deﬁnir como ele será percorrido.
A seleção de um parceiro com capacidade para ajudar no planejamento e na execução pode
ser um passo fundamental para a assertividade na escolha dos melhores Cloud Providers e na
criação de um Roadmap consistente para a migração para a nuvem, conforme destacamos em
“Ajuda Especializada”.

20

COMO A MINHA EMPRESA PODE SE PREPARAR PARA A MIGRAÇÃO PARA A NUVEM?

USO DE ERP
Falamos bastante de integração neste
e-book porque é nela que está o verdadeiro
poder estratégico da cloud. Mas como

deﬁnir o ERP mais adequado de acordo

o início oferecendo consultoria e criando

com a infraestrutura que você vai

um plano de ação, e implementando

contratar para a nuvem.

governança de sistemas. Um exemplo
dessa capacidade está na parceria entre

AJUDA ESPECIALIZADA

BRQ e os principais Cloud Providers do
mercado.

realmente centralizar toda a operação e a
gestão do negócio em um único ambiente

E como ter certeza de que você está

virtual?

fazendo as escolhas certas? Nem sempre
a TI interna tem o tempo e a capacidade

O ERP é a resposta para isso. Sigla em

para analisar todas as opções do mercado

inglês para sistema de gestão empresarial, é

e escolher a melhor solução, para então

uma plataforma capaz de utilizar a nuvem

planejar, executar e implantar a migração

para se tornar o centro de produtividade

para a nuvem.

para todos os colaboradores — o ambiente
visual em que eles produzem, comunicam e

É por isso que muitas empresas contam

analisam resultados.

com ajuda especializada durante esse
processo. São serviços como o oferecido

Portanto, a migração passa primeiro por

pela BRQ, que participa do processo desde
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Neste e-book, nossa proposta foi inserir você no mundo da
cloud computing do jeito certo: começando da deﬁnição do
termo até suas implicações, passando pela importância do
processo para seu futuro no mercado.
Agora, é hora de começar a migração para a nuvem! Reúna
sua equipe, discuta sobre as soluções que mais
impactariam no negócio e busque a ajuda especializada
perfeita para essa jornada.
Muito sucesso!

Con
clu
são

Há 28 anos no mercado, a BRQ Digital Solutions se
consolidou como uma das maiores empresas de
Transformação Digital do país.
Com uma plataforma de serviços end to end, oferece as
mais eﬁcientes e inovadoras soluções, tecnologias e
metodologias, promovendo uma jornada de transformação
para grandes marcas, de diferentes segmentos, no Brasil e
no exterior.
Saiba mais em www.brq.com.

GOSTOU DESSE MATERIAL E
QUER SABER MAIS SOBRE
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL?
Conﬁra os novos artigos do
nosso blog!
ACESSAR AGORA!

