
Agora que não restam mais dúvidas sobre as vantagens de migrar seus 
ambientes para a nuvem, entre em contato conosco e descubra como a BRQ 

pode ajudar na sua jornada de transformação digital! 

Conhece alguém que gostaria desse conteúdo? Então compartilhe o infográfico 
nas suas redes sociais!

7 BENEFÍCIOS DE MIGRAR

Com a transformação digital cada vez mais presente, 
podemos afirmar que o futuro do armazenamento e da 
acessibilidade de dados está na nuvem. Se você ainda 
tem dúvidas sobre os benefícios de migrar seus 

ambientes para a nuvem, continue lendo! 

PARA A NUVEM

CAMINHO ACELERADO PARA A 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
Ter uma base de informações na nuvem permite que sua 
estrutura data-driven esteja preparada para uma 
transformação digital acelerada, com capabilities de 
tecnologias como Machine Learning, Inteligência Artificial 
e In-memory Computing.

ESCALABILIDADE
A escala da cloud computing é feita sob demanda para 
suportar as cargas de trabalho. Com isso, mesmo em 
situações oscilantes, a empresa consegue manter o seu 
crescimento. Assim, o desenvolvimento do negócio não 
é limitado por questões de infraestrutura.
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DISPONIBILIDADE
Uma plataforma cloud não limita o acesso dos 
dispositivos. Os aplicativos, dados e informações 
baseados na nuvem são acessíveis a qualquer 
dispositivo conectado à internet e com total segurança.
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AGILIDADE
A flexibilização da nuvem permite implantar soluções como 
novas estratégias, processos, políticas de uso e ferramentas, 
bem como tomar decisões com muito mais rapidez, 
permitindo fazer análises preditivas mais assertivas de 
acordo com o comportamento do mercado.
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SEGURANÇA
Quem armazena dados na nuvem não corre risco de sofrer com 
deteriorações físicas. Do ponto de vista digital, com a migração a 
empresa incorpora serviços de segurança oferecidos pela 
plataforma contratada. Além disso, a nuvem garante uma maior 
segurança em caso de disaster recovery, através de backups 
contínuos e sofisticados. Outro aspecto importante incorporado 
em ambientes em nuvem é a capacidade de replicação de dados 
em localidades que podem, inclusive, estar em continentes 
diferentes, incorporando aspectos de segurança inimagináveis 
em datacenters tradicionais.
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REDUÇÃO DE CUSTOS
Outra vantagem é a redução de custos, sem precisar 
investir em servidores, ar-condicionado e outros 
equipamentos para manter o data center funcionando. 
Além disso, os custos são proporcionais ao que é utilizado 
pela empresa.
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ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA 
FACILITADA
Um sistema cloud torna as atualizações e correções de 
bugs mais práticas e automáticas. Plataformas em 
cloud são constantemente atualizadas com 
tecnologia de ponta, para garantir produtividade e 
prover maior segurança.
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VISITE NOSSO BLOG!


