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Introdução
Jornada em cloud computing
Podemos assegurar, sem nenhuma dúvida, a importância
da tecnologia de cloud computing na realidade atual das
empresas. No cenário de transformação digital, é inegável
o protagonismo da computação em nuvem dentre as tecnologias disponíveis.
Segundo uma previsão do Gartner, até 2020 mais de US$ 1
trilhão de gastos com Tecnologia da Informação serão,
direta ou indiretamente, afetados pela transição para a
nuvem, fazendo desta estratégia uma das forças mais disruptivas da TI desde o nascimento da era digital.

Nesse contexto, oferecemos esse material completo com
objetivo de aproximá-lo dessas etapas, para uma efetiva
criação da jornada de cloud.
Vamos observar como se dá o planejamento, com profunda
avaliação e escolhas baseadas em estratégias, além de compreender a migração propriamente dita e o processo após a
jornada, considerando a importância da metodologia de
DevOps, Orquestração e a gestão de cloud por setores
especializados.

Migrar para a nuvem deve ser considerado uma jornada, e
como tal, existem várias etapas a serem levadas em conta.
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CAPÍTULO 1

Avaliação e Estratégia
A jornada para a nuvem atrai indústrias e empresas de
todos os portes, em função dos inúmeros benefícios que
ela apresenta: produtividade, agilidade, escalabilidade,
redução de custos e otimização.
Para essa estratégia, a palavra-chave de um primeiro
momento é, com certeza, planejamento. Um plano prévio e
cuidadoso vai fazer com que que os benefícios da
tecnologia sejam percebidos e explorados no seu máximo
potencial.
Esse planejamento deve apresentar uma visão de como
criar e estruturar a jornada para nuvem, alinhado às
estratégias da organização e do setor de TI. A etapa inicial
pode ser distribuída em algumas fases, conforme vamos
ver a seguir:
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Diagnóstico e análises
Essa etapa se vale, principalmente, da identiﬁcação do nível
de maturidade da infraestrutura de TI e das aplicações da
organização: As tecnologias que estão sendo utilizadas no
momento, o que será movido para a nuvem e o que permanecerá nos ambientes locais; além dos requisitos do negócio. Tudo isso, seguindo uma análise profunda da indústria
que forneça insights personalizados e possa dar início ao
planejamento.
Esse primeiro passo do processo, se feito de maneira equivocada, pode implicar em uma migração incompleta e com
baixo retorno.
Para propor melhorias que apresentem relevantes vantagens para a empresa, é preciso avaliar e entender o cenário
da organização, de forma a apresentar visões de curto,
médio e longo prazo sobre como a migração para cloud vai
impactar nos negócios.

Planejando a Jornada em Cloud Computing

Avalia-se, portanto, quais aplicações serão migradas e aproveitarão, efetivamente, os recursos que a nuvem oferece.
Ainda nesse primeiro momento, é de extrema importância
que se faça uma análise técnica e ﬁnanceira, considerando
possíveis despesas com integração, monitoramento e
implementação, além de avaliar aspectos relativos à segurança na fase inicial da jornada e a necessidade de proﬁssionais qualiﬁcados para fazer o gerenciamento da nuvem.
Ressalta-se que, depois da migração efetuada, os serviços
são pagos de acordo com o consumo, ou seja, variam sazonalmente. Contudo, uma coisa é certa: um investimento
inteligente reduz custos.
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Deﬁnição de estratégia: Escolha pela nuvem
Depois da decisão de migrar para a nuvem, o setor de TI
deve saber escolher, justamente, qual o tipo de armazenamento deve ser utilizado para gerar benefícios. Existem
muitas opções no mercado, mas o ponto fundamental é
estabelecer a decisão em uma estratégia ampla, focada nos
resultados desejados.
As escolhas devem passar por uma avaliação da relação
custo-benefício de cada um deles, conforme às particularidades, necessidades e expectativas de cada empresa.
São três as tecnologias cloud mais famosas: pública, privada
e híbrida.
Na nuvem pública, a estrutura está à disposição por um
preço acessível, sendo que o gerenciamento e a manutenção do sistema são feitos pelo provedor. Já com a nuvem
privada, a estrutura é terceirizada por uma empresa especi-
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alista, o que acaba por oferecer um maior controle e segurança. A nuvem híbrida, por sua vez, é a união da pública
com a privada e deve ser escolhida em casos únicos, a ﬁm de
melhorar questões e funções especíﬁcas dentro de uma
empresa.
Na escolha do provedor, existem milhares de opções, desde
pequenos aos gigantes do segmento. Por esse motivo,
nessa etapa, é necessária uma cuidadosa análise de cada
um deles, relacionando com as exigências técnicas de cada
empresa.
Na hora de optar pelo melhor provedor para o caso da
empresa, é importante, avaliar as soluções oferecidas, os
níveis de serviços (SLAs), os valores de contratação e os
modelos de atendimento e suporte.
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Deﬁnição da estratégia:
Modelos de serviços de cloud
Hoje em dia, é grande a diversidade de serviços de cloud
computing. Para uma efetiva escolha dentre esses modelos
de serviços de cloud, deve-se entender as necessidades da
empresa e, assim, obter o melhor desempenho em nuvem.
Destaca-se dentre os modelos, o IaaS (infraestrutura como
serviço), o PaaS (plataforma como serviço) e o SaaS (software como serviço) - conﬁra as principais diferenças esses três
modelos.
Planejando a Jornada em Cloud Computing

Todos eles apresentam algumas características em comum.
Um serviço de armazenamento em cloud, dá a opção de
contratar apenas os recursos necessários no negócio em
especíﬁco, ou seja, serviços sob demanda. Outra característica é a ubiquidade – os dados podem ser acessados de qualquer lugar com internet e de qualquer dispositivo.
Além disso, o cloud possibilita o aumento ou diminuição
dos recursos, dependendo da necessidade de aspectos
como a quantidade de dados, capacidade de processamento e número estimado de transações. A infraestrutura em
nuvem também fornece sistemas que tornam simples o
gerenciamento dos recursos contratados.
Todas essas características comuns aos modelos de cloud
computing, somam algumas das vantagens em se realizar a
migração. Conheça os modelos:
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Infraestrutura como serviço – IaaS
Esse é um serviço de cloud em que a infraestrutura é contratada para hospedar aplicações em desenvolvimento,
que serão disponibilizadas depois, para os consumidores ﬁnais. Provedores de IaaS podem oferecer facilidades
para a conﬁguração de ambientes de desenvolvimento, disponibilizando ferramentas que aceleraram a criação
do ambiente para linguagens e frameworks, sendo que ele continua conﬁgurável conforme a necessidade.
Plataforma como serviço – PaaS
PaaS (Platform as Service) é um ambiente que disponibiliza recursos para acelerar a criação e gerenciamento de
sistemas, como linguagens, bibliotecas, serviços e ferramentas. O foco passa a ser apenas o desenvolvimento
da aplicação.
Software como serviço – SaaS
Nesse caso, trata-se de aplicações hospedadas na nuvem que podem, de uma forma simples, ser acessadas
por pessoas para diversas ﬁnalidades, a partir de um navegador web ou um aplicativo em um smartphone,
ou até de outros dispositivos, como smartwatches e smart tvs. É um modelo de serviço vantajoso para que
os negócios possam ganhar escalabilidade.
Uma equipe especialista em cloud, desenhará uma topologia do projeto
na nuvem, desenvolvendo uma arquitetura segura e que possa prover alta
disponibilidade para o negócio. Contate nosso time de especialistas!
Planejando a Jornada em Cloud Computing
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CAPÍTULO 2

Migrando para a nuvem
Depois de amplas avaliações e planejamentos, a migração
para cloud, feita com planejamento e pessoal experiente,
costuma ocorrer de maneira simples e prática. As soluções
precisam estar integradas à infraestrutura da empresa de
uma forma natural, sem qualquer impacto negativo para a
área de negócios, e sem mudanças drásticas de processos.
Destaca-se, nesse momento, a importância da sinergia
entre as áreas de negócios e tecnologia, abastecidos por
uma infraestrutura ágil e eﬁciente, capaz de sustentar a
velocidade das mudanças - como a atual necessidade de
trabalho à distância, exigindo segurança mesmo para quem
precisa desenvolver suas tarefas via home oﬃce.
O sucesso de qualquer projeto em TI, depende de como os
especialistas aderem à tecnologia para melhorar a produtividade e a eﬁciência da empresa, focando no que realmente
importa para os resultados dos negócios.

Planejando a Jornada em Cloud Computing

9

Com o projeto todo arquitetado e planejado, é possível
fazer o setup da topologia sugerida e migrar o ambiente
para nuvem. A gestão ﬁca por conta da própria equipe de TI,
por meio de plataformas, ou pode ser terceirizada para
especialistas em gerenciamento de cloud.
O trabalho é contínuo e não para depois da migração. A gestão, operação e monitoramento também são importantes e
devem envolver operações seguras e dedicadas ao ambiente.
A nuvem deve ser monitorada constantemente para garantir
alta a performance e coletar dados de utilização para planejar estrategicamente como gerir recursos em nuvem, visando
sempre produtividade e otimização de custos.
Até aqui, já pudemos perceber diversos benefícios da migração para cloud, já que esse processo pode gerar grandes
ganhos de eﬁciência, oferecendo ﬂexibilidade para adicionar
novos recursos e funções de forma rápida, fácil e escalável.
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Mesmo assim, listamos algumas dessas vantagens que a
jornada vai oferecer ao negócio:
Ÿ Redução da necessidade de administração;
Ÿ Redução e otimização de recursos ﬁnanceiros;
Ÿ Escalabilidade;
Ÿ Disponibilidade;
Ÿ Segurança;
Ÿ Serviço, suporte e conﬁabilidade;
Ÿ Recuperação de desastre/ backup e segurança;
Ÿ Otimização da equipe de TI.
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CAPÍTULO 3

Automação de
Atividades - DevOps
O próximo passo após a migração passa a ser a automatização de atividades e criação de esteiras de tecnologia através de DevOps, considerado mais do que uma metodologia:
uma cultura!
Essa metodologia de desenvolvimento de software, basicamente, utiliza a comunicação para integrar desenvolvedores (dev) de software e proﬁssionais de infraestrutura (ops)
de TI.
Os setores de TI estão cada vez mais complexos e atuantes
nos negócios, o que acaba por tornar necessário aliar novos
paradigmas. O modelo DevOps, nesse sentido, aproxima o
desenvolvimento da operação com o objetivo de simpliﬁcar
processos, integrar áreas, alcançar maior qualidade nas
entregas e reduzir o tempo de resposta ao cliente.
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Com isso, a noção de integração contínua começa a se instalar e os benefícios são notórios. Para as empresas conseguirem liberar novas versões de software com grande periodicidade e para conseguir a agilidade necessária para colocar
as aplicações em produção, é imprescindível considerar as
orientações DevOps.
As integrações desse modelo têm como maior objetivo a
entrega de produtos, a possibilidade de testes de qualidade, o desenvolvimento de características e de releases de
manutenção para gerar conﬁança, segurança e desenvolvimento rápido com ciclos.
Em geral, o DevOps promove a integração entre áreas de TI
e do negócio em geral, a simpliﬁcação e racionalização de
processos, a automação de tarefas, o estímulo à colaboração, o empoderamento da equipe, a escalabilidade e a
modernização do setor de TI.
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Com isso, automatizam-se tarefas que precisariam de uma
equipe inteira para operar. A oferta customizada, agindo de
acordo com a demanda, pode ser extremamente vantajosa.
A equipe da ADTsys dá suporte na parametrização de aplicações, utilização de repositórios e tecnologias avançadas
para que se possa ter uma aplicação mais inteligente e automatizada, através dos serviços de DevOps, que conferem
ao Brasil a quarta maior referência global na adoção madura no uso dessa tecnologia.
Converse com nossos especialistas em DevOps agora
mesmo e usufrua das facilidades!

FALAR COM ESPECIALISTAS
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CAPÍTULO 4

Orquestração em nuvem
De forma ainda mais contemporânea, outro método aparece no contexto da jornada de cloud, um mercado em expansão. Falamos agora sobre a orquestração - tecnologia que
auxilia na automatização, organização, coordenação e
gerenciamento da entrega da infraestrutura e recursos de
TI no sistema cloud computing.
Essa tecnologia de orquestração oferece várias vantagens.
Como, por exemplo, que se contrate serviços de provedores variados e, ao mesmo tempo, se tenha uma única solução e gestão gerenciadas em uma única estrutura.
O processo está, portanto, otimizando os serviços de muitas empresas, proporcionando interagir simultaneamente
com vários provedores de cloud, além de serviços de gerenciamento, monitoramento, backup e auto-scaling de uma
maneira muito mais fácil e rápida.

Planejando a Jornada em Cloud Computing
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A orquestração acontece com: Orquestração de recursos –
quando eles são alocados; Orquestração de carga de trabalho – quando as cargas de trabalho são organizadas entre os
recursos - e Orquestração de serviço – quando se implementam os serviços em ambientes de nuvem.
O processo oferece uma abordagem sistemática que maximiza os benefícios de automação da agilidade e reduz os
custos. Com essa tecnologia, se proporciona um portal
uniﬁcado e um modelo de serviço de TI em cloud com
automação e monitoramento de pilha completa, o que
amplia a qualidade da experiência do cliente e fornece uma
entrega livre de erros, com conformidade contínua.
Dentre os benefícios, destaca-se que com a orquestração é
possível customizar as soluções em nuvem, conforme a
necessidade de cada empresa, além de direcionar melhor
os investimentos. É possível também automatizar a instalação de softwares em servidores, podendo planejar máqui-
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nas com determinadas funções, softwares, banco de dados
e outros componentes.
Para o processo de orquestração, são diversos os mecanismos e técnicas disponíveis, sendo que elas devem ser escolhidas de acordo com as particularidades e necessidade de
cada empresa ou conforme a situação.
Vale salientar, inclusive, que essa tecnologia pode ser aliada aos modelos de desenvolvimento “DevOps” citado anteriormente, propiciando colaboração e integração contínua
entre Desenvolvimento e Infraestrutura.
Os benefícios já citados mostram que essa tecnologia não
apenas se otimiza tempo e recursos ﬁnanceiros, como
também se impulsiona a jornada de cloud da empresa para
o próximo nível de preparação que a transformação digital
atual do mundo dos negócios exige.
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Nesse contexto, a ADTsys se destaca oferecendo um processo de orquestração em nuvem que permite:
Ÿ Otimização Simpliﬁcada: Enquanto a automação lida

com tarefas individuais, a orquestração as agrupa em
ﬂuxos de trabalho maiores e otimizados;
Ÿ Redução de custos: As ferramentas de otimização não

apenas ajudam a reduzir e melhorar o alcance do serviço
na nuvem, mas também reduzem as necessidades de mão
de obra especializada por conta dos processos de automação e autoatendimento;
Ÿ Visibilidade e controle: Ferramentas para monitorar,

alertar e modiﬁcar automaticamente as instâncias de
Cloud;
Ÿ Agilidade, segurança e competitividade, essenciais no

mundo dos negócios.

Planejando a Jornada em Cloud Computing
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CAPÍTULO 5

Gestão em cloud computing:
conte com especialistas!
A gestão em nuvem é essencial para ter controle sobre tudo
o que é operado nela (dados, aplicações, serviços, usuários,
etc). Para isso, é essencial contar com as ferramentas certas
para rastrear a utilização, integrar informações e, em casos
extremos, recuperar dados.
Toda essa gestão que se dá após a migração para a nuvem
pode ser extremamente facilitada quando se conta com
equipes especialistas no assunto.
Mesmo estudando e se dedicando a entender o processo
de forma completa, essa jornada pode ser muito complexa,
sendo que, depositar a responsabilidade da gestão em
empresas terceirizadas e especializadas costuma mostrar
as vantagens dessa migração de forma muito mais efetiva.

Planejando a Jornada em Cloud Computing
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Ao contar com uma parceira especializada e certiﬁcada, é
possível ter à disposição uma equipe de ponta atuando por
trás dos processos de gestão, garantindo máxima entrega,
disponibilidade e segurança para o ambiente de rede. Ao
mesmo tempo, a equipe de TI ganha mais espaço para trabalhar em funções estratégicas da empresa.
Todas as fases da jornada, incluindo ferramentas utilizadas
após a migração, podem ser terceirizadas e destinadas à
especialistas. Desde o planejamento, diagnóstico, escolha
de serviços e provedores, migração para nuvem e utilização
de recursos como DevOps e Orquestração.
A ADTsys oferece uma vasta cadeia de serviços no que se
refere ao atendimento na área de computação em nuvem.
Somos especialistas em cloud, contando com uma equipe
altamente qualiﬁcada para entregar e gerenciar as melhores soluções e serviços para as empresas.

Planejando a Jornada em Cloud Computing
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Conclusão
A grande verdade é que a nuvem oferece tantas vantagens
que é praticamente impossível uma empresa permanecer
competitiva sem aderir a essa tecnologia.
Porém, cada jornada em cloud computing é uma história
própria, necessitando de especialistas capazes de analisar
as características de cada negócio para deﬁnir um planejamento personalizado que ofereça os melhores resultados
possíveis, sem abrir mão da segurança adequada.
Agora que você conhece todos os detalhes desse processo,
não perca mais tempo. Inicie e implemente uma jornada
eﬁciente em cloud computing contando com o apoio dos
especialistas da ADTsys.
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Eles já implementaram projetos de sucesso em empresas
de vários segmentos e portes e terão grande satisfação em
ajudar sua organização a ﬁcar mais competitiva com uma
jornada em nuvem personalizada.
Quantos antes você começar, mais rapidamente os resultados positivos acontecerão. Entre em contato agora
mesmo e receba uma orientação gratuita!

FALAR COM ESPECIALISTAS
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pública e do servidor dedicado em um único modelo de
gestão; Performance para aprimorar o desempenho da
aplicação; e Inteligência artiﬁcial.
Contando com parceiros de grande valor no mercado, como
Google Cloud Plataform, Amazon Web Services, IBM Cloud,
Microsoft Azure e Oracle Cloud, podemos oferecer a
melhor gestão de cloud computing adaptada às necessidades especíﬁcas das empresas.

Conheça a ADTsys
A ADTsys é uma empresa é especialista em cloud computing, atuando na jornada completa.
Migração do ambiente para a nuvem AWS, Microsoft Azure,
Softlayer ou Google Cloud Platform; Devops as a service;
Desenvolvimento para cloud, gerando mais agilidade, disponibilidade e segurança para o software; Arquitetura
híbrida, que utiliza recursos da nuvem privada, nuvem
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Dentre nossos clientes, estão nomes de relevância no
empresariado brasileiro: AES Brasil, AMBEV, AVON, Banco
do Brasil, BRF, Claro, CNI, Embratur, FIAT, FORD, Gol Linha
Aéreas, HSBC e JBS estão entre as empresas que conﬁaram
na ADTsys para os serviços de cloud.
As soluções ADT contemplam Cloud Computing, Capacity
Planning, Segurança de aplicações, NOC (Network
Operation Center), Arquitetura e Orquestração na
Computação em Nuvem. Além de apaixonados por tecnologia, o time é composto por proﬁssionais qualiﬁcados e
certiﬁcados em diversas plataformas e tecnologias.
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Desenvolvendo soluções inteligentes e oferecendo suporte a toda a jornada de cloud, a
ADTsys atua de forma efetiva na transformação digital das empresas.
Não perca tempo, garanta todos os benefícios de uma jornada em Cloud Computing
planejada, implementada e gerenciada por
grandes especialistas do mercado!
Aguardamos seu contato:

FALAR COM ESPECIALISTAS
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