
Veja três etapas importantes antes de migrar para nuvem 

 

A adoção do modelo de cloud computing não precisa ser, necessariamente, uma tarefa difícil. 

Essas dicas irão ajudá-lo a executar a tarefa com sucesso. 

 

O hype em torno da computação em nuvem é difícil de ignorar e como os fornecedores estão, 

cada vez mais, inserindo a palavra "nuvem" antes de todos os produtos oferecidos, as 

empresas estão descobrindo que é difícil filtrar o barulho e realmente encontrar os produtos 

que funcionam melhor. 

 

Embora a capacidade de utilizar a nuvem pública seja atraente, por reduzir a necessidade de 

gestão de infraestrutura, CIOs e gerentes de TI hesitam em migrar dados importantes e 

aplicativos para esse modelo. Com esse ponto de vista cauteloso, as companhias estão se 

voltando para soluções de cloud privada e/ou híbridas, que viabilizam os benefícios de uma 

nuvem pública, mas mantendo a infraestrutura sob controle próprio. 

 

A popularidade do modelo fez sua adoção crescer no ano passado, à medida que as empresas 

buscaram uma maneira mais simples e rápida de infraestrutura de nuvem. Uma nuvem 

simples e pronta para o uso, promete alguns benefícios atraentes como simplicidade, rápido 

roll-out e redução de custos. Ainda assim, muitas organizações têm dúvidas sobre como 

integrá-la com a rede existente e a infraestrutura de armazenamento. 

 

Para ajudar as organizações a avaliarem melhor a migração para nuvem, conheça três 

elementos essenciais a qualquer nuvem privada e/ou híbrida: 

 

1. Recursos de automação inteligentes e confiáveis  

Uma nuvem deve ser capaz de realizar configurações automaticamente quando necessário. 

Além disso, deve ser capaz de combinar todos os dispositivos conhecidos, descobrir novos 

dispositivos e compilá-los em um pool de recursos. Com a introdução da computação em 

nuvem híbrida, a importância para a automação inteligente aumenta significativamente. As 

empresas precisam ser capazes de acessar de maneira confiável e segura uma nuvem pública 

quando os recursos não estão disponíveis na cloud privada. 

 

Um dos elementos mais importantes para assegurar a seleção da solução correta é escolher 

uma tecnologia que não só conta com recursos virtualizados, mas também com recursos 

físicos e cloud pública. Hoje, quando organizações pensam em soluções de cloud computing 

parecem voltar às atenções para plataformas que lidam com a virtualização. 

 

No entanto, essa é apenas uma solução parcial para empresas que têm, em média, 50% das 

aplicações virtualizadas. A capacidade de fornecer hardware virtualizado que inclui 

computação, rede e armazenamento, é crucial. Esse sistema é fundamental para controlar a 

dispersão de recursos e maximizar a utilização. 

 

2. Adaptadores para a infraestrutura existente  

Integração de uma ferramenta de gerenciamento de cloud em infraestrutura existente é vital. 

CIOs e gerentes de data centers tentar tirar o máximo proveito da infraestrutura existente. 

Hoje, a maioria dos ambientes de TI é heterogênea com equipamentos de múltiplos sistemas, 

rede e fornecedores de armazenamento. Por isso, quando as empresas adotam uma solução 

de cloud privada, devem ser capazes de trabalhar nesse ambiente. 

 

Se recursos adicionais precisam ser adotados, a TI não pode hesitar. Uma solução turnkey que 

não é capaz de fornecer grande variedade de dispositivos pode causar dor de cabeça para a TI. 

 

Existem milhares de dispositivos de hardware de vários fornecedores de virtualização que 

contam com um adaptador para cada um dos recursos. Esse cenário é desafiador e empresas 

devem procurar ferramentas que têm adaptadores pré-construídos para a maioria dos 

hardware físicos e virtuais. 
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Criar uma nuvem privada em um hardware existente não só possibilita economia de tempo, 

mas também gera redução de Capex, já que será possível reutilizar recursos existentes e 

evitar a aquisição de novos equipamentos. 

 

3. Modelos predefinidos para calcular computação usada, configurações de rede e de 

armazenamento  

Modelos predefinidos de uma solução em nuvem pode ser uma mão na roda. O maior 

investimento para a construção de uma nuvem privada está relacionado à concepção e à 

elaboração dos modelos para as topologias que serão utilizadas. 

 

Quando uma solução de nuvem oferece uma biblioteca pré-construída de modelos usados, as 

empresas podem acelerar significativamente o tempo que leva para operacionalizar uma 

nuvem privada. Esses modelos predefinidos podem entregar de 50% a 90% do projeto de 

ambiente privado e tudo o que a companhia precisa fazer são personalizações de TI para 

alinhar o modelo ao seu ambiente. 

 

Fonte: Computerworld [Portal]. Disponível em: 

<http://computerworld.uol.com.br/gestao/2013/11/22/veja-tres-etapas-

importantes-antes-de-migrar-para-nuvem/>. Acesso em: 22 nov. 2013. 
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