
5 MITOS 
impedindo as organizações de usar a nuvem

Os dias de armazenamento e recuperação básicos ficaram para trás. Para gerar 
valor real para os negócios, as organizações precisam de uma plataforma de 
serviços de conteúdo que forneça controle total do processo, visibilidade, 
automação e entrega imediata das informações necessárias. Também precisa 
ser capaz de evoluir e crescer com seu negócio. 

Mas, conforme as soluções se tornam mais complexas e abrangentes em 
uma empresa, mais pressão é colocada sobre a equipe de TI encarregada 
de oferecer suporte e expandir a plataforma. É por isso que o futuro dos 
serviços de conteúdo está fortemente enraizado — ironicamente — na nuvem. 
Investir em uma solução entregue na nuvem tira muito da equipe interna e 
coloca a responsabilidade nas mãos de quem mais conhece a plataforma. 
Apesar desses motivos convincentes para olhar para a nuvem em vez de uma 
implantação local, algumas organizações ainda hesitam.

Abaixo, desmascaramos cinco mitos comuns em torno das implantações 
baseadas em nuvem para destacar os verdadeiros benefícios de uma 
plataforma de serviços de conteúdo em nuvem:

dos líderes de negócios e TI pesquisados pelo IDG* citaram o custo 
como uma vantagem da nuvem. Isso porque, embora em alguns 
casos o custo inicial possa parecer mais alto, há na verdade uma 
série de fatores e custos a serem considerados para uma implantação 
local — como hardware, equipe de suporte, treinamento e tempos de 
implantação estendidos — que realmente aumentam o preço com o 
tempo.

dos pesquisados* listaram a segurança como uma vantagem 
operacional da nuvem, com apenas 22% listando-a como uma 
vantagem para uma implantação local. Os provedores de nuvem certos 
avaliam e desenvolvem constantemente suas práticas especializadas 
para proteger os dados de seus clientes — eliminando a tensão e o 
custo de recursos das equipes de segurança internas que tentam se 
preparar para todas as formas de ameaças.

dos líderes de negócios e TI* citaram a disponibilidade como uma 
vantagem das plataformas baseadas em nuvem. Mudar para uma 
solução hospedada de serviços de conteúdo pode realmente reduzir o 
tempo de inatividade de aplicativos e oferecer até 99,99 por cento de 
disponibilidade (um tempo de inatividade de (no máximo) 52 minutos 
por ano!).

dos entrevistados* acreditam que escolher a nuvem na verdade lhes 
dá mais flexibilidade do que fazer uma implantação local. Assim como 
você e sua equipe são especialistas em sua área, os engenheiros 
que gerenciam plataformas em nuvem são especialistas em suas 
áreas. Trabalhar com uma solução hospedada significa trabalhar 
com as pessoas que a criaram e são especialistas nela. Isso torna as 
implantações mais rápidas e pode fornecer informações valiosas sobre 
as opções que você tem ao desenvolver suas soluções.

dos pesquisados listaram a conformidade como uma vantagem da 
nuvem. Pesquisar e implementar os processos e relatórios corretos 
é uma tarefa colossal dentro do processo de implantação de uma 
plataforma de serviços de conteúdo. A parceria com um provedor de 
soluções baseadas em nuvem com experiência em seu setor e região 
elimina o fardo de acompanhar o mundo em constante mudança da 
conformidade regulatória.

*Fonte: IDG Resource Services, 2018

“O custo de execução de nossa solução na nuvem é muito alto!”

“É um risco muito grande deixar a segurança dos seus dados nas mãos 
de outra pessoa!”

“Nosso desempenho e disponibilidade serão afetados por dependermos 
de uma plataforma SaaS!”

“Hospedar nossa plataforma na nuvem nos dá menos flexibilidade para 
alterá-la!”

“Não podemos confiar em uma solução de nuvem para acompanhar 
nossos regulamentos específicos do setor e do governo!”
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Para entender melhor a realidade sobre os serviços de conteúdo 
entregues na nuvem, visite Hyland.com/Cloud >>

https://www.hyland.com/pt-BR/cloud

