
A computação em cloud privada, pública e híbrida está ganhando popularidade conforme 
as empresas buscam soluções de computação e tecnologia acessíveis que atendam às suas 
necessidades em tempo real. Para equipes de TI, a variedade de conexões, integrações, problemas de 
portabilidade, opções de recursos, orquestração e possibilidades de armazenamento aumentou muito, 
assim como a complexidade para instalar e manter ambientes de cloud. No entanto, a tecnologia por si só 
não é suficiente. Uma abordagem atenta, estratégica e detalhada à implantação na cloud é essencial para 
o sucesso.

ESTRATÉGIA DE 
CLOUD HÍBRIDA:
QUATRO ETAPAS PARA UMA 
IMPLEMENTAÇÃO BEM-SUCEDIDA

Ao criar um ambiente de cloud híbrida, a prioridade 
deve ser determinar o que manter no local, o que 
armazenar na cloud e como utilizar esses dados em 
conjunto e sem problemas, considerando ainda o 
impacto nas equipes de TI. Os departamentos de TI 
deve considerar quatro pontos essenciais ao definir 
sua estratégia de cloud híbrida.

1 IDENTIFICAR AS METAS

Pense primeiro no seu objetivo e determine as etapas 
exatas que são necessárias para chegar lá. Antes de 
implantar sua estratégia de cloud, é preciso:
•  Entender e articular claramente o que você está 

tentando obter;

• Definir indicadores-chave de desempenho específicos 
e claros, assim como critérios de sucesso;

• Pesquisar políticas e regulamentos aplicáveis a cada 
aspecto da sua implementação;

• Identificar as partes interessadas, tanto detratores 
quando apoiadores, e mostrar a eles como você 
planeja abordar dificuldades e obstáculos em 
potencial;

• Identificar os desafios à implementação e considerar 
as opções para superá-los antes de começar, levando 
em conta as metas organizacionais relacionadas a 
automação, gerenciamento e escalabilidade;

• Analisar quais aplicações e cargas de trabalho atuais 
podem e devem ser migradas para um novo ambiente. 
Depois, determinar as pessoas e o orçamento 
necessários para ter o apoio adequado.

Fonte: pesquisa sobre tecnologias de cloud,  
maio de 2018, Red Hat (n=1.057)

Além disso, 38% das empresas planejam 
implementar uma estratégia de cloud híbrida. 

33 % 

É A ESCOLHA DE

DAS EMPRESAS

A cloud híbrida, uma combinação de 
ambientes de cloud pública e privada,



2 RECEBER TREINAMENTO

Cloud híbridas normalmente usam tecnologias como 
containers, orquestração de containers, sistemas 
operacionais comuns, ambientes de execução, 
armazenamento flexível, e frameworks e ferramentas 
universais para desenvolvedores. Elas são usadas em 
muitos casos, desde implantações de Software como 
serviço (SaaS, Software-as-a-Service) até ferramentas 
para análise de dados, machine learning e funções de 
banco de dados. Cloud híbridas desenvolvidas levando 
em conta a portabilidade podem orquestrar cargas de 
trabalho na cloud com gerenciamento unificado, mas 
exigem uma navegação bem-sucedida entre conexões e 
pontos de integração diversos.

3 CRIAR SUA ESTRATÉGIA

Siga uma abordagem comprovada para a 
implementação da cloud e crie uma lista de verificação 
completa para garantir que nada seja negligenciado nas 
etapas de descoberta, design, desenvolvimento, prova 
de conceito, testes e migração. Você deve:

•  Abordar todas as dificuldades, problemas e 
obstáculos em potencial antes de começar;

•  Pesquisar casos de uso de sucesso e alinhar as 
arquiteturas às necessidades comerciais e ao 
ambiente operacional da sua empresa.

4 PREPARAR-SE PARA O IMPACTO
 
A implementação da cloud afetará fluxos de trabalho, 
automação, políticas de gerenciamento e muito mais. 
Você deve:

•  Fazer parceria com a equipe de operações da sua 
empresa desde o começo e envolvê-los durante 
toda a implementação. Quanto mais eles estiverem 
preparados, mais tranquila será a transição;

• Seja cuidadoso com a comunicação e a 
documentação. Mantenha todas as partes 
interessadas informadas e alinhadas durante todo o 
processo. 

O código e o software open source fornecem a base 
para as plataformas de cloud que disponibilizam 
todos os tipos de aplicações corporativas em vários 
ambientes. O Linux® normalmente está no centro das 
infraestruturas de cloud por um bom motivo: adotar 
uma arquitetura open e extensível ajuda as empresas 
a prevenir implementações fechadas e dependentes 
de um único fornecedor, oferecendo flexibilidade 
de adaptação de acordo com as mudanças nas 
necessidades e prioridades da empresa. Além disso, 
os desenvolvedores de aplicações cada vez mais 
empacotam componentes de aplicações em containers 
Linux executados como microsserviços em uma série 
de ambientes de cloud para aumentar a agilidade.

ENTRE EM CONTATO COM ESPECIALISTAS 
EM CLOUD HÍBRIDA

Faça download do nosso e-book gratuito 
para saber mais sobre a estratégia de cloud 

híbrida e os benefícios do open source.

FAÇA DOWNLOAD DO E-BOOK GRATUITO: 
HYBRID CLOUD STRATEGY FOR DUMMIES

Quando estiver pronto para começar, entre 
em contato com os especialistas em cloud 

híbrida da Red Hat.

https://www.redhat.com/en/engage/hybrid-cloud-strategies-20180410
https://www.redhat.com/en/services/consulting#contact-form

