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Tire o máximo
proveito da Cloud
Cada vez mais as organizações estão conscientes que as soluções na Cloud proporcionam inúmeras oportunidades
e significativas melhorias na gestão dos negócios.

Redução de custos fixos, flexibilidade, segurança, agilidade, retorno de investimento, rapidez, time to market e foco
no core business são alguns dos benefícios oferecidos pela Cloud.

Na verdade, e pelas razões referidas, muitas empresas já iniciaram a adopção à Cloud, contudo muitas ainda 
não estão a maximizar todo o potencial que a Cloud poder levar ao seu negócio, pois o desafio encontra-se em 
reconhecer quais as melhores e mais adequadas.

É expectável que o investimento em Cloud nos próximos anos seja superior a 60% ultrapassando em 2021 
a barreira dos 300$ biliões.

Cloud é segura?
A resposta rápida é sim. 

A principal preocupação dos principais fornecedores de soluções na Cloud é sem sombra de dúvida a segurança, pelo 
que qualquer serviço hoje disponível na cloud é criado segundo o princípio “Security by Design”.

Contudo, ainda existem casos de organizações que migram para a Cloud e vêem os seus sistemas ou aplicações 
comprometidas. Isto acontece não pelo facto de a Cloud não ser segura, muito pelo contrário, mas sim porque
a grande maioria das empresas ainda desconhece os mecanismos e serviços de segurança disponíveis na Cloud
e por inerência não protegem as suas aplicações devidamente.

Então, como podem as empresas adoptar os serviços Cloud em segurança?

Em primeiro lugar, é preciso que as organizações compreendam que a Segurança é uma preocupação de todos
e não é algo que possam “externalizar” num Cloud Provider. Sem dúvida que um Cloud Provider pode ajudar, mas 
cada organização ainda é responsável pela segurança dos seus dados, segurança das suas aplicações, entre outros. 

Para ajudar a clarificar este tema desenvolvemos a seguinte matriz que identifica claramente quem é responsável pelo 
quê, no que diz respeito à segurança na Cloud.
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Cloud Security Responsability Matrix
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Cloud – Desafios e Benefícios
A Cloud promete ganhos de produtividade e agilidade ao mesmo tempo que reduz os custos e ineficiência.
Com a Cloud, as empresas têm hoje acesso a tecnologia de ponta com investimentos muito reduzidos, ao contrário
de soluções tradicionais, onde são necessários investimentos massivos em infra-estrutura, software, segurança, 
pessoas, entre outros, já para não falar do tempo que poderá demorar a ter alguma coisa pronta a utilizar. Já na Cloud
os serviços estão sempre disponíveis, prontos a utilizar e podemos desligá-los quando sempre que não são necessários. 

No entanto é importante destacar que a adopção de soluções na Cloud vai muito além da redução de custos com 
IT, esta deve ser sobretudo uma decisão estratégica da empresa pois o impacto que a Cloud pode ter no negócio 
é significativo. No entanto, existem questões importantes que devem ser esclarecidas antes de iniciar qualquer 
migração:

    Qual é o impacto que a Cloud pode na minha organização? O que tenho que mudar?
    Qual a melhor estratégia de migração?
    Como gerir e optimizar as aplicações depois de estar na Cloud?

Muitas organizações não tiram verdadeiro proveito da Cloud porque acabam por migrar para a Cloud mantendo
a infra-estrutura inalterada e utilizando processos de gestão tradicionais.

Um projecto de migração para a Cloud requer bastante planeamento, um profundo estudo sobre a arquitectura
e tecnologias utilizadas pela empresa e principalmente uma análise do impacto que terá nos utilizadores finais, sejam 
estes colaboradores ou clientes.
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Duas importantes fases de um projecto bem-sucedido de mudança para a Cloud são precisamente a migração
e o pós-migração. Durante essas fases, são realizados os estudos quanto ao impacto durante o processo de migração 
e os ajustes necessários após o início das operações no novo ambiente.

Uma vez concluída a migração, inicia-se a fase de gestão e optimização contínua das infra-estruturas e aplicações. 
Todos os dias novos serviços aparecem na Cloud, pelo que uma revisão da arquitectura deverá ser realizada 
idealmente de seis em seis meses, assim como implementação de processos de automação que permitam por 
exemplo ajustar os recursos às necessidades das aplicações em cada momento.

Apresentamos algumas boas práticas que as empresas devem adoptar caso estejam a planear uma migração para
a Cloud.

   Avalie o estado de maturidade da sua organização
A migração para a Cloud não deve ser tomada de animo leve. Sem dúvida que a Cloud pode trazer consigo muitos 
benefícios para o negócio, contudo, isso significa fazer alterações para as quais as organizações poderão ainda não 
estar preparadas.

Como tal, cada organização deverá começar por analisar a sua realidade e perceber em que as áreas a empresa está 
preparada para a adopção de soluções Cloud assim como as áreas mais vulneráveis e que têm que ser trabalhadas.

   Consulte um Cloud MSP Certificado
Na Cloud existem dezenas de serviços que poderão ajudá-lo na migração das suas aplicações, melhoria da 
segurança, aumento de performance e disponibilidade, entre outros. Contudo cada serviço tem particularidades muito 
próprias, pelo que escolher o serviço adequado às necessidades de cada organização poderá tornar-se um processo 
extremamente complexo.

Para dar resposta a este tipo de desafios as organizações devem trabalhar com um Cloud Managed Service Provider 
(MSP) certificado, que terá um papel determinante em cada fase do projecto, seja na fase de identificação de requisitos 
e desenho da arquitectura adequada à sua organização, na fase de migração, e na fase de gestão e optimização das 
aplicações, uma vez concluída a migração. 

Mais do que um fornecedor de serviços, um Cloud MSP poderá ser um valioso Trusted Advisor que o vai guiar
na tomada das melhores decisões por forma a que a sua organização possa tirar verdadeiramente partido de todos
os benefícios que a Cloud oferece.

   Segurança by Design
Uma das maneiras mais eficazes para as empresas protegerem os seus dados é encriptando-os. A encriptação 
de dados ajuda a manter os ficheiros e documentos seguros, prevenindo o acesso indevido aos dados da sua 
organização por parte de pessoas ou entidades não autorizadas. A Cloud oferece-lhe uma série de serviços nativos 
que lhe permitem encriptar os seus dados de forma segura a sem impactar a performance.
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Mas a encriptação de dados é apenas um dos passos iniciais que as organizações devem considerar na sua política 
de segurança. 

A segurança já não é só da responsabilidade de uma pessoa ou equipa, mas envolve toda a organização. Todos 
devem estar preparados para enfrentar os desafios de segurança com que hoje nos deparamos regularmente. Todos 
têm um papel importante a cumprir, contudo, a maioria das organizações ainda não está preparada para encarar este 
tipo de desafios, muito pelo facto de terem um conhecimento muito limitado sobre os desafios de segurança nos dias 
de hoje. 

Novamente um Cloud MSP poderá ter um papel extremamente valioso, na medida em que poderá ajudar
as organizações não só na migração para a Cloud de forma segura, mas também no desenho e implementação
de soluções que tiram partido dos serviços de segurança que a Cloud hoje oferece.

Para ajudar as organizações a responder a este tipo de desafios, a Claranet desenvolveu o programa Azure Readiness 
Assessment, um serviço que assenta na avaliação de seis pilares e que permite a qualquer empresa ter uma visão 
clara sobre o seu estado maturidade relativamente a adopção de soluções na Cloud.

Azure
Readiness Assessment

Pilares do Azure Readiness Assement:

Negócio Plataforma

Pessoas Segurança

Operações Governance
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Negócio
A perspectiva de negócio está focada em assegurar que o IT está alinhado com as necessidades 
do negócio e que os investimentos em IT podem ser rastreados de forma a medir o impacto 
nos resultados do negócio. 

Pessoas
Cobre sobretudo aspectos relacionados com gestão de alterações, capacidade e competências 
das equipas da organização para uma gestão eficiente num processo de adopção
de serviços Cloud.

Governance
Avalia as competências e processos necessários para um alinhamento da estratégia
e objectivos do IT com a estratégia e objectivos do negócio, de forma a assegurar que 
a organização tira o máximo de partido do investimento do IT, minimizando os riscos
para o negócio.  

Plataforma
Foca sobretudo os aspectos de arquitectura desde o nível da infra-estrutura até ao nível 
aplicacional e permite ajudar as organizações a definir a sua estratégia e roadmap de evolução 
dos sistemas e aplicações por forma a que possam maximizar os benefícios da Cloud, 
nomeadamente aumento da eficiência operacional, segurança, robustez, performance das 
suas aplicações e redução do custo total de operação das mesmas. 

Segurança
Ajuda a estruturar e definir quais os mecanismos e controlos de segurança que correspondem 
às necessidades de cada organização, tirando partido de dezenas de serviços de segurança 
disponíveis hoje na Cloud.

Operações
Descreve as principais áreas de foco utilizadas na implementação, gestão e operação, assim
como a recuperação das aplicações dentro dos níveis de serviço acordados com os stakeholders 
do negócio.  
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Conclusão:
Desafios superam os riscos
Embora ainda existam alguns desafios e dúvidas sobre a Cloud, percebe-se hoje que a Cloud abre um leque
de oportunidades às organizações que estão focadas na inovação e desenvolvimento do seu negócio. 

Mais do que redução de custos a Cloud permite que as empresas melhorem e simplifiquem as operações, aumentem 
a produtividade, e acima de tudo reduzam os riscos de segurança.

O Azure Readiness Assessment é uma ferramenta essencial para qualquer organização que está a iniciar
um caminho de adopção de cloud. Ajuda as empresas a alinhar os seus objectivos e estratégia do IT com os objetivos 
e estratégia do negócio, identificando claramente as suas lacunas assim como as capacidades e potencialidades
da organização. Desta forma cada organização poderá desenvolver um plano e uma estratégia de migração robusta 
que potencie e maximize os benefícios da Cloud.

Missão Claranet
Ajudar os clientes
a atingir feitos incríveis
A Claranet tem testemunhado um aumento no crescimento em torno da importância da tecnologia e segurança
em várias indústrias em todo o mundo. A missão da Claranet é auxiliar os seus clientes a maximizar os benefícios
da tecnologia, simplificando o IT, para que estes possam obter a máxima eficiência e competitividade no seu negócio.

O Cloud Center of Excelence (CCoE) da Claranet, conta com um conjunto alargado de profissionais 
especializados na implementação, migração e gestão de serviços na Cloud. 

Toda a experiência Claranet traduz-se agora no Azure Readiness Assessment que permite que qualquer organização 
possa beneficiar de todo o know-how e experiência que a Claranet tem vindo a acumular através da realização
dos mais variados projectos na Cloud.   

Como um dos maiores parceiros da Microsoft no Mundo, a Claranet conta com uma experiência ímpar no desenvolvimento 
de soluções e projectos em Azure para algumas das maiores organizações na Europa e particularmente em Portugal.

Para mais informações:
www.claranet.pt 
Telefone : 707 50 51 52
Email : info@claranet.pt
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