CINCO MANEIRAS DE GARANTIR O SUCESSO
DE SUA ESTRATÉGIA DE NUVEM
Se você já transferiu cargas de trabalho e aplicações para a nuvem, você não está sozinho.
Você também não está sozinho se estiver enfrentando problemas ao tirar proveito de
várias plataformas e serviços em nuvem. Os líderes empresariais de hoje estão sob forte
pressão, trabalham no limite e enfrentam uma lacuna de habilidades à medida que
buscam a transformação digital. Atenuar os riscos sem prejudicar a inovação permanece
um dos maiores desafios a serem resolvidos pelos líderes de produtos e segurança.

Até 2021, mais de 90% das empresas usarão vários serviços e plataformas em nuvem.1

Aqui estão os cinco principais desafios introduzidos por plataformas de infraestrutura de nuvem:

Realinhamento de prioridades estratégicas
A maioria das aplicações são projetadas para trabalhar em um determinado ambiente,
seja em nossas instalações ou em uma plataforma de nuvem específica. À medida que as
empresas percebem a necessidade de reprojetar suas aplicações para tirar proveito dos
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serviços em nuvem, muitas descobrem que não possuem as habilidades necessárias para
proporcionar experiências consistentes, de alta qualidade e com segurança a seus clientes.
Quase a metade (49%) das empresas citaram a necessidade de refatorar ou reescrever aplicações
como sua principal estratégia de modernização ao migrar para a nuvem.
Além disso, 55% citaram profissionais capazes de migrar aplicações existentes para a nuvem como
sua necessidade mais crítica de recrutamento.2

Segurança
Os ataques distribuídos de negação de serviço (DDoS) estão em ascensão,
prejudicando a reputação de marcas, minando a confiança dos clientes e aumentando
as despesas das empresas.
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Infelizmente, 38% das empresas não aplicam o mesmo nível de segurança em seus ambientes de
nuvem que aplicam em sua infraestrutura interna. Não é de se admirar que 88% das empresas
relatam um aumento de volume ou frequência dos ataques, mas 71% acham difícil evitar ataques
porque as táticas defensivas diminuem a experiência na Web para os usuários legítimos.
Além disso, 42% das empresas admitem ignorar problemas de segurança críticos por falta de
tempo, recursos e lacunas de conhecimento.3 Tudo isso aumenta a vulnerabilidade das empresas
em um cenário de ameaças em constante mudança.

Desempenho
Os provedores de nuvem são otimizados para oferecer disponibilidade, e não
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desempenho. Como resultado, as empresas que executam aplicações complexas e
interligadas através de várias redes podem enfrentar uma lentidão inaceitável, levando
à perda de receita e valor de marca.

Custo
Como você precisa gerenciar a largura de banda separadamente em cada fornecedor
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de nuvem, as despesas poderão subir rapidamente se seu consumo de nuvem não for
bem gerenciado ou crescer de forma inesperada.

Cultura
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Oferecer suporte a diferentes necessidades de negócios com várias tecnologias em nuvem
requer uma mudança na forma como a empresa opera. Esse realinhamento de pessoas e
processos é um grande desafio para a maioria das empresas.

O valor de uma plataforma de borda inteligente
Com a plataforma de borda ideal, sua empresa pode maximizar o valor de sua arquitetura em nuvem
existente, além de mudar:

• De ferramentas para soluções que funcionam perfeitamente em ambientes híbridos para fins de
simplicidade operacional.

• De um modelo de segurança reativa para proativa que se adapte rapidamente aos cenários de
ameaças dinâmicas.

• Da disponibilidade à entrega de conteúdo que melhora o desempenho.
• Da economia à valorização por meio do controle de custos com automação, descarga e otimização.
• Da operação à diferenciação com soluções de tecnologia rápidas, adaptáveis e ágeis

Solução dos desafios da nuvem com a Akamai Edge
A plataforma Akamai Intelligent Edge™ complementa a infraestrutura em nuvem existente,
proporcionando experiências de usuário de qualidade superior que são instantâneas, valiosas e seguras.
Independentemente do fornecedor, a Akamai permite que você adote a estratégia de nuvem que melhor
oferece suporte a seus objetivos de negócio, mantendo a segurança e o desempenho em cada ponto.

ENTREGA ADAPTATIVA

SEGURANÇA ADAPTATIVA

ACELERAÇÃO ADAPTATIVA

Cresça com eficiência

Reduza os riscos

Maximize a agilidade

Leia nosso último e-book, Vantagem competitiva na nuvem, para descobrir como você pode ficar à
frente da curva de transformação digital conduzindo crescimento e valorização com entrega e segurança
adaptativas e desempenho.
Mantenha-se competitivo na nuvem com o nosso novo e-book
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A Akamai protege e entrega experiências digitais para as maiores empresas do mundo. A plataforma de borda inteligente da Akamai cerca tudo,
da empresa à nuvem, para que os clientes e seus negócios possam ser rápidos, inteligentes e protegidos. As principais marcas mundiais contam com
a Akamai para ajudá-las a alcançar a vantagem competitiva por meio de soluções ágeis que estendem a potência de suas arquiteturas multinuvem.
A Akamai aproxima as decisões, apps e experiências dos usuários mais do que nenhuma outra, afastando ao mesmo tempo ataques e ameaças. O portfólio
de soluções de desempenho na Web e em dispositivos móveis, segurança na nuvem, acesso corporativo e entrega de vídeo da Akamai conta com um
excepcional atendimento ao cliente e monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante o ano inteiro. Para saber por que as principais marcas
mundiais confiam na Akamai, visite www.akamai.com, blogs.akamai.com ou @Akamai no Twitter. Nossas informações de contato globais podem ser
encontradas em www.akamai.com/locations. Publicado em 09/18.

