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A vida moderna é complexa e a nuvem
é o ponto de conexão de todos nós. Com
uma abordagem de nuvem híbrida
aberta no centro de sua estratégia TI,
você estará se conectando a um futuro
mais promissor.
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Inovação, segurança
ou velocidade? Sim,
sim e sim.

“A infraestrutura em nuvem
híbrida baseada em padrões
abertos é essencial para
concretizar uma vantagem
competitiva”.3

As empresas de hoje em dia são dinâmicas e complexas e
os líderes de TI, por sua vez, também enfrentam desafios
dinâmicos e complexos. É necessário equilibrar inovação e
velocidade com flexibilidade, agilidade e segurança e criar
ambientes de TI que possam se adaptar a picos variados
de carga de trabalho, a aplicações interdependentes e à
presença de mais dados na borda para conectar clientes,
parceiros e funcionários de maneira mais eficiente. Com todos
esses desafios, não surpreende que, de acordo com a nova
pesquisa da Forrester Consulting “apenas 21% dos líderes
de TI entrevistados disseram estar totalmente confiantes na
capacidade da infraestrutura atual de sua organização em
oferecer suporte aos crescentes requisitos de carga de trabalho
de aplicações”. 1
Como líder da área de TI, você provavelmente possui
combinação de nuvens, públicas e privadas, em conjunto
com uma infraestrutura de TI on premises. Além disso, você
quase certamente possui múltiplos provedores de nuvem, o
que torna este um ambiente multinuvem. A sinergia full-stack
entre seus ambientes multinuvem mistos e sua infraestrutura
de IT, incluindo sistemas, serviços e storage, compõem a sua
nuvem híbrida.
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Um ambiente de nuvem híbrida aberta é construído sobre uma
base de arquitetura open-source. Ela proporciona flexibilidade
ao trabalhar dentro de sua arquitetura TI, não importa qual seja.
O padrão aberto permite orquestrar múltiplas propriedades
de nuvem com sua infraestrutura on-premises, criando
um ambiente unificado e otimizado para as demandas de
negócios atuais que ofereçam o maior retorno sobre os seus
investimentos. Dos quase 1.300 líderes de TI entrevistados em
2021 para o relatório da Red Hat®, The State of Enterprise Open
Source, “82% são mais propensos a escolher um fornecedor que
contribua com a comunidade open source”.2

Por que adotar a nuvem híbrida e aberta?
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Por que adotar a
nuvem híbrida e aberta?

“A Coca-Cola European
Partners (CCEP) assinou
um contrato multianual
com a IBM para acelerar
sua transformação em
um ambiente nuvem
híbrida aberto”. 4

A proposta de valor da nuvem híbrida se baseia na ideia que
o valor gerado pela transformação pode ser desbloqueado
em uma série de etapas progressivas. A decisão de seguir por
um caminho híbrido permite que as empresas otimizem seus
investimentos existentes e aproveitem os benefícios oferecidos
pela nuvem, de maneira incremental (geralmente partindo
de uma configuração on-premises), em vez de esperar por
uma reconstrução total em nuvem pública. Além disso, uma
abordagem aberta para nuvem híbrida pode desbloquear a
geração de valor que pode estar atualmente limitada por silos
que não impedem a conexão de processos e dados entre cada
silo.
As principais fontes de valor em uma abordagem de nuvem
híbrida aberta são provenientes dessas 5 categorias
principais:
1. Aumento na aceleração dos negócios
2. Maior produtividade dos desenvolvedores
3. Aumento da eficiência da infraestrutura
4. Melhoria do gerenciamento de conformidade e de risco
5. Flexibilidade estratégica a longo prazo
Um estudo encomendado pela IBM envolveu mais de 30
organizações líderes cujas implementações de multinuvem
híbrida estão em diferentes níveis de adoção. Uma descoberta
importante foi que, quanto maior o número de cargas de
trabalho implementadas de maneira consistente em plataformas
de nuvem híbrida, em vez de serem armazenadas em silos em
uma nuvem pública, maior era o valor gerado. De acordo com
o IBM Institute for Business Value (IBV), “o valor derivado de
uma tecnologia e de um modelo operacional de plataforma
multinuvem totalmente híbrida é 2,5 vezes maior que o o valor
gerado por uma abordagem de plataforma única, com um único
fornecedor de nuvem”.5
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Veja o smart paper Unlock the business value of hybrid cloud
(PDF, 611 KB).

O business case
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Maximize o valor de
negócios do seu ambiente
híbrido multinuvem

O papel da nuvem híbrida como fonte de competitividade
estratégica cresce a cada dia. Para tirar o máximo de proveito
de um ambiente multinuvem híbrido e complexo, de acordo
com o IBV, é necessário ser capaz de orquestrar diferentes
tipos de nuvens e infraestruturas de TI. Você precisa de uma
plataforma de desenvolvimento de aplicações que funcione em
qualquer nuvem, além de cargas de trabalho executadas sem
interrupções em diversas nuvens.5
Não importa quais sejam seus objetivos de negócios e de
transformação de TI, uma abordagem de multinuvem híbrida e
aberta poderá ajudar você a:
1. Fomentar maior inovação e reduzir o tempo de
comercialização.
2. Proteger seus dados e gerenciar mudanças regulatórias.
3. Impulsionar a produtividade dos desenvolvedores ao
mesmo tempo em que cria novas soluções de produto
com mais rapidez.
4. Reduzir a complexidade de sua infraestrutura e agilizar
suas operações.
5. Adotar novas tecnologias rapidamente, enquanto
transfere seu CapEx para OpEx.

“Os CIOs precisam ser
capazes de oferecer
capacidade que integre,
de maneira ininterrupta,
tarefas em diferentes tipos
de nuvem e infraestruturas
de IT inteiras”.5
Modernize sua área de TI com uma estratégia de nuvem híbrida

Tudo isso em um ambiente de nuvem híbrida aberta que
possibilita a portabilidade de diversos fornecedores e elimina o
lock-in, tudo isso com foco na segurança.
Ao adotar uma estratégia de nuvem híbrida, o cliente pode criar
uma nuvem e uma infraestrutura de TI integradas e unificadas,
que permitam a todos os seus ambientes trabalharem em
conjunto de maneira harmoniosa. Por sua vez, isso garante que
sua empresa tenha acesso aos dados que precisa para fechar
negócios, enquanto otimiza os gastos. Tudo a serviço de criar
uma experiência agradável para seus usuários, uma experiência
ágil, flexível e de baixo custo, transformando sua empresa
sem abrir mão das suas necessidades e das necessidades
dos usuários.

Casos de uso
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Modernização e inovação
com a estratégia de
nuvem híbrida da IBM

Uma estratégia de nuvem híbrida aberta integra e conecta
sua infraestrutura multinuvem e de TI, tornando-as uma
unidade mais eficiente. Ela elimina silos de nuvem e possibilita
o gerenciamento e o controle em todo o seu ambiente de
nuvem híbrida. Além disso, ela ajuda a construir uma base de
arquitetura aberta, interconectada, oferecendo à sua empresa a
flexibilidade e a eficiência de que precisa.
Nossa abordagem de nuvem híbrida aberta cria uma plataforma
unificada onde você poderá administrar e gerenciar seus
negócios. A integração e conexão de todos os seus ambientes
multinuvem e a infraestrutura de TI ajudam você a:
Modernizar
Modernize suas aplicações e seus dados,
conectando-os e integrando-os em um
ambiente distribuído de nuvem híbrida.
Otimizar
Otimize sua infraestrutura para democratizar
as implementações de carga de trabalho
com agilidade e flexibilidade integradas e
consumidas como um serviço.
Eliminar riscos
Antecipe-se aos riscos antes que aconteçam
para manter sua carga de trabalho em
conformidade, mais segura e resiliente,
fomentando a inovação.
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O objetivo da estratégia de nuvem híbrida da IBM é atender suas
necessidades, não importa onde você esteja em sua jornada.
Não pediremos que você substitua a sua estrutura atual, ou
que construa algo do zero. Nossa estratégia concentra-se em
entender os objetivos de negócios e de TI de sua empresa
para ajudar a atingi-los da maneira mais eficiente. Esta é um
diferencial de valor significativo, criado para ajudar a otimizar
seus recursos e reduzir o tempo de comercialização.

Por que escolher a IBM: o diferencial da nuvem híbrida aberta
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Uma estratégia de
nuvem híbrida que
integra toda a estrutura

“A escolha pela arquitetura
de nuvem híbrida da IBM
com Red Hat OpenShift
nos dá a flexibilidade para
otimizar em diferentes
plataformas de nuvem
pública de acordo com nossas
necessidades futuras”.4

IBM e Red Hat abrem seu ambiente de nuvem híbrida
A IBM aproveita a arquitetura open-source enraizada no Red
Hat® OpenShift® para desbloquear todo o potencial de nossa
estratégia de nuvem híbrida. O Red Hat OpenShift está entre
as plataformas de Kubernetes mais robustas, com operações
full-stack automatizadas para gerenciar implementações
de nuvem híbrida e multinuvem, otimizadas para oferecer
maior produtividade e inovação para os desenvolvedores.
Juntas, a IBM e a Red Hat oferecem uma das plataformas de
nuvem híbrida mais completas, abrangentes e extensíveis
atualmente disponíveis no mercado. Quando implementada,
nossa abordagem de nuvem híbrida aberta integra nuvens e
infraestruturas on-premise, para oferecer interoperabilidade
simples e sem atritos.
Com o Red Hat OpenShift sustentando a arquitetura de nuvem
híbrida aberta da IBM, você terá um único sistema operacional
e uma plataforma de orquestração de contêineres que
permitirá implementar aplicativos sem nenhuma dependência
de hardware, em qualquer lugar em sua infraestrutura. Isso
significa em todo o seu ambiente multinuvem, também, criar
uma abordagem de nuvem híbrida aberta que proporcione o
maior grau de flexibilidade por ser independente de fornecedor.

Uma nuvem integrada e aberta

Descubra nosso estudo de caso da Coca-Cola

A IBM e a Red Hat ajudarão você a criar um ambiente de nuvem
integrado e moderno, que maximize o valor de negócios de seus
investimentos em TI da maneira mais eficiente e econômica
possível. Atenda demandas complexas de mercado e requisitos
regulatórios enquanto elimina silos e abre o caminho para
mais inovações. Nossa estratégia de nuvem híbrida integrada
e aberta apoia a modernização de suas aplicações e seus
dados e a otimização de sua infraestrutura para gerar maior
eficiência e valor.
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Para saber mais sobre como extrair o máximo valor de negócios
da abordagem de multinuvem híbrida da IBM, leia o smart paper
da IBV, Unlock the business value of hybrid cloud (PDF, 625 KB).

Peter Brickley
Chief Information Officer,
Coca-Cola European Partners plc
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A Coca-Cola European Partners usa a arquitetura de nuvem aberta IBM (0:46)

Notas de rodapé
1.

2.

3.

4.

5.
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Are You Getting The Most From Your Hybrid Cloud?, Um documento de
liderança de pensamento da Forrester Consulting encomendado pela
IBM em março de 2022, Inscreva-se aqui para baixar o relatório.
The State of Enterprise Open Source: A Red Hat Report, Red Hat, Inc.,
junho de 2022.
Outperforming Businesses: Realize 2.5-x value with a hybrid cloud
platform approach (PDF, 1 MB), um white paper patrocinado pela IBM,
Hurwitz & Associates, 2020.
Coca-Cola European Partners accelerates its strategic transformation,
estudo de caso IBM, outubro de 2020.
The hybrid cloud platform advantage: A guiding star to enterprise
transformation (PDF, 340 KB), IBM Institute for Business Value,
junho de 2020.
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