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Considerações para 
otimizar a alocação de 
cargas de trabalho em 
nuvem híbrida

CHECKLIST

PÚBLICO OU PRIVADO?

Use a checkl ist  abaixo para determinar se um ambiente públ ico ou pr ivado é ideal  
para sua carga de trabalho.   

SEGURANÇA

Determine as necessidades de segu-
rança de cada carga de trabalho

As medidas de segurança da nuvem pública devem 
ser tão dinâmicas quanto os ambientes que elas 
protegem. Mantenha em uma nuvem privada as 
cargas de trabalho que tenham necessidades 
sólidas de segurança e conformidade.

DESEMPENHO

Defina os requisitos de desempenho de 
cada carga de trabalho

Ao entender os critérios exclusivos de desempenho 
de cada carga de trabalho e o impacto do centro 
de gravidade dos dados, da localidade dos dados e 
da latência, é possível determinar como a alocação 
dessas cargas de trabalho influenciará o desem-
penho relativo delas.

CONSIDERAÇÕES SOBRE GERENCIAMENTO

Avalie diferentes modelos de imple-
mentação

Avalie os diferentes modelos de implementação 
para uso frequente e estabeleça operações 
consistentes para minimizar a complexidade 
das diferentes experiências de gerenciamento 
em nuvens públicas e privadas.

Escolha o melhor ambiente para 
suas cargas de trabalho com 
a Dell Technologies
A segurança, o desempenho, os recursos de 
gerenciamento, a disponibilidade e o custo dos 
ambientes públicos e privados afetam cada carga 
de trabalho exclusiva de formas diferentes. Ao 
entender esses fatores, é possível alocar as 
cargas de trabalho estrategicamente e criar uma 
estratégia de nuvem de sucesso.  

A Dell Technologies, a Intel e a VMware podem 
ajudar você a alinhar melhor suas cargas de 
trabalho em ambientes públicos, privados e de 
borda, oferecendo uma nuvem híbrida consistente.

Leia o white paper completo da IDC para saber mais
1 Com base no white paper da IDC encomendado pela Dell Technologies, Intel e VMware, "Otimizando a alocação de cargas de trabalho em sua nuvem híbrida", julho de 2020. Os resultados 
reais variam. Relatório completo: https://www.dellemc.com/resources/pt-br/asset/analyst-reports/solutions/idc-optimizing-workload-placement-in-your-hybrid-cloud.pdf

FATORES QUE DETERMINAM A ALOCAÇÃO DE CARGAS DE 
TRABALHO
A adoção de uma nuvem híbr ida consistente permite que seus requis itos de negócios e de 
apl icat ivos determinem o ambiente em que uma carga de trabalho é executada. À medida 
que você aval ia cada carga de trabalho exclusiva para alocação, quais caracter íst icas 
devem afetar suas decisões? Em uma pesquisa recente da IDC1,  os entrevistados consid-
eraram estes aspectos os mais essenciais para a a locação de cargas de trabalho:
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DISPONIBILIDADE

Avalie os requisitos de disponibilidade 
de cada aplicativo

A nuvem pública é excelente para aplicativos 
que exigem uma disponibilidade com até 
"quatro noves", mas os que precisam de maior 
disponibilidade devem procurar nuvens 
privadas para alocação.

CUSTO

Entenda como os diferentes modelos 
de implementação afetam os resultados

Implemente modelos de consumo de OpEx em 
todos os ambientes. Execute em sua nuvem 
privada as cargas de trabalho que não se beneficia-
rão da economia da nuvem. Entenda quais cargas 
de trabalho acionarão taxas de entrada/saída e 
aloque-as devidamente.

1 Fonte: pesquisa Modernized Infrastructure Survey da IDC, 2020

https://www.dellemc.com/resources/pt-br/asset/analyst-reports/solutions/idc-optimizing-workload-placement-in-your-hybrid-cloud.pdf


