
Ainda que 90% das empresas já tenham 

experimentado alguma forma de cloud, muitas 

estão no momento de entender o próximo 

passo. A extração de valor para o centro do seu 

negócio. Por isso, a jornada inteligente para a 

nuvem equilibra: velocidade e valor.

Aqui na Accenture a gente pode dizer que a 

jornada de transformação para a nuvem pode 

ser encarada em três etapas diferentes. A 

primeira delas é a migração estratégica para a 

nuvem, onde de fato as empresas avaliam seus 

recursos atuais, seus workloads e como eles 

migram e transportam isso tudo para a nuvem. 

A segunda é a utilização em escala da nuvem, 

onde tudo que é novo já desenvolve utilizando 

nuvem, que a gente chama de cloud native. E 

aí, você para de encarar seus projetos como 

projetos pontuais e começa a trabalhar no 

modelo de plataformas e produtos digitais 

utilizando a nuvem em escala. E uma terceira 

etapa é quando de fato você entrega o maior 

benefício para o negócio no que a gente chama 

de time to value, onde você usando todos os 

recursos da nuvem, você pode realmente fazer 

inovação nos negócios em escala e até mesmo 

mudar o modelo de negócio da sua empresa.

As nuvens já existem há mais de 10 anos. 

Agora vem a adoção, agora vem o momento 

em que realmente as empresas, nesses 

próximos três anos, vão começar a trabalhar de 

forma massiva e perseguir esses benefícios 

que a nuvem pode trazer.

. 

Já parou para pensar como você consegue 

acessar seus e-mails em qualquer computador 

ou celular, onde quer que esteja? Ou ainda, 

como é só  fazer o login em um serviço de 

streaming para aparecer todo seu histórico de 

músicas, filmes e séries bem no episódio em 

que você parou?

Esses serviços digitais só conseguem oferecer 

esse tipo de experiência por causa da 

computação em nuvem ou simplesmente cloud. 

E hoje, mais do que nunca, o mundo precisa ir 

em direção a ela.

Nessa série de seis (6) episódios, reunimos 

nossos especialistas, parceiros e clientes para 

mostrar como a nuvem está revolucionando 

indústrias inteiras. Afinal, existe transformação 

digital sem cloud?

Não. A transformação digital vem por dois 

caminhos. O primeiro caminho é a mobilidade, a 

questão do acesso aos dispositivos inteligentes 

móveis. Muitas das transformações digitais 

foram orientadas a melhorar a experiencia do 

consumidor, dos clientes, para que você 

pudesse usar essa tecnologia de uma forma 

totalmente inovadora. Mas, também, tem a 

transformação digital no back-end, na parte de 

trás. Então, essa segunda transformação, talvez 

seja a transformação que tenha mais valor ou 

mais peso nas organizações hoje. O grande 

desafio é justamente conseguir fazer essa 

migração para o ambiente de nuvem, não só o 

ambiente, mas na organização ao redor dessa 

entrega de nuvem.
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.A cloud hoje é um hiperativo. Antigamente havia 

muita resistência por causa de segurança, de 

privacidade de dados e hoje se tornou uma 

questão muito mais de competitividade de 

sobrevivência. Hoje é muito mais seguro você 

guardar os seus dados na nuvem do que você 

guardar dentro da sua própria infraestrutura.

A velocidade com que as empresas têm se 

organizado, tem tido agora a capacidade de 

colaborar entre si. De criar o que a gente chama 

dessas plataformas digitais é o que é realmente 

impressionante

A nuvem é a base da transformação digital que 

tem provocado mudanças profundas na forma 

como as empresas operam, competem e criam 

valor para todos: a sociedade, o mercado e o 

meio ambiente.

Quer saber como isso acontece? Acompanhe os 

próximos episódios dessa série.
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