
PRINCIPAIS DESAFIOS QUE GERAM MAIORES CUSTOS EM NUVEM:

OTIMIZAÇÃO DE CUSTOS 
EM NUVEM
O processo de redução dos seus gastos gerais com a nuvem requer identificar recursos mal gerenciados, eliminar 
desperdícios e reservar capacidade e serviços de computação do tamanho adequado para conseguir escalar.

A nuvem oferece às organizações escalabilidade ilimitada e custos de TI mais baixos, cobrando apenas pelos recursos que 
você utiliza. Mas a verdade sobre os valores das nuvens AWS e Microsoft Azure, é que os clientes são cobrados pelos 
recursos que pedem, sejam eles utilizados ou não.

O Gartner estima que até 70% dos custos da nuvem são desperdiçados. Felizmente, existem muitas boas práticas para a 
otimização de custos em nuvem.

Para maximizar o valor dos seus recursos de nuvem, você deve garantir continuamente que sua propriedade digital esteja 
alinhada com seus objetivos de negócios. 

Pergunte-se: 

É uma questão de rastrear direitos, inventário e consumo e ir otimizando continuamente todos os seus serviços em nuvem. 
Dessa forma, você pode gerenciar contratos, acompanhar, controlar e prever seus gastos na nuvem, mesmo quando você 
tiver vários provedores.

Todas as suas máquinas virtuais são necessárias 24x7 e o tamanho é compatível ao uso real? 

Você utiliza os beneficios das licenças  de Windows Server e MS SQL adquiridas na nuvem? 
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OS SERVIÇOS DE OTIMIZAÇÃO
DE CUSTOS DA SOFTWAREONE
Com a Estrutura de otimização de custos da SoftwareONE, podemos identificar oportunidades atuais e contínuas de 
redução de custos observando seu ambiente de nuvem.

Temos uma metodologia própria onde envolve uma combinação de módulos de serviço que incluem sessões de 
compartilhamento de conhecimento, assessment baseado em ferramentas, coleta de informações, sessões de redesenho 
do ambiente e assim podemos descobrir juntos como  otimizar custos, acompanhar melhor o gerenciamento dos seus 
gastos na nuvem e monitorar seu consumo no Azure e AWS.

Com um plano estruturado de otimização de custos te ajudará rapidamente. Você terá os seguintes benefícios:

› Transparência e economia ao rever suas compras de VMs, descobrindo os custos 
potenciais de economia para VMs usadas 24x7 e redimensionando corretamente o uso da 
VM para evitar o pagamento de capacidades não utilizadas.

› Produtividade e eficiência dos negócios, permitindo novas iniciativas com o orçamento 
criado com as economias realizadas.

› Redução de riscos e ganho de confiança ao endereçar as oportunidades de otimização 
da nuvem dentro da sua organização e ao fornecer recomendações 
e suporte na correção.

Assessment do Ambiente
Análise do ambiente em Nuvem, a fim de coletar todos os recursos que geram custos na plataforma

Consolidação dos dados coletados
Consolidar todos os dados obtidos após a análise do ambiente em Nuvem

Entrevista Técnica
Alinhamento com o cliente acerca destes dados coletados e sua melhor utilização.

Apresentação dos resultados
Apresentação dos resultados obtidos após análise.

Execução
Realizar a otimização de forma conjunta, de acordo com os resultados apresentados e alinhados com o cliente.

Ou fale com um de nossos especialistas:
T. +55( 11) 3796-5020
E. marketing.br@softwareone.com

Saiba mais em
www.softwareone.com/pt-br
Rua George Ohm, 230 – Bloco B - 16° andar


