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Por que usar uma nuvem híbrida? 
 

A computação na nuvem recebe muita atenção, e por um bom motivo: é para lá que a maior parte 
da TI está migrando. Entretanto, os datacenters na infraestrutura local também têm um papel 
importante a desempenhar hoje e no futuro. Para muitas organizações, é essencial integrá-los para 
criar uma nuvem híbrida.  
 

A Microsoft entende essa realidade. Para ajudar você a fazer isso, oferecemos uma ampla gama  
de tecnologias de nuvem e na infraestrutura local que funcionam juntas de modo coerente. Além disso,  
ao contrário de nossos concorrentes, nós oferecemos flexibilidade para você escolher o caminho que 
quiser. Temos o compromisso de fornecer uma nuvem híbrida consistente que ofereça suporte  
à abordagem que você escolher.   
 

Mas o que é exatamente uma nuvem híbrida? Embora não seja fácil fazer com que todos cheguem  
a um acordo sobre uma definição, alguns requisitos são óbvios. Por exemplo, você precisa conectar seus 
datacenters na infraestrutura local à nuvem, um problema que a Microsoft resolve com as Redes 
Virtuais do Azure e o Azure ExpressRoute, entre outros. Entretanto, a conectividade básica não  
é suficiente. A nuvem híbrida deve ir além disso e oferecer um conjunto completo de serviços 
consistentes.  
 

A Microsoft acredita que uma verdadeira nuvem híbrida deve oferecer quatro componentes, com 
benefícios significativos em cada um deles. São eles: 
 

 Identidade comum para aplicativos de nuvem e na infraestrutura local. Isso melhora a produtividade 
dos usuários, pois eles utilizam um logon único para todos os aplicativos. 
 

 Gerenciamento e segurança integrados em sua nuvem híbrida. Assim, é possível monitorar, 
gerenciar e proteger seu ambiente de maneira coesa, proporcionando maior visibilidade e controle. 
 

 Uma plataforma de dados consistente para seu datacenter e a nuvem. Isso permite a portabilidade 
de dados, aliada ao acesso contínuo a serviços de dados na nuvem e na infraestrutura local para 
insights detalhados sobre seus dados. 
 

 DevOps e desenvolvimento unificado na nuvem e nos seus datacenters na infraestrutura local. 
Assim, você pode migrar aplicativos entre os dois ambientes conforme necessário, e a produtividade 
do desenvolvedor também melhora, pois ambos os lugares agora têm o mesmo ambiente de 
desenvolvimento. 

 

Juntos, esses quatro requisitos proporcionam experiências consistentes para desenvolvedores, 
profissionais de dados, gerentes de TI e usuários. A Figura 1 resume isso, mostrando um exemplo  
de tecnologias Microsoft para cada um. 
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Figura 1: Uma nuvem híbrida deve fornecer soluções consistentes em quatro áreas: identidade, DevOps  

e desenvolvimento, gerenciamento e segurança e plataforma de dados. 
 

Como mostra a figura, a Microsoft oferece tecnologias de nuvem híbrida que abordam as quatro áreas. 
Entre os exemplos estão:  

 

 O Azure Active Directory funciona com seu Active Directory na infraestrutura local para fornecer 
identidade comum aos usuários. 

 

 O Azure oferece serviços integrados de gerenciamento e segurança para infraestrutura local  
e de nuvem. 

 

 Os serviços de dados do Azure são combinados com o SQL Server para criar uma plataforma  
de dados consistente. 

 

 Os serviços do Microsoft Azure na nuvem combinados com o Microsoft Azure Stack na infraestrutura 
local fornecem DevOps e desenvolvimento unificado. 
 

O que acontecerá se você tentar criar uma nuvem híbrida sem esses quatro atributos? A resposta é: você 
terá diferenças desnecessárias em todo o ambiente. Essas diferenças geram complexidade, que por sua 
vez dificultam a utilização, o gerenciamento e a proteção da sua nuvem híbrida. Os riscos aumentam  
à medida que os benefícios fornecidos aos usuários diminuem. 
 

Criar uma nuvem híbrida verdadeiramente consistente, com as vantagens que ela traz, é uma 
abordagem melhor. Como este white paper descreve, a Microsoft é a única a oferecer essas vantagens. 
 

Requisito: identidade comum 
 

Ao acessar os aplicativos, os usuários não precisam se preocupar com a execução deles na infraestrutura 
local ou na nuvem. O fornecimento de identidade consistente é essencial para isso, e é por esse motivo 
que a Microsoft criou o Azure Active Directory (Azure AD). Esse serviço de nuvem oferece logon único 
seguro, provisionamento automatizado de novos usuários e muito mais. 
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Ofereça aos usuários logon único nos aplicativos em qualquer lugar  
 

Ninguém gosta de ter que memorizar várias senhas. Nas empresas, o problema do logon único, ou seja,  
a possibilidade de fazer logon uma vez e acessar qualquer aplicativo, foi resolvido há muito tempo.  
No entanto, com a ascensão do Software como serviço (SaaS), esse problema precisa ser resolvido 
novamente. Em vez de obrigar os usuários a fazer logon separadamente em cada aplicativo, eles  
podem fazer logon apenas uma vez e, então, acessar aplicativos na infraestrutura local e na nuvem  
(ou seja, SaaS). A Figura 2 mostra como isso é possível com o Azure AD.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: O Azure Active Directory permite que um usuário faça logon uma vez e acesse  

aplicativos na infraestrutura local e na nuvem.  
 

Para usar o Azure AD em uma nuvem híbrida, primeiro a organização conecta o Active Directory  
na infraestrutura local ao Azure AD na nuvem. Os usuários podem então fazer logon como de costume  
(o Azure AD é invisível para eles). Agora esses usuários podem acessar os aplicativos na infraestrutura 
local e na nuvem sem fazer logon novamente. Eles tem o logon único em todo seu ambiente híbrido.  
 

O Azure AD oferece suporte a aplicativos de nuvem da Microsoft, incluindo o Office 365 e o Dynamics 
365. Ele também é compatível com muitas outras ofertas de SaaS, incluindo Google Apps, Salesforce 
CRM, Dropbox, Box, Slack, Service Now, Workday e muitas outras. Assim como o Active Directory 
permite logon único para aplicativos na infraestrutura local de muitos fornecedores diferentes, o Azure 
AD permite o logon único para aplicativos de nuvem de muitos provedores de SaaS.  
 

Usar o Azure AD para logon único também traz outros benefícios, incluindo:  
 

 Como o Azure AD fornece uma conta comum para muitos aplicativos, não há tanta necessidade  
de ter várias senhas que podem ser reutilizadas nos diferentes aplicativos de SaaS. Isso melhora sua 
segurança, pois é menos provável que uma violação em um site exponha uma senha que foi 
reutilizada para outro aplicativo. 

 

 Quando um usuário deixa a organização, um administrador pode encerrar seu acesso a vários 
aplicativos (na nuvem ou na infraestrutura local) removendo-o do Azure AD. Entretanto, se ele tinha 
logons separados para esses aplicativos, o administrador precisará encontrar e remover cada  
um deles individualmente. 
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O amplo suporte da Microsoft à identidade híbrida é único entre os principais provedores 
de plataforma de nuvem. Por exemplo, o Gerenciamento de Identidades e Acesso da AWS  
concentra-se no gerenciamento de identidades para a própria AWS e para recursos em execução 
na AWS. Ao contrário do Azure AD, ele não fornece uma solução geral para logon único que 
funciona em todos os aplicativos de nuvem de muitos fornecedores. 

 
 

 

Aplicativos de SaaS híbridos 
 

Aplicativos que estão disponíveis como soluções de SaaS e produtos na infraestrutura local 
representam outra forma de computação na nuvem híbrida. Por exemplo, o Office 365 inclui  
vários componentes que funcionam dessa maneira, incluindo o Exchange e o SharePoint.  
 

Em um mundo híbrido, os aplicativos de SaaS híbridos podem ser muito úteis. Por exemplo,  
o SharePoint Online e o SharePoint Server oferecem uma experiência administrativa comum,  
assim como o Exchange Online e o Exchange Server. Esses aplicativos também fornecem outros  
benefícios híbridos, como suporte em SharePoint para pesquisas no SharePoint Online  
e no SharePoint Server e a possibilidade de usar um domínio de e-mail comum no Exchange  
Online e no Exchange Server.  
 

Assim como outros aplicativos, as soluções de SaaS híbridas precisam gerenciar identidades.  
Com o Office 365, esse desafio é resolvido pelo Azure AD. Qualquer organização que usa  
o Office 365 também usa o Azure AD, mesmo que não o veja explicitamente. Isso permite ações  
como a atribuição de licenças a aplicativos específicos do Office 365 com base em grupos  
do AD para que todos em um determinado grupo recebam acesso. Uma nuvem híbrida consistente 
também pode proporcionar valor à sua organização por meio de uma combinação da identidade 
híbrida com aplicativos de SaaS híbridos. 
 

 

Proteja identidades em ambientes de nuvem e na infraestrutura local  
 

Usar uma identidade comum para acessar muitos aplicativos traz benefícios reais. Entretanto, proteger 
essa identidade também é mais importante do que nunca. A Microsoft oferece várias maneiras de  
fazer isso.  
 

Por exemplo, o Azure AD oferece autenticação multifator (MFA). Com essa opção, é necessário ter  
mais do que apenas uma senha para efetuar logon no Azure AD. Os usuários também precisam  
de um segundo fator, como a inserção de um código enviado ao seu celular. Com o MFA, mesmo que  
um invasor roube a senha do usuário, ele não poderá efetuar logon como se fosse essa pessoa. O invasor 
também precisaria de acesso ao celular do usuário ou a outro fator usado para autenticação. Como 
resultado, há uma melhoria na proteção da identidade e redução dos riscos.  
 

O Azure AD também oferece suporte a políticas de acesso condicional. Com elas, seus administradores 
podem controlar o acesso a aplicativos específicos usando não apenas a identidade do usuário, mas 
também o dispositivo que ele está usando, sua localização, os grupos dos quais ele faz parte e muito 
mais. As identidades do usuário definem o perímetro de sua nuvem híbrida. Por isso, é importante 
protegê-las com MFA e acesso condicional. Além disso, a Microsoft oferece APIs entre plataformas para 
integrar o gerenciamento de identidades em aplicativos de nuvem ou na infraestrutura local, com 
suporte para todos os protocolos modernos, incluindo SAML 2.0, WS-Fed, OAuth 2.0 e OpenID Connect. 
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Requisito: gerenciamento e segurança integrados  
 

Usar uma nuvem híbrida pode ampliar suas opções de fornecimento de serviços de TI à organização. 
Entretanto, não há como evitar os novos obstáculos que as nuvens híbridas trazem para  
o gerenciamento e a segurança. Entre esses desafios estão:  

 Monitoramento de seus recursos de nuvem e na infraestrutura local combinados. 
 

 A automatização eficaz de tudo o que for possível, como a resposta aos alertas gerados por meio  
do monitoramento. 

 

 A proteção da área de superfície maior que a nuvem híbrida traz. 
 

 O fornecimento de backup de dados e Disaster Recovery eficazes para recursos de nuvem  
e na infraestrutura local. 

 

Enfrentar esses desafios exige uma abordagem do gerenciamento e da segurança desenvolvida para 
nuvens híbridas. Para fornecer isso, a Microsoft oferece serviços de gerenciamento e segurança  
do Azure, proporcionando a você recursos internos em todo o ciclo de vida operacional. O Azure inclui 
um conjunto coeso de ferramentas para monitoramento, configuração e proteção da sua nuvem 
híbrida. A Figura 3 mostra o panorama geral do gerenciamento e da segurança do Azure (é possível que 
você já tenha ouvido falar nele como Operations Management Suite). 
 

 
 

Figura 3: O Azure fornece serviços integrados de gerenciamento e segurança  

para uma nuvem híbrida moderna.  
 

Desenvolvido para um mundo híbrido e heterogêneo, os serviços de gerenciamento e segurança  
do Azure proporcionam aumento do controle dos sistemas Windows e Linux em execução no Azure  
ou no seu datacenter na infraestrutura local. Na verdade, apesar de não ser mostrado no diagrama, 
esses serviços do Azure também podem se estender ao gerenciamento dos sistemas Windows e Linux 
em serviços de hospedagem ou em outras plataformas de nuvem, como a AWS.  
 

A abordagem do ciclo de vida do gerenciamento do Azure é composta por quatro principais serviços: 
insight e análise, automação e controle, proteção e recuperação e segurança e conformidade. Todos 
eles são acessados por meio de um único painel, um exemplo do que é mostrado na Figura 4.  
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Figura 4: O painel de monitoramento proporciona uma visão ampla e personalizável de um ambiente  

de nuvem híbrida. 

O console é criado a partir de blocos, e cada usuário pode personalizar quais blocos aparecem para 
atender às suas necessidades. Um usuário focado na segurança, por exemplo, pode optar por mostrar  
o status atual do software antimalware em sistemas gerenciados, o número de problemas  
de segurança pendentes e um mapa que mostra de onde vêm as ameaças. Um usuário responsável 
pelo backup pode optar por exibir informações sobre os backups mais recentes para máquinas virtuais, 
email e outros dados. Um usuário responsável por todas essas áreas — os serviços de gerenciamento  
e segurança do Azure são desenvolvidos para serem ferramentas eficazes para generalistas — pode 
exibir uma combinação desses itens. Seja qual for o requisito, essa interface personalizável proporciona 
a todos os usuários acesso às informações e aos serviços mais relevantes para suas próprias 
necessidades. Além disso, como os serviços de nuvem do Azure são desenvolvidos para um mundo 
híbrido, a imagem que o painel apresenta pode abranger os datacenters de nuvem e na  
infraestrutura local.  

Obtenha o serviço de insight e análise comum na sua nuvem híbrida  
Um dos aspectos mais importantes do gerenciamento é o monitoramento para acompanhar o que está 
acontecendo em seu mundo. Fazer isso com eficiência em uma nuvem híbrida é especialmente 
desafiador, pois você precisa da capacidade de alcançar os datacenters de nuvem e na infraestrutura 
local. O Azure faz isso com o serviço de insight e análise.  
 

O serviço de insight e análise coleta informações, como dados de log e performance, sobre os sistemas 
que monitora. Com o painel, o usuário pode emitir consultas personalizadas em relação a esses dados  
ou criar consultas realizadas regularmente e, depois, gerar um alerta se algo estiver fora do comum. 
Além disso, para oferecer suporte a situações comuns, o serviço de insight e análise inclui um grupo de 
soluções que oferecem lógica e consultas predefinidas para abordar uma área específica. Por exemplo,  
a solução de avaliação do AD exibe o status do Active Directory, junto com recomendações para 
melhoria, enquanto a solução de avaliação do SQL fornece informações semelhantes para o SQL Server.  
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Este serviço de monitoramento do Azure também pode se conectar diretamente ao System Center 
Operations Manager. Isso permite que o serviço de insight e análise receba informações e alertas que  
o Operations Manager obtém dos sistemas que monitora. A conexão com o Operations Manager fornece 
acesso fácil a informações úteis. Portanto, é uma maneira comum de começar a usar o serviço de insight 
e análise.  
 

O serviço de insight e análise também fornece outras ferramentas úteis, incluindo:  
 

 O Mapa de Serviço pode descobrir automaticamente aplicativos distribuídos em seu ambiente 
híbrido, mostrar as dependências entre componentes do aplicativo (como bancos de dados e lógica 
de negócios) e ajudar a solucionar problemas. 

 

 O Monitor de Desempenho de Rede permite que um administrador acompanhe a performance  
da rede, incluindo links entre datacenters de nuvem e na infraestrutura local e, depois, encontre  
e corrija problemas de rede. 

 

Para entender o valor dessa tecnologia, pense em um cenário simples. Imagine que o serviço de insight  
e análise gere um alerta sobre um aplicativo em seu ambiente. Um administrador pode usar o Serviço  
de Mapa para entender a estrutura desse aplicativo e, então, determinar que o problema está no banco 
de dados SQL Server do aplicativo. O administrador pode usar a solução de avaliação do SQL fornecida 
pelo serviço de insight e análise para observar melhor esse banco de dados. Talvez o problema seja que 
uma das tabelas do banco de dados atingiu seu tamanho máximo, por exemplo. Quando o administrador 
souber isso, poderá truncar essa tabela e retornar o aplicativo para a operação normal.  
 

Esse processo de encontrar e corrigir um erro será o mesmo se o banco de dados com problema estiver 
em execução na infraestrutura local, em um provedor de hospedagem ou na nuvem. O mesmo acontece 
para o SQL Server e o Banco de Dados SQL do Azure. A consistência é uma característica do serviço de 
insight e análise porque foi desenvolvida para um mundo híbrido.  
 

Compare com outros provedores de nuvem. A AWS, por exemplo, fornece o CloudWatch para monitorar 
um ambiente de nuvem. Porém, essa tecnologia fornece pouca informação sobre outros aspectos porque 
não foi desenvolvida para um mundo híbrido. O Mapa do Serviço, por outro lado, pode descobrir 
automaticamente aplicativos que abrangem datacenters de nuvem e na infraestrutura local,  
e os recursos de monitoramento do serviço de insight e análise no Azure tratam ambos os ambientes  
da mesma maneira. Esse serviço do Azure é desenvolvido desde o início para funcionar com uma nuvem 
híbrida.  
 

Forneça automação de gerenciamento para sua nuvem híbrida 

Em geral, convém automatizar ao máximo o gerenciamento dos seus sistemas. Para permitir que 
isso seja feito a partir da nuvem, o Azure inclui a oferta de automação e controle. Esse serviço 
permite que os administradores criem scripts do PowerShell chamados de runbooks para 
automatizar processos comuns.  

 

Por exemplo, pense no cenário que acabamos de descrever, onde o serviço de insight e análise gera um 
alerta com base na detecção de um problema com um aplicativo. Uma maneira de lidar com isso é confiar 
em um administrador para localizar e corrigir o problema. Essa poderá ser a única opção na primeira vez 
que ocorrer um problema. Se ele provavelmente aparecerá novamente, por que não criar uma solução 
automatizada? Com a funcionalidade do serviço de automação e controle, o administrador pode criar  
um runbook com as mesmas etapas (como truncar a tabela de banco de dados) e, em seguida,  
configurá-lo para execução sempre que o alerta for exibido. Isso pode tornar a resolução de problemas 
mais rápida, mais confiável e menos cara.  
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A oferta de automação e controle também aborda muitos outros cenários. Administradores podem criar 
runbooks que redefinem senhas de usuário, configurar máquinas virtuais para um ambiente  
de desenvolvimento ou programar e implantar patches para Windows e Linux. Para facilitar isso,  
a Microsoft e outros fornecem uma galeria de scripts predefinidos que abordam muitos cenários 
comuns. Além de runbooks, essa oferta de serviço do Azure também fornece a Configuração de Estado 
Desejado (DSC), que é a capacidade de especificar como um servidor Windows ou Linux deve ser 
configurado, e depois monitora e aplica essa configuração.  
 

Junto com o serviço de insight e análise, o serviço de automação e controle tem um objetivo primordial: 
ajudar você a encontrar proativamente e corrigir problemas em sua nuvem híbrida antes que eles 
afetem seu negócio.  

 

Obtenha uma visão unificada da segurança e da conformidade  
 

Nenhum aspecto do gerenciamento de sistemas é mais importante do que a segurança. Quais dos seus 
sistemas estão sendo atacados agora? De onde vêm os ataques? Qual é o status do software 
antimalware em cada um desses sistemas? Em uma nuvem híbrida, você deve ser capaz de responder  
a todas essas perguntas de uma maneira comum para sistemas em datacenters na infraestrutura local  
e na nuvem.  

 

O serviço de segurança e conformidade do Azure aborda essas preocupações. Ao fornecer um conjunto 
unificado de ferramentas, ele permite que os administradores, mesmo aqueles que não são especialistas 
em segurança, evitem, detectem e respondam a ameaças em sua nuvem híbrida. Veja a seguir alguns 
exemplos do que esse recurso fornece: 

 

 Administradores podem ver o estado de segurança de sua nuvem híbrida inteira em uma única 
visualização. Essa visualização pode incluir status de antimalware, se os sistemas estão em 
conformidade com as configurações de linha de base definida e muito mais. Na verdade, a oferta  
de serviço de segurança e conformidade se baseia no mecanismo de repositório e consulta usado 
pelo serviço de insight e análise, trazendo a mesma amplitude e poder para o gerenciamento da 
segurança. 

 

 Essa ampla visibilidade pode ajudar os administradores a detectar e responder rapidamente  
a ameaças à segurança. Por exemplo, um administrador pode determinar que uma rede virtual não 
está corretamente configurada e, em seguida, clicar em um botão no painel para corrigi-la ou ver 
que um Banco de Dados SQL do Azure não tem a criptografia habilitada e ativá-la com mais alguns 
cliques. O serviço de segurança e conformidade fornece até mesmo uma lista priorizada de 
vulnerabilidades de segurança como essas, além de orientações sobre como corrigi-las. 

 

 Como o serviço de segurança e conformidade do Azure é continuamente atualizado pela Microsoft, 
ele toma conhecimento das novas ameaças assim que elas aparecem. Isso ajuda os administradores 
a manter uma postura de segurança atualizada em sua nuvem híbrida. Além disso, como essas 
atualizações obtêm informações da Microsoft sobre ataques no Azure, Xbox e outros serviços  
de nuvem, essa inteligência contra ameaças se baseia em um conjunto de dados muito grande. Você 
obtém o benefício da ampla experiência da Microsoft, além das contínuas atualizações possíveis em 
uma solução baseada em nuvem. 

 

Mais uma vez, vale comparar o que o Azure fornece com o que a maioria dos outros provedores  
de nuvem oferecem. Como esses provedores estão focados exclusivamente na nuvem, suas soluções 
normalmente não atendem às necessidades mais amplas de um ambiente híbrido. Além disso, como  
os outros principais provedores de nuvem geralmente não têm a longa experiência da Microsoft como 
provedor de software de gerenciamento empresarial, é possível que eles não entendam o que é 
necessário para gerenciar a nuvem e um ambiente de computação na infraestrutura local.  
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Utilize serviços baseados em nuvem para backup e Disaster Recovery na 
infraestrutura local  

 

É necessário fazer backup dos dados onde quer que eles estejam. Devido à enorme quantidade  
de armazenamento de baixo custo disponível em uma plataforma de nuvem como o Azure, convém 
usar um serviço de nuvem para fazer isso. De maneira semelhante, muitos aplicativos precisam  
de Disaster Recovery (DR) para garantir que continuarão em execução quando ocorrerem falhas 
inesperadas. A nuvem também é adequada para fornecer esse serviço.  

 

Para atender a essas necessidades, a Microsoft oferece dois serviços distintos: Backup do Azure e, para 
o DR, Azure Site Recovery. Como o nome sugere, o Backup do Azure faz backup dos dados nos 
datacenters do Azure. Esses dados podem ser de máquinas virtuais do Windows ou Linux, Exchange, 
SharePoint, SQL Server ou arquivos do Windows. Não importa a origem, o Backup do Azure permite 
armazenar cópias de dados no Azure e, depois, restaurá-los conforme necessário. Você também pode 
restaurar apenas os dados de que precisa. Ao contrário do backup em fita, não há necessidade de buscar 
uma fita inteira em um local externo. O Backup do Azure também permite que você mantenha esses 
dados no armazenamento com redundância geográfica para proteger seu backup caso um datacenter 
inteiro do Azure seja desabilitado. 

 

O Azure Site Recovery é um serviço de Disaster Recovery baseado em nuvem desenvolvido para 
tirar proveito da escalabilidade e da resiliência do Azure. A Figura 5 ilustra esse serviço.  

 

 

Figura 5: O Azure Site Recovery oferece Disaster Recovery para máquinas virtuais e servidores  

físicos com failover para o Azure.  

O Azure Site Recovery pode ser usado com máquinas virtuais do Linux e Windows em execução  
na VMware ou Hyper-V, bem como com servidores físicos. Elas podem ser executadas em qualquer 
lugar em sua nuvem híbrida: na infraestrutura local, em um provedor de hospedagem ou (para 
máquinas virtuais) no Azure. Onde quer que estejam, esses sistemas enviam atualizações regulares  
ao Azure Site Recovery na nuvem. Quando ocorre um desastre, o serviço gerencia failover para o Azure. 
Isso inclui a criação de máquinas virtuais do Azure necessárias, inicializando-as com o mais recente 
estado armazenado no Azure Site Recovery e configurando redes virtuais. Destinado ao uso para 
workloads complexos, como SAP, este serviço fornece Disaster Recovery fácil de usar a um custo 
relativamente baixo.  
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Backup e DR são ofertas comumente disponíveis. Então, o que torna esses serviços do Azure 
excepcionalmente adequados para uma nuvem híbrida? A resposta é que o Backup do Azure e o Azure 
Site Recovery são serviços de nuvem gerenciados. Qualquer plataforma de nuvem permite que você 
execute softwares de terceiros para backup e DR, e no Azure isso não é diferente. Você pode usar 
CommVault, Veritas ou outros com os Blobs do Azure, por exemplo. A grande diferença é que  
a Microsoft fornece serviços gerenciados para ambos, o que significa que você não precisa comprar, 
instalar e executar suas próprias soluções de backup e DR na nuvem. Isso é significativamente mais 
simples do que gerenciar seus próprios servidores na nuvem, e é um importante exemplo dos benefícios 
de uma nuvem híbrida.  

 

 

 

Manter-se híbrida? Ou migrar totalmente para a nuvem? 
 

Algumas organizações planejam permanecer híbridas indefinidamente. Outras, porém, 
consideram o fato de serem híbridas como uma estação de acesso em sua jornada para  
a nuvem. Em outras palavras, elas pensam em uma nuvem híbrida como parte de sua estratégia 
de migração. 
 

Se você está nessa segunda categoria, uma nuvem híbrida consistente pode facilitar 
significativamente a migração. Por exemplo, o Azure Site Recovery pode ajudar com a migração 
e Disaster Recovery, pois pode criar novas instâncias de aplicativos na infraestrutura local  
no Azure. Em vez de migrar manualmente os aplicativos para a nuvem, você pode contar com  
o Azure Site Recovery para fazer isso e ajudá-lo na transferência para as novas instâncias  
de nuvem. A nuvem híbrida da Microsoft também fornece outras ferramentas, como o assistente 
de migração integrado ao SQL Server Management Studio para ajudar a migrar aplicativos  
do SQL Server na infraestrutura local para máquinas virtuais do IaaS do Azure.  

 

A Microsoft também ajuda a reduzir o custo da migração ao permitir que você traga suas licenças 
na infraestrutura local para o Azure. Você pode usar suas licenças do Windows Server com  
o Software Assurance para economizar até 40% em máquinas virtuais do Windows Server  
no Azure com o Benefício de uso híbrido do Azure. De maneira semelhante, a mobilidade  
de licenças proporciona a flexibilidade para implantar licenças existentes do SQL Server com  
o Software Assurance na nuvem sem taxas adicionais. Esses benefícios utilizados isoladamente 
ou juntos podem gerar uma economia significativa quando você deseja estender para a nuvem 
ou fazer "lift and shift" para ela. Você também pode contar com o extenso ecossistema  
de parceiros da Microsoft, incluindo empresas como Cloudamize e Movere, para fornecer 
ferramentas e conhecimentos de migração. 
 

Sejam quais forem suas opções, a abordagem consistente da Microsoft da nuvem híbrida pode 
tornar a migração para um ambiente completo de nuvem mais simples, mais rápida e menos 
cara. 
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Requisito: plataforma de dados consistente  
 

Qual é a melhor abordagem para trabalhar com dados em uma nuvem híbrida? Não há uma resposta 
única que seja adequada para cada organização, mas uma coisa é clara: você terá informações 
importantes na nuvem e na infraestrutura local. Sendo assim, convém ter uma abordagem comum para 
trabalhar com dados em ambos os lugares.  
 

Para permitir isso, a nuvem híbrida da Microsoft fornece uma plataforma de dados consistente. Essa 
consistência permite que sua organização use as mesmas ferramentas e as mesmas habilidades em todo 
o ambiente. Além disso, como as organizações usam dados de várias maneiras, a plataforma  
da Microsoft funciona com dados operacionais, como pedidos em um aplicativo de compras online,  
e dados analíticos, como informações agregadas usadas para análise de dados. Entre os desafios que 
você pode superar com isso estão: 
 

 Uso de um banco de dados comum no seu próprio datacenter e na nuvem pública. 
 

 Uso de serviços de dados na nuvem para complementar seu banco de dados na infraestrutura local. 
 

 Fornecimento de serviços consistentes na infraestrutura local e na nuvem para armazenamento, 
análise e visualização de dados. 

 

Aproveite um banco de dados comum na infraestrutura local e na nuvem 
 

O Microsoft SQL Server é uma oferta madura que oferece suporte a workloads de missão crítica  
em datacenters em todo o mundo. Em um ambiente de nuvem híbrida, você pode usar essa tecnologia  
de diversas maneiras úteis.  
 

Uma opção é executar o SQL Server em uma máquina virtual de IaaS do Azure. Você pode fazer isso como 
parte da migração de um aplicativo inteiro para a nuvem para reduzir seus custos, por exemplo, ou talvez 
para criar um ambiente de desenvolvimento para aplicativos que são implantados na infraestrutura local. 
Seja qual for o motivo, você pode usar a mesma tecnologia de banco de dados em toda a nuvem híbrida. 
Isso facilita a migração dos seus dados e aplicativos conforme necessário para responder aos novos 
requisitos de negócios. 

 

Outra possibilidade é aproveitar a nuvem para fornecer continuidade dos negócios com Grupos  
de Disponibilidade AlwaysOn do SQL Server. A Figura 6 ilustra esse processo. 
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Figura 6: Com a tecnologia AlwaysOn do SQL Server, um servidor secundário pode ser executado em uma máquina 

virtual do Azure, usando a nuvem para fornecer continuidade dos negócios para um banco de dados  

na infraestrutura local.  

Como mostra a figura, um grupo de disponibilidade possui duas (ou mais) instâncias do SQL Server  
em execução em dois sistemas diferentes. A tecnologia AlwaysOn replica automaticamente  
as alterações para os dados nesses sistemas. Se o primário falhar, o secundário poderá assumir 
automaticamente, permitindo que os aplicativos que usam esse banco de dados continuem  
em execução. Esse tipo de replicação é essencial para workloads de missão crítica, e a tecnologia 
AlwaysOn oferece suporte a cenários com Objetivo do tempo de recuperação (RTO) baixo.   
 

A execução do servidor secundário na nuvem pode economizar dinheiro e tempo. Esse servidor 
secundário também pode ficar legível para ajudar você a escalar o acesso aos dados. Por exemplo,  
um servidor secundário legível pode estar localizado em um datacenter do Azure que esteja mais perto 
de vendedores que usam um aplicativo móvel de inteligência de negócios.  
 

Economize dinheiro migrando seus dados na infraestrutura local para a nuvem  
 

A execução de um banco de dados em uma máquina virtual de nuvem é útil. Entretanto, uma plataforma 
de dados híbridos também deve fornecer serviços de banco de dados na nuvem que complementam seus 
bancos de dados na infraestrutura local. A nuvem híbrida da Microsoft faz isso de várias maneiras.  
 

O SQL Server, por exemplo, fornece suporte interno para backups nos Blobs do Azure. Esse suporte  
é simples de usar — a configuração de um backup agendado requer apenas alguns cliques — e permite 
que você aproveite o armazenamento de baixo custo fornecido pelos Blobs. Ele também pode fornecer 
replicação geográfica de seus dados de backup, garantindo que esses dados sejam armazenados em dois 
datacenters diferentes do Azure. Devido à quantidade crescente de dados que as organizações precisam 
armazenar, convém ter fácil acesso a esse armazenamento de nuvem ilimitado.  
 

Usar o Banco de Dados SQL do Azure, um serviço de dados de PaaS, traz mais possibilidades. Como  
o Banco de Dados SQL do Azure é baseado no SQL Server (na verdade, os dois compartilham o mesmo 
mecanismo essencial de banco de dados), os aplicativos podem acessar dados da mesma forma com  
as duas tecnologias. O Banco de Dados SQL do Azure também pode ser combinado com o SQL Server  
de maneiras úteis.  
 



13 

 

 

Por exemplo, o recurso Stretch Database do SQL Server permite que um aplicativo acesse o que parece 
ser uma única tabela em um banco de dados do SQL Server. No entanto, algumas ou todas as linhas  
da tabela podem estar armazenadas no Banco de Dados SQL do Azure. Essa tecnologia migra 
automaticamente os dados que não são acessados por um determinado período para a nuvem, como 
ilustra a Figura 7.  
 

 
 

Figura 7: O Stretch Database do SQL Server arquiva automaticamente dados relacionais  
frios na nuvem.  

 

Um aplicativo que lê esses dados não sabe que eles foram migrados para a nuvem. O aplicativo apenas 
emite comandos SELECT como de costume. Quando dados mais frios são necessários para satisfazer uma 
consulta, o Stretch Database do SQL Server buscará automaticamente esses dados no Banco de Dados SQL 
do Azure. Os dados são protegidos durante todo o processo, em repouso e em movimento. O resultado  
é o arquivamento automático de dados menos usados na nuvem de menor custo. Isso pode ser usado, por 
exemplo, para armazenar o histórico de pedidos de seus clientes. Nessa situação, você certamente deseja 
manter os dados mais antigos, mas como os pedidos mais antigos são acessados com menos frequência, 
armazená-los no Banco de Dados SQL do Azure pode economizar dinheiro sem precisar de alterações nos 
seus aplicativos.  

 

O Stretch Database do SQL Server oferece outro exemplo de como a nuvem híbrida da Microsoft difere 
de seus concorrentes. Como nós fornecemos o SQL Server e o Banco de Dados SQL do Azure, podemos 
combinar os dois para fornecer serviços inovadores com exclusividade. A AWS, por exemplo, não 
oferece suporte a isso — o recurso Stretch Database do SQL Server está disponível somente com  
a nuvem do Azure.  
 

Use serviços consistentes de armazenamento, análise e visualização de dados  
Até agora, o foco tem sido nos dados operacionais. Para ver o valor total de uma plataforma de dados 
consistente, no entanto, precisamos ampliar nosso espaço. Dados analíticos também são uma parte 
importante da história, e é outra área onde a nuvem híbrida consistente da Microsoft pode melhorar  
o modo como sua organização trabalha com dados. A Figura 8 mostra um cenário possível.  
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Figura 8: A plataforma de dados de nuvem híbrida da Microsoft inclui serviços consistentes para  

análise e visualização de dados de nuvem e na infraestrutura local.  

Imagine que você precisa analisar os dados operacionais em um banco de dados do SQL Server  
na infraestrutura local e no Azure Banco de Dados SQL. Como mostra a Figura 8, você pode carregar  
dados das duas fontes (e de muitas outras) no SQL Data Warehouse do Azure. Esse serviço de nuvem pode 
armazenar quantidades de dados relacionais e não estruturados muito grandes e permite que sua equipe 
defina um data warehouse em poucos minutos. O serviço também simplifica a escala: basta mover um 
controle deslizante para aumentar ou diminuir sua capacidade de armazenamento. Além disso, para 
permitir que você emita consultas em dados relacionais e não-estruturados, o SQL Data Warehouse do 
Azure fornece o PolyBase, uma tecnologia para usar qualquer linguagem com qualquer tipo de dados.  
 

Você pode usar o Azure Analysis Services para analisar esses dados, como mostra a figura. Com base  
na tecnologia comprovada do SQL Server Analysis Services, esse serviço de nuvem permite que sua 
organização utilize as habilidades existentes e as ferramentas familiares. Em vez de aprender algo 
inteiramente novo, sua equipe pode ser produtiva imediatamente. Além disso, como mostra a Figura 8, 
você pode importar modelos tabulares existentes para reutilizar o trabalho que já fez. Os analistas  
de dados também podem criar novos modelos e, depois, implantá-los no Azure Analysis Services ou no  
SQL Server Analysis Services apenas alterando o URL.  
 

O último link da cadeia de análise é a visualização dos dados. Para permitir isso, a plataforma de dados  
da Microsoft fornece o Power BI baseado em nuvem. Esse serviço pode trabalhar com dados de muitas 
fontes diferentes, incluindo Azure Analysis Services, relatórios produzidos na infraestrutura local usando  
o SQL Server Reporting Services e muito mais. Ele tem até mesmo um conector para AWS Redshift,  
o serviço de data warehouse da Amazon.  
 

O Power BI pode exibir painéis por meio de um navegador da Web, dispositivos móveis ou de outras 
maneiras. Ele também pode ser acessado por meio de consultas de linguagem natural falada em um 
telefone. Por exemplo, um vendedor pode usar um telefone para obter facilmente informações sobre  
as vendas do mês passado em Londres ou para fazer outras solicitações especializadas.  
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A plataforma de dados consistente da Microsoft também fornece outras tecnologias para nuvens híbridas. 
Por exemplo, suas organizações podem obter insights avançados de todos os seus dados, relacionais e não 
relacionais, com serviços totalmente gerenciados de big data na nuvem, incluindo o Azure HDInsight  
e o Azure Data Lake. A nuvem híbrida da Microsoft também permite análise, aprendizagem profunda  
e aplicativos inteligentes em dados de nuvem e na infraestrutura local com modelos comuns e suporte  
a linguagem R reutilizável. Isso é possível devido ao Azure Machine Learning, aos Serviços Cognitivos  
e a outras ofertas.  
 

Por que a plataforma de dados de nuvem híbrida da Microsoft é melhor do que as alternativas 
concorrentes? Há vários motivos. Em primeiro lugar, ela é ampla, fornecendo software e serviços para 
trabalhar com dados de muitas maneiras. A plataforma também permite mover dados e outros 
artefatos, como modelos tabulares, conforme necessário. E igualmente importante, os componentes  
da nuvem dessa plataforma de dados são todos serviços de PaaS. Em vez de executar servidores  
na infraestrutura local em máquinas virtuais de IaaS, com todo o esforço de gerenciamento que isso 
implica, os serviços de PaaS cuidam disso para você. Criar e escalar recursos na nuvem é simples,  
e o Azure gerencia a alta disponibilidade. Esses fatores podem reduzir os custos e liberar sua equipe 
para trabalhos mais valiosos.  
 

As soluções alternativas não têm a amplitude da plataforma de dados híbridos da Microsoft, bem como  
a consistência na nuvem e no seu datacenter. Elas também não oferecem o compromisso da Microsoft  
de fornecer serviços de PaaS sempre que possível. Se você não tem esse tipo de plataforma de dados 
consistente, não tem uma nuvem híbrida.  
 

Requisito: DevOps e desenvolvimento unificado  
 

Um dos maiores desafios no uso da nuvem é que a plataforma de desenvolvimento de nuvem  
difere de plataformas tradicionais na infraestrutura local. É claro que algumas coisas são iguais 
(ambos os ambientes oferecem máquinas virtuais que executam o Windows Server e o Linux),  
mas outras são bastante distintas. Essas diferenças podem criar problemas, incluindo:  
 

 Pode ser difícil de migrar de volta um aplicativo criado para uma plataforma de nuvem  
na infraestrutura local. Se o aplicativo usa uma tecnologia que não está disponível no datacenter, 
você pode se comprometer com a nuvem. 

 

 Pode ser difícil fornecer tecnologias de plataforma atualizadas nos casos em que uma solução  
de nuvem não é apropriada. Um exemplo principal disso são os cenários de computação, onde 
aplicativos não podem se conectar sempre à nuvem ou devem ser executados perto de seus 
usuários por motivos de performance. 

 

 A criação de aplicativos que exploram a nuvem enquanto continuam cumprindo todos  
os regulamentos aplicáveis pode ser um desafio. Se o aplicativo deve ser executado em uma 
geografia onde as regras de soberania de dados requerem uma solução na infraestrutura local,  
é possível que os desenvolvedores precisem criar versões diferentes para a nuvem e um datacenter 
na infraestrutura local. 

 

 Diferenças entre uma plataforma de nuvem e seu ambiente na infraestrutura local podem dificultar 
a criação de um ambiente de DevOps comum para aplicativos implantados em ambos os lugares. 

 

O Microsoft Azure Stack soluciona todos esses desafios. Você pode usar essa tecnologia para fornecer  
um subconjunto dos serviços de nuvem oferecidos pelo Microsoft Azure na infraestrutura local.  
A Figura 9 ilustra esse processo.  
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Figura 9: O Azure Stack fornece um subconjunto de serviços do Azure no seu datacenter, permitindo que  

os mesmos aplicativos sejam executados em ambos os lugares.  
 

O Azure Stack permite que os desenvolvedores criem e implantem o software da mesma maneira, seja 
ele executado na infraestrutura local ou na nuvem. Ele também permite que eles implementam 
mecanismos de DevOps consistentes em toda a sua nuvem híbrida. Para permitir isso, o Azure Stack 
fornece muitas das mais importantes tecnologias do Azure, e há mais por vir. As tecnologias no Azure 
Stack incluem:  
 

 Infraestrutura como serviço (IaaS), que fornece máquinas virtuais do Windows e Linux  
sob demanda. 

 

 Plataforma como serviço (PaaS), incluindo o Serviço de Aplicativo, com suporte para a criação  
de aplicativos em .NET, PHP, Java e outros ambientes e Service Fabric, uma base para aplicativos  
de microsserviços. Tanto o Azure quanto o Azure Stack também oferecem suporte ao Cloud 
Foundry, uma tecnologia de PaaS entre plataformas. 

 

 Computação sem servidor com o Azure Functions. 
 

 Suporte a contêineres com o Serviço de Contêiner do Azure (ACS), que fornece orquestração  
de contêiner usando Kubernetes, DC/OS e Swarm. 

 

 Armazenamento, incluindo tabelas e Blobs do Azure. 
 

Em vez de tentar esticar as tecnologias existentes na infraestrutura local para oferecer serviços  
de nuvem, o Azure Stack traz serviços do Azure para seu datacenter. A criação dessa nuvem híbrida 
consistente ajuda a resolver os problemas descritos anteriormente.  
 

Execute os mesmos aplicativos modernos na infraestrutura local e na nuvem  
 

Como o Azure e o Azure Stack oferecem as mesmas tecnologias (os mesmos serviços com as mesmas 
interfaces) migrar aplicativos entre os dois é simples. Isso traz diversas vantagens.  
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Primeiro, sua organização pode escolher onde implantar um aplicativo com base em suas necessidades. 
Você não tem compromisso com a nuvem ou com um datacenter na infraestrutura local. Em vez disso,  
o local em que um aplicativo é executado em sua nuvem híbrida pode mudar de acordo com seus 
requisitos técnicos e de negócios.  
 

Além disso, seus desenvolvedores podem usar tecnologias atualizadas para todos os aplicativos que 
criam, sejam eles executados na nuvem ou em seu próprio datacenter. Isso inclui aplicativos externos, 
como um sistema de comércio eletrônico usado pelos seus clientes, bem como aplicativos internos, 
como uma solução de linha de negócios usada pelos seus funcionários. As mais recentes inovações, 
incluindo computação sem servidor com funções do Azure e suporte a contêineres modernos com ACS, 
estão disponíveis em ambos os lugares. Seus projetos de desenvolvimento na infraestrutura local não 
estão mais limitados a tecnologias mais antigas.  
 

Além disso, ao usar as mesmas tecnologias em ambos os lugares, sua organização pode explorar  
as mesmas habilidades nos dois. Em vez de encontrar (e manter) pessoas com diferentes habilidades 
para desenvolvimento na nuvem e na infraestrutura local, você pode usar as mesmas pessoas para 
ambos os tipos de projetos. Você também pode usar os mesmos processos para implantação  
e atualização de aplicativos, conforme descrito em mais detalhes posteriormente.  
 

Compare isso com o que é necessário se você escolher uma plataforma de nuvem de um provedor 
focado exclusivamente na nuvem, como a Amazon Web Services (AWS). Sem um equivalente  
na infraestrutura local, você é forçado a usar diferentes tecnologias, pessoas e processos nesses dois 
ambientes. Esse é um exemplo claro dos motivos pelos quais uma nuvem híbrida consistente é tão 
importante.  
 

Forneça soluções integradas na borda e na nuvem  
 

Muitos requisitos de negócios podem ser atendidos por aplicativos executados na nuvem. Entretanto, 
isso não vale para tudo — a borda ainda é importante. Por exemplo, pense em uma situação em que  
a latência inerente ao acesso à nuvem não é aceitável. Em um ambiente de fabricação, por exemplo,  
é possível que um aplicativo de controle em tempo real precise estar localizado muito perto dos robôs 
que controla. A velocidade da luz é uma restrição que não acabará. Imagine também que uma conexão 
contínua com a nuvem não é prática. Pense em um navio de cruzeiro no mar, por exemplo, que pode ter 
apenas acesso intermitente à Internet.  
 

Em todas essas situações, as organizações ainda querem criar aplicativos usando tecnologias  
de plataforma modernas. Elas também podem criar aplicativos que possam ser executados na nuvem,  
se necessário. Por que limitar esses aplicativos a um ambiente na infraestrutura local se isso não  
é necessário? Com o Azure Stack, uma organização pode criar os melhores aplicativos possíveis na borda 
enquanto aproveita a nuvem conforme necessário. Por exemplo, um navio de cruzeiro pode depender  
de um aplicativo de bordo criado no Azure Stack para coletar e agregar dados sobre o navio. O mesmo 
aplicativo também pode ser executado na nuvem do Azure para coletar e agregar dados em toda a  
frota de navios da empresa. Ter o mesmo ambiente de desenvolvimento em ambos os lugares torna  
isso possível. 
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A Internet das Coisas como computação de borda 
 

A Internet das Coisas (IoT) apresenta outro exemplo de combinação da computação de borda 
com a nuvem. Para oferecer suporte a aplicativos de IoT, o Microsoft Azure fornece o Hub IoT, 
um serviço de nuvem que pode aceitar e armazenar em buffer grandes quantidades de eventos 
de muitos dispositivos. Então, esses eventos podem ser processados por aplicativos executados 
no Azure, talvez usando o Azure Stream Analytics ou outra tecnologia de streaming do Azure. 
Além disso, para ajudar a criar gateways de campo, sistemas que agregam dados de vários 
dispositivos simples, a Microsoft fornece o SDK do Gateway IoT. 
 

Esta abordagem combina dispositivos na infraestrutura local e a nuvem. Então, pense nela como 
parte da nuvem híbrida da Microsoft. Como você vê, muitos aplicativos de IoT claramente não 
poderiam existir sem aproveitar o poder da nuvem.  
 
 

 

Crie aplicativos de nuvem que atendam a todos os regulamentos  
 

Para muitas organizações, a maior barreira para a adoção da computação na nuvem é regulamentar.  
Às vezes a lei proíbe o armazenamento de dados de clientes fora de seu próprio datacenter. Outras 
vezes o armazenamento remoto é permitido, mas apenas dentro de seu próprio país. Como nenhum 
provedor de nuvem está presente em todos os países, esses regulamentos podem impedir você de usar 
a nuvem para alguns aplicativos.  
 

Com o Azure Stack, seus desenvolvedores podem criar um aplicativo que pode ser implantado sem 
modificação no Azure ou no Azure Stack. Se os regulamentos permitem o uso da nuvem, executar seu 
aplicativo no Azure pode ser a opção menos cara, mais escalável e mais segura. Se você é obrigado  
a manter seus dados na infraestrutura local, no entanto, pode executar o mesmo aplicativo no Azure 
Stack no seu próprio datacenter. Se você quiser executar o aplicativo externamente, mas precisa  
mantê-lo dentro de uma fronteira nacional específica, pode contar com um provedor de hospedagem 
que executa o Azure Stack em um datacenter dentro do país. Seja qual for a exigência regulamentar, 
com a combinação do Azure com o Azure Stack, você pode atendê-la usando o mesmo aplicativo.  
Como sempre, esses aplicativos podem ser externos ou internos, com clientes da Web, clientes móveis 
e muito mais.  
 

Compare isso com as opções de um provedor somente de nuvem pública, como a AWS. Para lidar com  
a mesma diversidade regulamentar, você provavelmente precisaria criar duas versões diferentes do seu 
aplicativo. Uma nuvem híbrida verdadeira não exige isso. Ela fornece a mesma plataforma de nuvem 
moderna em todos os lugares.   
 

Use um ambiente comum de DevOps na infraestrutura local e na nuvem  
 

DevOps é uma combinação de ferramentas, processos e cultura que pode melhorar o modo como  
o software é implantado e atualizado. Entre os aspectos mais importantes de um bom DevOps estão:  
 

 Automatizar a criação do ambiente de que um aplicativo precisa. Isso pode incluir a criação  
de máquinas virtuais, a configuração de redes, a implantação do código do aplicativo e muito mais. 
"Automação" significa fazer tudo isso com o software. Então, esse aspecto de DevOps  
é frequentemente chamado de "infraestrutura como código".  
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 Automatizar a implantação de um novo software neste ambiente. Isso normalmente é feito com 
ferramentas como Jenkins ou Visual Studio Team Services, que permitem a criação de pipelines para 
criar, testar e implantar novos códigos.  
 

Em um mundo híbrido, o mesmo aplicativo pode ser executado na infraestrutura local ou na nuvem. 
Assim, uma parte importante da criação de uma nuvem híbrida é a configuração de um processo  
de DevOps que funciona de maneira idêntica para ambas.  
Com o Azure e o Azure Stack, a nuvem híbrida da Microsoft permite essa configuração, como 

mostra a Figura 10.  

 

 
 

Figura 10: O Azure e o Azure Stack podem compartilhar ambientes de DevOps idênticos.  

Como mostra a figura, uma equipe de DevOps usa o Azure Resource Manager (ARM) para definir  
a infraestrutura necessária no Azure e no Azure Stack. Ao criar um modelo de ARM, a equipe pode 
especificar totalmente qualquer ambiente de que um aplicativo precisa. Além disso, como o Azure  
e o Azure Stack fornecem serviços completamente consistentes, o mesmo modelo pode ser usado para 
criar esse ambiente na nuvem ou na infraestrutura local.  
 

Depois disso, a equipe de DevOps pode usar sua opção de ferramentas para criar pipelines  
de implantação para novos softwares. Como o Azure Stack é um subconjunto do Azure, o mesmo 
pipeline pode segmentar os dois ambientes. O envio do software a um ou a outro exige a alteração 
apenas do URL segmentado pelo pipeline. Por exemplo, imagine que você criou um aplicativo que 
atende à maioria dos seus usuários a partir do Azure na nuvem, mas é executado no Azure Stack  
em um determinado país por motivos regulamentares. Sua equipe de desenvolvimento pode criar 
um modelo de ARM para configurar um ambiente idêntico em ambos os lugares e, em seguida, usar  
o servidor de criação que escolher para implantar atualizações em ambos da mesma forma. Com essa 
consistência, eles podem criar aplicativos de modo comum e, depois, implantá-los facilmente no local 
certo. Ela também permite que a equipe reutilize modelos de ARM em sua nuvem híbrida conforme 
necessário, simplificando seu processo de DevOps.  
 

Compare isso com a situação de um provedor focado exclusivamente na nuvem. A Amazon Web 
Services oferece o CloudFormation, por exemplo, uma tecnologia muito semelhante ao ARM. 
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Entretanto, o CloudFormation limita-se à definição de ambientes na nuvem. É necessário fazer algo 
diferente para uma solução na infraestrutura local. Mais uma vez, o valor de uma nuvem híbrida 
consistente é claro.  
 

Conclusão  
 

A computação na nuvem híbrida é importante para muitas organizações, e isso não mudará tão cedo. 
Diante disso, escolher o provedor certo de nuvem híbrida é de fundamental importância. Ao fazer 
isso, lembre-se de que uma nuvem híbrida verdadeiramente consistente deve oferecer quatro 
componentes principais, todos explicitamente desenvolvidos para um mundo híbrido:  
 

 Identidade comum 
 

 Gerenciamento e segurança integrados 
 

 Uma plataforma de dados consistente 
 

 DevOps e desenvolvimento unificado 
 

A nuvem híbrida da Microsoft oferece todos eles. Nós oferecemos suporte a você, seja seu objetivo 
integrar seu ambiente na infraestrutura local com a nuvem, otimizar sua computação nos dois mundos 
ou inovar com os novos serviços que a computação na nuvem fornece.  
 

Se você está procurando um ambiente de computação holístico que permite que recursos  
na infraestrutura local e a nuvem funcionem juntos, fornece uma abordagem unificada do gerenciamento 
e permite uma única identidade em todos os lugares, você está em busca da nuvem híbrida da Microsoft. 
A credibilidade empresarial e os recursos híbridos consistentes fazem da Microsoft um fornecedor 
confiável para sua jornada.  
 


