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REPENSAR A INFRAESTRUTURA  
E A CONCEÇÃO PARA A FLEXIBILIDADE
Para ser capaz de extrair o melhor valor dos colaboradores 

e da tecnologia, as estratégias de trabalho à distância 
precisam de ser cuidadosamente consideradas e concebidas.

As estratégias de trabalho remoto existentes foram 
na sua maioria implementadas como resposta à necessidade 
de trabalhar a partir de casa e é pouco provável que sejam 
capazes de suportar uma força de trabalho híbrida a longo prazo. 
Embora as medidas temporárias tenham permitido sustentar 
as empresas, faltam-lhes as infraestruturas flexíveis e adaptáveis 
necessárias para sustentar as práticas de trabalho híbridas.

À medida que todos fazemos um balanço de quaisquer soluções 
temporárias que foram construídas, as organizações que 
desejam manter-se na linha da frente, precisam de construir 
uma base de agilidade e criar uma verdadeira estratégia 
de força de trabalho híbrida que aborde desde a experiência 
dos empregados até à capacitação organizacional. 

O elemento-chave aqui é a cloud. Uma estrutura e estratégia 
robustas de cloud serão adaptáveis com uma abordagem híbrida. 
Chegou a altura das empresas repensarem a sua infraestrutura 
digital e a sua estratégia de cloud computing. Só assim poderão 
otimizar as operações para desbloquear a capacidade futura.

Ao proporcionar maior agilidade nos negócios e flexibilidade para 
operações em escala, a cloud oferece uma enorme gama de benefícios 
para as empresas. Uma força de trabalho mais empenhada com melhor 
equilíbrio, eficiência operacional e oportunidades para inovar, fornece 
uma base forte para construir uma infraestrutura empresarial flexível 
que pode ultrapassar os concorrentes. 

Hoje em dia a questão é menos “se” uma empresa irá mudar 
para a cloud mas “quando” e “como” chegará lá e seguirá 

a estratégia de cloud certa com uma visão inicial dos custos 
e riscos. Um movimento em direção a uma infraestrutura flexível 
construída sobre uma estratégia de cloud robusta deve ser feito 
da forma correta para evitar riscos e um projeto moroso. Com 
a combinação certa de competências especializadas, a entrega 
de uma plataforma moderna “cloud-first” não só é viável, como 
a adoção acelerada de ambientes híbridos ou multi-cloud significará 
que as empresas podem rapidamente perceber os benefícios.

Toby Alcock, CTO do Grupo Logicalis, afirma: “Para ter sucesso 
na economia digital pós-pandémica, as empresas precisam 
de assegurar que adotam uma abordagem estratégica 
de transformação digital baseada nas pessoas. A cloud oferece uma 
infraestrutura ajustável e ágil que pode ser facilmente dimensionada 
com o benefício adicional de um modelo pay-as-you-go flexível. 
Como resultado, as empresas podem simultaneamente otimizar 
os custos e maximizar o ROI enquanto beneficiam de ambientes 
flexíveis e ágeis para apoiar os objetivos do negócio. Um parceiro 
de confiança pode guiar as empresas através do ciclo de vida 
da estratégia, migração de clouds, managed services com contínua 
otimização e evolução para proporcionar um sucesso contínuo”.

Pedro Rebelo, Cloud Services Director da Logicalis Portugal 
acrescenta ainda que “Há algum tempo que caminhamos para 
modelos de serviço escaláveis, capazes de responder a desafios 
digitais imediatos, seguros e com uma capacidade de inovação 
acelerada. A vantagem competitiva das organizações prevalece 
na medida em que as mesmas se conseguem transformar e adotar 
novos canais e plataformas digitais. Nesse sentido, o desafio 
passa por escolher o parceiro certo para fazer essa viagem. 
O foco das organizações deve estar no core do seu negócio 
e a Logicalis posiciona-se como um parceiro de excelência 
de serviços cloud, cumprindo e apoiando todo o ciclo de serviços 
necessário no processo de transformação tecnológica e digital.”

Como Architects of Change™, sabemos o que é necessário para 
uma mudança bem sucedida para a cloud e podemos proporcionar 
uma transformação comprovada de cloud que proporciona valor 
comercial à escala. A nossa oferta de cloud ajuda as empresas 
a transformarem-se com uma plataforma de cloud escalável 
e segura, entregue de forma rápida, rentável e controlada. 
A nossa abordagem testada e comprovada proporciona valor 
com rapidez, com baixo risco, para que os líderes saibam que 
será feita corretamente, logo à primeira, e em tempo recorde.
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