
O QUE É Ocloud
E QUAIS SUAS VANTAGENS? 



Os dados do mercado não mentem, de 
acordo com uma pesquisa recente da 
WaterFord Technologies (2017), 
haverá um aumento em investimentos 
de Cloud em cerca de 19.4% ao ano. 
Há uns anos atrás falava-se muito em 
segurança como sendo a principal 
dificuldade para migrar para a nuvem, 
atualmente a falta de conhecimento 
tomou a frente das preocupações. Na 
mesma pesquisa mencionada 
anteriormente, 32% das empresas 
apontam para a falta de 
conhecimento em Cloud como um 
problema a ser enfrentado pelas suas 
equipes.

Outra pesquisa reforça esses dados, 
de acordo com a IDC Brasil estima 
que o mercado de Cloud irá crescer 
20% ainda no ano de 2017. Vantagens 
como redução de custos e mais 
agilidade na entrega de soluções são 
os principais motivos pelos quais as 
empresas devem investir no 
armazenamento na nuvem.

Cloud
UMA
REALIDADE
QUE SÓ 
TENDE 
A CRESCER



O QUE É O
  Cloud Computing?

O Cloud Computing é um sistema de 
processamento e armazenamento de dados 
formado por servidores com capacidade robusta 
e escalável. Apesar da tecnologia ser muito 
mencionada atualmente, ainda existem muitas 
dúvidas sobre o seu funcionamento. Neste 
eBook, vamos apresentar as principais 
vantagens dessa tecnologia e o impacto que a 
sua adoção pode trazer para os negócios. 

https://kinghost.com.br/blog/2017/08/o-que-e-o-cloud-computing-e-como-funciona-o-servico-da-kinghost/?utm_source=conteudo-gratis&utm_medium=ebook&utm_term=&utm_content=ebook-o-que-e-cloud&utm_campaign=content-marketing


CONHECENDO AS CARACTERÍSTICAS 
DO CLOUD COMPUTING

NA PRÁTICA IMPACTO PRO NEGÓCIO

Inovação
À medida que 
tecnologias emergem, 
o serviço de cloud 
instantaneamente se 
atualiza.

Sistemas e recursos 
avançados são 
implementados e 
podem ser utilizados 
por sua aplicação.

Menor custo
Reduz custos de 
software, 
especialmente os 
relacionado à equipe 
de TI.

É possível contar com 
uma equipe dedicada 
24 horas à sua 
aplicação, com garantia 
de segurança e 
performance.

Flexibilidade
Quando necessário, 
pode-se ampliar ou 
diminuir os recursos 
utilizados.

Você economiza, 
pagando somente por 
aquilo que for usar.

Confiabilidade
Diversos recursos de 
segurança e cuidados 
contínuos com a sua 
aplicação.

Você conta com um 
servidor só seu, onde 
a velocidade e 
performance da 
aplicação é maior.

Comunicação
As informações são 
armazenadas em uma 
localização central, 
com acesso remoto.

Permite a colaboração 
em tempo real e 
mantém a equipe 
alinhada.



DESAFIOS DO
  Cloud Computing?

Embora existam muitos benefícios para 
empresas quanto ao uso do Cloud Computing, 
alguns empreendedores hesitam em migrar seus 
sistemas para a nuvem porque acham que a sua 
segurança é limitada. Realmente pode não ser 
possível garantir 100% a privacidade online, 
porém, cada vez mais, as plataformas em nuvem 
usam tecnologias avançadas que protegem as 
informações em um nível bastante alto.



As informações estão seguras na nuvem? Não 
importa como você armazena seus arquivos, 
provavelmente haverá algum risco e ameaça à 
segurança deles. No Cloud, o que fará diferença 
na hora de garantir a segurança dos dados é o 
trabalho de gerenciamento oferecido junto ao 
serviço. Com um Cloud Gerenciado, as equipes 
encarregadas de cuidar dos servidores cloud 
tomam medidas de segurança para proteger 
seu negócio de qualquer contratempo.

Firewalls, detecção de intrusão, criptografia, 
backups de dados e programas antivírus são 
alguns exemplos de proteções que evitam 
invasão e destruição dos dados armazenados 
na nuvem. O backup constante também 
permite que seus dados sejam mantidos caso 
aconteça algum problema inevitável, por 
exemplo, a cópia de um servidor seja destruída 
por um desastre natural ou fogo.

COMO É A 
SEGURANÇA 
NO CLOUD 
COMPUTING?

GERENCIAR
UM SERVIDOR
CLOUD EXIGE

EXPERTISE

Normalmente, serviços de Cloud Computing exigem muito 
preparo e uma equipe dedicada para gerenciar seu 
ambiente. Esse não é o caso de serviços de Cloud 
Gerenciado.

No Cloud Gerenciado, é oferecida uma verdadeira 
consultoria ao cliente para entender qual o ambiente ideal 
de hospedagem necessário para cada negócio.

https://kinghost.com.br/cloud-web?utm_source=conteudo-gratis&utm_medium=ebook&utm_term=&utm_content=ebook-o-que-e-cloud&utm_campaign=content-marketing


Conheça as vantagens de contar com 
um plano de hospedagem de Cloud 
Gerenciado. Nesse tipo de plano, você 
tem total apoio para utilizar e escolher 
sua hospedagem da melhor maneira, 
de acordo com as necessidades e 
características únicas do seu negócio.

VANTAGENS DO
    Cloud Gerenciado

https://www.kinghost.com.br/blog/2017/08/vantagens-que-so-hospedagem-cloud-da-kinghost-tem/?utm_source=conteudo-gratis&utm_medium=ebook&utm_term=&utm_content=ebook-o-que-e-cloud&utm_campaign=content-marketing


Existe um plano perfeito para cada aplicação, e a 
indicação será única, de acordo com as 

necessidades de cada projeto. Como uma 
tecnologia horizontal, o cloud oferece o melhor 

desempenho, através da possibilidade dos recursos 
serem armazenados e disponibilizados em locais 

isolados. Neste modelo, o banco de dados, por 
exemplo, tem um servidor específico para ele, 

enquanto tudo que for relacionado à memória fica 
em outro local. Dessa forma, não há disputa entre 

os recursos da sua aplicação, amenizando ao 
máximo o risco de instabilidades. 

SOLUÇÕES
FLEXÍVEIS E

CUSTOMIZÁVEIS

ECONOMIA
FINANCEIRA
Imagine que, se você não contar com um 
serviço de Cloud Gerenciado, necessitará 
contratar um time de especialistas com 
experiências nos mais diversos aspectos 
(infraestrutura, banco de dados, 
segurança, etc) que envolvem essa 
tecnologia. Certamente você consegue 
visualizar o alto investimento que uma 
equipe dedicada a esse tipo de demanda 
exigiria. Enquanto para empresas muito 
grandes isso pode fazer sentido, para 
pequenas e médias empresas esse não é 
o caminho mais aconselhável. Terceirizar 
o serviço de gerenciamento cloud é a 
melhor opção se você quiser economizar 
um valor considerável em mão de obra, 
enquanto conta com a qualidade e a 
flexibilidade que a tecnologia oferece. 



Com uma rede de serviços centralizada e com 
tecnologias de ponta, serviços de Cloud Gerenciado 
conseguem oferecer uma ótima velocidade a sua 
aplicação. Disponibilidade de rede e velocidade 
podem impactar tanto a produtividade das pessoas 
que trabalham na sua empresa quanto na 
experiência de uso da sua aplicação. Você sabia 
que, por exemplo, 0,4 segundos são suficientes para 
que usuários pesquisem menos? Em um estudo 
realizado por engenheiros do Google, foi concluído 
que esse tempo mínimo de carregamento já 
impacta o comportamento do usuário com a 
aplicação.

Bons serviçoes de hospedagem oferecem 
uma infraestrutura robusta de servidores 
com gerenciamento 24/7. Dependendo do 
contrato de serviço, um provedor de serviços 
de Cloud Gerenciado pode monitorar e 
verificar a hospedagem para qualquer 
oscilação no tráfego, elevação do 
requisições ao banco de dados ou qualquer 

outra métrica crítica para a sua aplicação.
Um servidor de hospedagem de Cloud 
Gerenciado de boa qualidade também 
poderá, ao gerenciar sua rede, informar 
sobre boas práticas e políticas de negócios 
existentes que possam impactar 
positivamente seu negócio e objetivos 
organizacionais.

INFRAESTRUTURA
ROBUSTA

VELOCIDADE PARA
APLICAÇÃO

https://www.kinghost.com.br/blog/2017/06/importancia-da-performance-em-projetos-web/?utm_source=conteudo-gratis&utm_medium=ebook&utm_term=&utm_content=ebook-o-que-e-cloud&utm_campaign=content-marketing
http://www.nytimes.com/2012/03/01/technology/impatient-web-users-flee-slow-loading-sites.html?pagewanted=all&_r=0


Justamente por oferecer flexibilidade, serviços de Cloud Gerenciado são especialmente aconselháveis para 
empresas que estão em ritmo exponencial de crescimento. Não importa o tempo que o seu negócio tem, se 
a sua é uma empresa consolidada ou se é uma startup, serviços de Cloud Gerenciado são flexíveis o 
bastante para acomodar o seu negócio hoje e, caso ele cresça muito rápido, em um cenário de futuro 
promissor também. 

Outra vantagem do serviço gerenciado é que seus funcionários poderão focar no que mais importa: a 
experiência dos seus usuários e o crescimento do seu negócio. Do contrário, ao trabalhar com servidores 
locais, gerenciados pelo seu próprio time, a atenção dessas pessoas acabará concentrada na estabilidade 
técnica da estrutura. Com um Cloud Gerenciado é o seu provedor que ficará encarregado de garantir isso, 
aliviando um peso grande dos ombros do seu time, que poderá então focar no desenvolvimento de soluções 
de impacto para seus clientes.  

PERMITE CRESCIMENTO
EXPONENCIAL

https://www.kinghost.com.br/blog/2017/01/tendencias-de-ux-2017/?utm_source=conteudo-gratis&utm_medium=ebook&utm_term=&utm_content=ebook-o-que-e-cloud&utm_campaign=content-marketing


Para ajudar você a escolher a opção que 
melhor se encaixa nas necessidades do seu 
negócio, listamos algumas das vantagens 
que você só vai encontrar no plano de 
Hospedagem Cloud da KingHost:

  VANTAGENS QUE SÓ A

 Hospedagem Cloud
                       DA KINGHOST TEM



Quando você falar com um de nossos especialistas 
em consultoria de aplicações e utilização de cloud, 
você terá contato com uma pessoa especializada, 
que diariamente se dedica exclusivamente a 
atender os clientes de Cloud. Você poderá contar 
com suporte 24h através de telefone, chat ou 
abertura de chamado em seu painel. Esse suporte 
aparece tanto na hora da contratação quanto na 
hora de esclarecer dúvidas, inclusive com dicas 
direcionadas ao seu negócio, pensando em como 
você pode utilizar nossas tecnologias da maneira 
que melhor atenda as suas demandas. 

ATENDIMENTO
ESPECIALIZADO

Na KingHost, o seu plano Cloud pode ser 
customizado às necessidades do seu projeto. Se 
necessário, cada parte da sua aplicação e os seus 
respectivos recursos serão armazenados e 
disponibilizados em locais isolados. Nesse modelo, 
o banco de dados, por exemplo, terá um servidor 
específico para ele, enquanto tudo que for 
relacionado à memória ficará em outro local. Dessa 
forma, não haverá disputa de recursos e sua 
aplicação, amenizando ao máximo o risco de 
instabilidades.

ARQUITETURA
QUE BENEFICIA
A ESTABILIDADE

Ao falar com o especialista em Cloud de nossa equipe, você terá a 
certeza de que ele irá indicar uma opção de Cloud somente se essa for 
mesmo a melhor solução para você e para o seu negócio. Muitas vezes, 
conversamos com clientes que imaginam que Cloud seja a melhor 
alternativa, mas em alguns casos é possível ter uma performance 
excelente com um plano compartilhado. Nosso propósito é ajudá-lo a 
escolher o plano ideal, com o melhor custo benefício para sua aplicação. 
Essa avaliação das necessidades e de todas as oportunidades 
disponíveis será feita por um consultor especialista da KingHost.

AJUDA PARA
ESCOLHER
A MELHOR
SOLUÇÃO
PRA VOCÊ

O serviço de Cloud Gerenciado oferece grande segurança. O cliente conta com uma monitoria constante da 
sua aplicação por técnicos especializados. No caso da equipe técnica notar um aumento de acessos, por 
exemplo, irá verificar se está ocorrendo qualquer ataque ou algo que coloque seu projeto em risco, agindo 
para evitar qualquer perda.

Ao utilizar um serviço de Cloud oferecido pela KingHost, você conta com backup e monitoramento diários. 
Tudo para garantir que sua aplicação esteja segura e com uma cópia ao seu alcance! Você poderá solicitar o 
backup através do painel de controle a qualquer momento, sempre considerando os valores para fazer o 
download, e se for o caso, da contratação de hora técnica para auxílio durante o processo de segurança.

SEGURANÇA

https://www.kinghost.com.br/blog/2016/02/solucoes-da-kinghost-para-garantir-a-seguranca/?utm_source=conteudo-gratis&utm_medium=ebook&utm_term=&utm_content=ebook-o-que-e-cloud&utm_campaign=content-marketing


O Cloud é uma solução para quem quer nossos 
cuidados e precisa de mais espaço. Recomendamos 
para aquelas aplicações que exigem demais do 
servidor e necessitam de recursos exclusivos. 
Usando essa tecnologia, você tem uma plataforma 
flexível em relação aos recursos e, ao mesmo tempo, 
conta com o apoio necessário para investir seu 
tempo no que realmente necessita. O serviço é ideal 
para quem deseja diminuir os custos operacionais 
relacionados à administração de servidores, 
otimizando despesas com infraestrutura de TI, 
proporcionando maior escalabilidade, proteção, 
disponibilidade e processamento garantido.

Hospedagem Cloud
PARA QUEM A

É INDICADA?



ESTÁ NA HORA
DE TRAZER
SUA EMPRESA
PARA A NUVEM?

Sabemos que no momento em que a Hospedagem Cloud 
passa a ser necessária, um investimento considerável 
precisará ser feito. A KingHost oferece um desconto de 50% 
no primeiro mês de contratação, considerando que isso é 
válido exclusivamente para novos clientes que fazem 
contratos de 12 meses. 

Se você está em dúvida se os planos de Cloud poderão ajudar 
o seu projeto a crescer, ficaremos felizes em atendê-lo e 
ajudar a esclarecer suas questões!

https://kinghost.com.br/cloud-web?utm_source=conteudo-gratis&utm_medium=ebook&utm_term=&utm_content=ebook-o-que-e-cloud&utm_campaign=content-marketing
mailto:comercial@kinghost.com.br


AUTORA

Analista de Conteúdo na KingHost
é bacharel em Comunicação Digital pela Unisinos e mestre 
em Bibliotecas Digitais pelo programa Digital Library 
Learning (Erasmus Mundus). Trabalha com web há mais de 
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na Unisinos.
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leoneiaevangelista

https://www.linkedin.com/in/leoneiaevangelista/?locale=pt_BR


MAIS INFORMAÇÕES
Visite nossa Hospedagem Cloud

AGENDE UM HORÁRIO COM O NOSSO SETOR COMERCIAL:
4003.5464 (capitais) 0800.881.5464 (interior)

SOBRE A KINGHOST
Presente no mercado desde 2006, a KingHost é uma das maiores 
empresas de hospedagem de sites do Brasil e já apresenta mais de 300 
mil sites hospedados, com aproximadamente 60 mil clientes. A empresa 
oferece o serviço de hospedagem de sites compartilhada, planos para 
WordPress, planos específicos para desenvolvedores e projetos 
personalizados na área de soluções corporativas, incluindo cloud web e 
servidores dedicados. Também oferecemos soluções de marketing digital, 
como e-mail marketing e o SEO Certo, além de soluções de segurança e 
performance. 

DÚVIDAS? 
Se você tem dúvidas sobre como a KingHost pode ajudá-lo, contate a 
nossa equipe comercial através dos nossos canais de atendimento.

www.kinghost.com.br

FA L E  C O N O S C O

mailto:comercial@kinghost.com.br
https://kinghost.com.br/fale-conosco?utm_source=conteudo-gratis&utm_medium=ebook&utm_term=&utm_content=ebook-o-que-e-cloud&utm_campaign=content-marketing
www.kinghost.com.br



