
Cinco passos essenciais a 
serem executados antes 
de uma implementação 
na nuvem  



ARTIGO DA ANTHOLOGY 
5 passos essenciais a serem executados antes de uma implementação na nuvem 2

Introdução

No momento em que uma instituição implementa um novo sistema local ou na nuvem, o 

valor desse investimento pode já ter sido determinado em sua maior parte. A fase mais 

crítica já passou – a fase de planejamento. Levamos em consideração todos os sistemas 

integrados do campus? Incluímos as partes interessadas certas no processo de tomada 

de decisão? Migramos mais do que precisávamos ou não o suficiente? Isso chega a uma 

magnitude ainda maior quando consideramos a migração de sistemas para a nuvem, 

onde os padrões do setor para integridade de dados, confiabilidade e eficiência são muito  

mais elevados.

À medida que mais instituições migram seus sistemas centrais para a nuvem, 

estamos começando a ver o surgimento de melhores práticas para essa fase 

de pré-implementação, que ajuda as instituições a fazer as perguntas certas e 

executar avaliações mais precisas de seus sistemas e necessidades. Com isso em 

mente, aqui estão cinco passos essenciais que sua instituição deve considerar 

antes de uma implementação na nuvem.
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1 Identifique todos os sistemas
da empresa

Os CIOs (Diretores de TI) do ensino superior atuam para dar conta de cada 

ponto de integração existente, abrangendo as operações do campus e suas 

instituições. Por outro lado, os provedores de serviços na nuvem devem ser 

responsáveis por todos os sistemas e dados em suas plataformas e redes, no 

sentido de otimizar a eficiência e atender aos mais altos níveis de serviço e 

padrões de segurança para seus clientes.

O primeiro passo para qualquer migração para a nuvem é rastrear “sistemas sombra” 

em toda a instituição, desde sistemas centrais e auxiliares até servidores “rebeldes” 

que vêm funcionando na mesa de alguém nos últimos dez anos. O objetivo é fazer 

o levantamento de todos os sistemas, observar os dados que eles contêm e

determinar o valor e a viabilidade de movê-los para a nuvem.

Cada sistema, integração e fluxo de trabalho que você leva para a nuvem é medido 

de alguma forma, portanto, a execução de um levantamento minucioso dos 

sistemas existentes ajudará a eliminar redundâncias e reduzir custos. Não fazer 

um levantamento abrangente com antecedência custará mais caro no futuro, além 

de ser altamente visível em termos de replicação, manutenção e vulnerabilidades de 

segurança em potencial.
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2 Avalie o valor e o custo de
maneira apropriada

Avaliar sistemas existentes no Ensino Superior para decidir o que fica, o que 

vai para a nuvem e o que é desativado nunca é um processo simples.

Por exemplo, você pode ter encontrado um sistema de RH baseado na nuvem 

com todos os recursos e funcionalidades de que precisa. Provavelmente está 

claro para todos, talvez até documentado, que a nova solução deve interagir com 

o sistema de informações de alunos e a retaguarda financeira. Terminou? Não

mesmo, você pode estar apenas começando. Esses mesmos padrões de integração

podem ser replicados, com diferenças não documentadas, para vários aplicativos

operacionais no campus. Sua solução de RH existente pode ser integrada a outra

instância de RH em seu centro médico, com seu sistema de vida residencial ou

vários aplicativos de recrutamento, todos os quais têm valor e custos de suporte

contínuos que devem ser considerados.

Fluxos de trabalho entre sistemas, extensões e integrações devem ser mapeados 

antes de qualquer migração bem-sucedida para a nuvem – caso contrário, 

será impossível montar um plano de projeto que reflita os verdadeiros custos 

e benefícios de sua implementação na nuvem com relação a seus objetivos de 

negócios de longo prazo.
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3 Definir os principais processos e iden-
tificar quem é responsável por eles 

Definir protocolos e expectativas é mais essencial para soluções baseadas na 

nuvem do que no local, porque eles são feitos em uma expectativa de centralização 

ou governança compartilhada. O que está implícito na migração para a nuvem é a 

aceitação de processos de negócios padronizados e deixar de lado personalizações 

futuras. Em vez de recorrer à TI para fornecer itens definidos pelo usuário (por 

exemplo, relatórios, fluxos de trabalho) pós-implementação, os departamentos 

precisam identificar seu especialista de negócios mais forte – que pode não ser 

a pessoa que atua há mais tempo – para desenvolver as melhores práticas e 

impulsionar a adoção com suas contrapartes em todo o campus.campus.

As migrações de sucesso para a nuvem são conduzidas pelas unidades de 

negócios em parceria com a TI à medida que todos implementam a solução 

e fornecem orientação sobre novas ferramentas e modelos operacionais. 

Portanto, os proprietários e executivos de empresas desempenham um papel 

fundamental na promoção de uma adoção mais ampla entre os departamentos e a 

instituição.

As instituições devem estabelecer um órgão executivo de governança que 

capacitará os usuários de negócios, ao mesmo tempo em que definirá as 

expectativas de resultados. Por fim, eles devem cuidar e comunicar qualquer 

impacto comercial ao campus.
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4 Obtenha informações por meio de
análises e painéis em comparação 

com relatórios pontuais

Hoje, as instituições estão justificando as migrações para a nuvem como forma de 

promover a disciplina, economia e segurança, ao mesmo tempo que é fornecida uma 

visão operacional melhor. No entanto, a migração de milhares de relatórios para uma 

nova arquitetura ou para a nuvem cria um monstro semelhante às personalizações.

Os sistemas de nuvem modernos visualizam dados por meio de painéis e pacotes 

de inteligência analítica comercial que a equipe pode usar para realizar suas 

tarefas operacionais. Os administradores e executivos também devem ser capazes de 

transformar esses dados em inteligência comercial em tempo real, sem ter que chamar 

a TI e esperar por um relatório personalizado. Se ainda houver necessidade de um 

relatório pontual, eles devem ser capazes de analisar os dados e criar resultados em 

ferramentas de relatório padrão como o Excel.

As instituições normalmente têm muito mais relatórios do que precisam na ordem 

de noventa por cento do que é necessário para a análise de decisão contínua e 

conformidade regulamentar. Os dados agora estão sendo reconhecidos como um ativo 

estratégico, e a nuvem é o agregador definitivo desses dados em toda a instituição. 

As instituições devem aproveitar essa oportunidade para eliminar a cultura da 

dependência de relatórios fornecidos pela TI e, em vez disso, promover uma cultura de 

“dados em tempo real”. 
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5 Disciplina prática – defina e valide o
resultado desejado

Departamentos e usuários aderirão aos sistemas baseados na nuvem se estiverem 

confiantes de que serão cumpridos os objetivos de negócios definidos pelos 

patrocinadores executivos. Isso não significa replicar exatamente o que o sistema 

existente fez, o que será a suposição padrão se isso for deixado pela conta deles.

Uma maneira prática de ajudar a superar isso é criar casos de teste 

estruturados antes do teste de aceitação do usuário, com cenários que não 

fazem referência direta ao sistema existente. A criação de casos de teste para 

resultados de processos coloca o enforque no objetivo comercial, em vez de evitar 

a ruptura percebida. Assim que os usuários estiverem confiantes de que podem 

realizar as principais tarefas, atuar com o mesmo nível de sucesso no ambiente de 

teste e confirmar o resultado, eles estarão mais propensos a aceitar a migração. 

Você pode então começar a automatizar a execução desses cenários básicos, 

liberando seus usuários para uma maior responsabilidade através de testes 

pontuais “especializados”.
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Sobre a Anthology

A Anthology existe para ajudar o ensino superior a evoluir e prosperar por meio de 

tecnologia moderna e serviços na nuvem que mantenham os alunos na vanguarda. 

Com base em uma experiência de dados totalmente conectada, as soluções da 

Anthology geram eficiências operacionais, fornecem recursos de inteligência 

para funcionários e administradores e ajudam líderes institucionais a apoiarem e 

orientarem os alunos rumo ao sucesso.

O pacote completo contempla gestão de admissão e matrícula; sucesso e retenção de 

alunos; eficácia institucional e da aprendizagem; egressos e promoção; e aplicativos e 

infraestrutura empresariais, oferecendo soluções para os desafios que as instituições de 

ensino enfrentam hoje em dia. Trabalhando com mais de 2.000 faculdades e instituições 

em mais de 30 países, a Anthology está constantemente descobrindo novas maneiras de 

revolucionar o ensino superior. 

Saiba mais sobre nossa missão em www.anthology.com/pt-BR
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