
Cloud Computing privado  

Enquanto os serviços de Cloud Computing surgem sob diversas formas, o Gartner prevê que as 
organizações de TI investirão mais em redes privadas em 2012 do que em serviços de redes 
públicas. 

Cloud computing privado tem a definição muito similar ao próprio conceito de cloud computing. 
No entanto, o foco das redes privadas está ligado à questão interna, quem pode acessar ou 
usar os serviços em questão e quem é o dono ou gerencia os recursos usados para entregar os 
serviços. 

“As ofertas de computação em nuvem estão vindo sob diversas formas de serviços, isto 
significa que as empresas de TI serão substituídas pEla relação entre vários provedores de 
serviço de cloud computing, cada qual com um ou uma série de serviços”, afirma Phil Dawson, 
pesquisador e vice-presidente do Gartner. 

A realidade do futuro das empresas de TI será essa espécie de combinação. “Grandes 
empresas continuarão a ter uma organização de TI que gerencia e desenvolve recursos 
internamente. Alguns desses serão redes privadas, mas nem todos”, disse Dawson. “Os 
departamentos de TI também terão ainda mais responsabilidade – terão de determinar quando 
elevar provedores externos, quando desenvolver internamente, e quando elevar ambos os 
serviços”, completa Dawson. 

Duas características devem ser consideradas pelas companhias antes de investirem em redes 
privadas. Primeiro, são serviços implantados para um número exclusivo de clientes (apenas 
membros aprovados podem participar e a aprovação depende de algumas características que o 
público em geral ou outros tipos de empresas podem não conseguir facilmente). O acesso será 
frequentemente controlado por uma organização centralizado, como uma companhia de TI ou 
uma associação de indústrias, mas esse conceito não é essencial ao conceito de rede privada. 
Segundo, eles podem ser construídos sobre a infra-estrutura de uma rede pública ou um 
modelo híbrido. 

Além do mais, a mira dos serviços internos de cloud computing em torno de intimidade e 
integração pode ser comparada a das redes públicas, que são semelhantes na interface mas 
independentes da empresa. Serviços de TI hospedados em servidores públicos não funcionam 
como diferenciais. Estão separados do negócio em si – são independentes, sem customização 
ou integração. Focam em criar um self-service, fácil de usar e, geralmente, não se preocupam 
com o cliente final. Funcionam como um serviço estático. 

Embora alguns serviços de TI sejam destinados para o cloud computing delivery, outros são 
destinados para gerar mais integração e intimidade com o negócio. Esses sim funcionam como 
diferenciais. Podem mudar com frequência, são customizados e integrados, e incorporar uma 
série de serviços específicos (como um mecanismo de pagamento), mas o serviço agregado 
resultante será algo único. 
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