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Apesar do crescimento da adoção
da computação em nuvem e do
aumento dos investimentos das
empresas de TI nessa área, compa-
nhias como Microsoft, SAP e EMC
defendem a coexistência dela com
o modelo tradicional de software.

“É difícil prever o futuro em
muito longo prazo, mas, parti-
cularmente, não acredito que,
em todas as empresas, existirão
modelos 100% em nuvem”, diz
o consultor da empresa de pes-
quisas IDC, Reinaldo Roveri.

Michael Park, vice-presi-
dente mundial da Microsoft
para a área de software de ges-
tão, acredita que sempre vão
existir clientes que demandam
os dois modelos de negócio. Por
isso, a Microsoft vai continuar
oferecendo o modelo conven-
cional e não teme que ele perca
mercado, de acordo com Park.

A empresa acredita que as
companhias de grande porte vão
mesclar os dois modelos. Ricardo
Wagner, gerente de marketing
de Dynamics da Microsoft Brasil,
exemplifica: a tendência para
companhias desse tamanho é
que tenham o modelo tradicional
e adotem também alguns siste-
mas departamentais hospedados
no modelo de computação em
nuvem. Isso vai acontecer com
softwares como o de CRM (sigla
em inglês para gerenciamento do
relacionamento com o cliente)
que, por vezes, precisa ser aces-
sado de fora da empresa, em um
celular e, para isso, precisa estar
hospedado na internet.

A tendência de adoção de
softwares departamentais sob o
sistema de aluguel pelas empresas
de grande porte é confirmada por
Frank Van Veenendaal, presiden-
te global de vendas da Salesfor-
ce.com, especializada em CRM e
computação em nuvem. Segundo
ele, o movimento começou du-
rante a crise e a mudança visava a
diminuição dos custos.

Adoção por etapas
“A computação em nuvem,
como é apresentada no merca-

do, é tipicamente externa. O
cliente só compra o uso de tec-
nologia como serviço de um
provedor, um modelo de ne-
nhum controle e de muita flexi-
bilidade”, diz o gerente de prá-
ticas da da fabricante de equipa-
mentos EMC, Rodrigo Gazza-
neo. Por isso, ele defende que as
empresas devem antes com-
preender o conceito e depois dar
um primeiro passo, que seria a
criação de uma nuvem privada,
em que a empresa ainda mante-
ria o controle dos equipamentos
e dados, mas já utilizaria concei-
tos como o software como servi-
ço e infraestrutura dinâmica,
pagando por hardware e capaci-
dade de processamento de acor-
do com a necessidade de uso.

Só depois dessa etapa inter-
mediária as empresas deveriam
pensar em buscar os benefícios
da nuvem pública, em que a
mesma infraestrutura seria
compartilhada por diversas
empresas e gerenciada por um
provedor externo. ■

Novo modelo
de software
não extingue
o tradicional
Mercado acredita que, nas grandes
empresas, os dois tipos irão coexistir;
a computação em nuvem será adotada
para soluções departamentais

Segundo a consultoria
IDC, não existirão
modelos 100% “em
nuvem” em todas as
empresas no futuro

● A criação de uma “nuvem
privada” seria o primeiro passo
para a adoção da computação
em nuvem, segundo a EMC.
Assim, não seria necessário
compartilhar estrutura
com outras empresas.

● O segundo passo seria
a adoção de uma
“nuvem pública” em que
a mesma infraestrutura
é compartilhada, e um
provedor externo é
responsável por sua gestão.

PÚBLICO X PRIVADO

Para Ricardo Wagner, gerente
de marketing da linha Dynamics
da Microsoft, grandes empresas
vão optar por modelos híbridos,
com algumas informações
armazenadas em “casa”

Divulgação

O mercado de sistemas de
relacionamento com o cliente
está aquecido para a área de
computação em nuvem. Ricardo
Wagner, gerente de marketing de
Dynamics da Microsoft, diz que
a procura por soluções desse tipo
aumentou a partir da necessidade
de adaptação de empresas
aos requisitos da chamada lei
do SAC (Serviço de Atendimento
ao Consumidor), que entrou
em vigor em dezembro de 2008.
Algumas companhias não tinham
a infraestrutura preparada para

o armazenamento de dados que
a lei passou a exigir e o prazo
de adaptação, em vários casos,
inviabilizou a implantação
de equipamentos locais.
“Um servidor leva, no mínimo,
15 dias para ser entregue. Mais
duas semanas seriam necessárias
para a instalação dos sistemas”,
diz. Contando o treinamento e
migração da informação, o tempo
total seria de quatro meses.
Com a computação em nuvem,
o processo seria finalizado
na metade do tempo. C.P.

Lei do SAC gerou aumento de demanda

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 abr. 2010,  Primeiro Caderno, p. 8.


	BE
	P_01
	P_02
	P_03
	P_04
	P_05
	P_06
	P_07
	P_08
	P_09
	P_10
	P_11
	P_12
	P_13
	P_14
	P_15
	P_16
	P_17
	P_18
	P_19
	P_20
	P_21
	P_22
	P_23
	P_24

	BE2pdf
	P_25
	P_26
	P_27
	P_28
	P_29
	P_30
	P_31
	P_32
	P_33_NOVA
	P_34
	P_35
	P_36
	P_37
	P_38_NOVA
	P_39_NOVA
	P_40
	P_41
	P_42
	P_43
	P_44
	P_45
	P_46
	P_47
	P_48




