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Embora a questão de segurança ainda preocupe, empresas investem em novo modelo de TI 
para reduzir custos.  
 
Agilidade, flexibilidade nos negócios e redução de custos de infraestrutura são os grandes 
motivadores das empresas brasileiras que trilham o caminho da computação em nuvem, 
(cloud computing em inglês), o sistema de tecnologia da informação que pretende transformar 
por completo o atual modelo de venda de hardware e software. Muitas soluções de negócios, 
como correio eletrônico, aplicações de colaboração e até mesmo de relacionamento com os 
clientes (CRM- Customer Relationship Management) já estão rodando em ambientes de nuvens 
públicas e privadas. Os clientes recebem os serviços sob encomenda e pagam menos do que 
se tivessem que comprar sistemas e equipamentos. 
 
Mas a inquietação com o aspecto de segurança permanece como uma das principais barreiras 
à integração na nuvem dos processos críticos das corporações. "A segurança é um tema ainda 
muito polêmico. A empresa que pretende adotar o modelo precisa conhecer de fato para onde 
está migrando, para ter tranquilidade de colocar suas informações no novo ambiente. Se não 
fizer essa mudança adequadamente, corre o risco de invasão ou vazamento de dados", admite 
Wagner Tadeu, diretor-geral da Symantec, um dos maiores fornecedores mundiais de soluções 
de segurança. 
 
Com mais de 2,1 mil funcionários, onze filiais em cinco Estados e um faturamento anual acima 
de R$ 340 milhões, a T-Systems do Brasil, unidade de serviços corporativos da Deutsche 
Telekom, considera a variável segurança um complicador no avanço da computação em nuvem 
em grandes empresas brasileiras. "As grandes companhias querem um padrão exclusivo de 
segurança, adaptado às suas necessidades. Isso dificulta os entendimentos, apesar dos bons 
atrativos de preço que o cloud computing oferece. As negociações são complicadas e os 
clientes demoram mais a enxergar a necessidade de colocar parte de suas aplicações críticas 
de negócios em cloud, deixando o restante em casa", diz Dominik Maurer, presidente da 
subsidiária brasileira. 
 
A tendência, no entanto, é de aceitação do novo modelo, seja por projetos experimentais, 
como prova de conceito, em áreas específicas da empresa, seja por meio de utilização de cloud 
para determinadas aplicações, como e-mail e colaboração. O Brasil está à frente da média 
mundial no uso de tecnologias como virtualização e cloud computing, segundo estudo mundial 
da Cisco, fabricante de equipamentos para redes de computadores. Pelo menos 27% das 
empresas brasileiras consultadas utilizam aplicações baseadas em cloud computing, enquanto 
que a média mundial é de 18%.  
 
"Até pouco tempo, as empresas perguntavam o que era cloud computing e hoje querem saber 
de que forma adotar a tecnologia, porque entenderam sua importância e benefícios, como 
redução de custos e ganhos de flexibilidade e agilidade em TI", diz Marcelo Ehalt, diretor de 
engenharia da Cisco Brasil. 
 
As nuvens públicas permitem criar um ambiente virtual, padronizado e automatizado, que 
oferecem serviços de infraestrutura tecnológica e de software, de baixo custo, já são bastante 
disseminadas. Trata-se de um serviço de massa, que atende um número grande de clientes 
como no caso da Amazon e do Google. "Temos um nível de uso de internet no Brasil bastante 
alto e diversos casos de sucesso que usam nossa infraestrutura de computação em nuvem", 
diz Antônio Schuch, diretor de enterprise do Google para a América Latina. Trata-se de uma 
estrutura monumental, segundo ele.  
 
Só no último trimestre de 2010, a Google investiu cerca de US$ 750 milhões em infraestrutura 
física. A empresa é o quarto maior fabricante mundial de computadores, mas só produz para si 
mesma. Detém um volume de 10% de todo o tráfego mundial da internet. E o Google Apps, 
seu serviço de cloud, conta com 3 milhões de empresas usuárias. Desse total, 7% estão na 
América Latina. "Temos um poder de computação praticamente infinito, compartilhado com 



centenas de milhares de consumidores, diariamente. Propomos dividir essa infraestrutura com 
as empresas." 
 
Um dos parceiros da Google no Brasil é a integradora Dedalus, com mais de 80 clientes com 
soluções de cloud computing na nuvem da provedora mundial. "O mercado já aceita soluções 
de computação em nuvem com bastante naturalidade", diz Maurício Fernandes, presidente da 
Dedalus. Em 2010, o percentual de contratos para solução de cloud computing, principalmente 
oferta de sistemas de mensagens, colaboração e segurança, atingiu 40% do faturamento da 
empresa, em torno de R$ 15 milhões. "Em 2011, nossa receita deve ultrapassar R$ 20 
milhões, e a participação de cloud computing deve alcançar 60%." 
 
Em relação às nuvens privadas - infraestrutura tecnológica para uso exclusivo de uma empresa 
-, a aceitação ainda não é tão ampla. Mas as oportunidades de negócios são favoráveis, diz 
Maurer, da T-Systems. "Qualquer empresa que queira avançar no Brasil vai ter que entrar no 
jogo da computação em nuvem por causa das vantagens de preço, velocidade e estrutura 
tecnológica que ajudam a fazer melhores negócios." Segundo ele, a expectativa é chegar a um 
faturamento de R$ 1 bilhão, nos próximos três anos, dos quais R$ 400 milhões com cloud 
computing. 
 
Adesão ainda depende de proteção aos dados  
 
Cloud computing é hoje uma forte alternativa aos modelos tradicionais de terceirização, mas a 
segurança exige soluções criativas da indústria de TI. O desafio é como garantir segurança 
numa rede de computadores acessada remotamente por diferentes dispositivos eletrônicos 
(desktops, notebooks, iPADs, celulares etc), cujos dados estão armazenados em dois ou mais 
datacenters, espalhados pelo mundo, compartilhados por diversas empresas, inclusive 
concorrentes e em acirrada disputa por mais lucratividade. É uma questão de confiança, 
avaliam executivos dos principais provedores de soluções de segurança e profissionais de 
consultorias.  
 
"A segurança tem que se adaptar a essa nova forma de acesso de dados. As empresas não 
podem se preocupar em instalar, por exemplo, um firewall apenas no perímetro onde está o 
usuário com seu computador pessoal. Agora, a proteção tem que ser feita em todas as 
conexões de acesso às informações, em qualquer parte do mundo. Seja no datacenter da 
empresa ou em outras infraestruturas de um provedor de computação em nuvem, fora da 
companhia", diz Hernán Armbruster, diretor de novas tecnologias da Trend Micro para a 
América Latina. 
 
A multinacional especializada em segurança digital acaba de lançar no Brasil uma nova versão 
do software de segurança Deep Security 7.5, que protege sistemas operacionais, aplicações e 
dados em servidores físicos, virtuais e em nuvem e em desktops virtuais. E também a versão 
beta do SecureCloud, considerado um avanço na missão da empresa de estender uma 
proteção multicamada aos dados residentes em nuvens particulares ou públicas. "Ao associar 
novas tecnologias para o gerenciamento de chaves segundo o padrão mundial de criptografia, 
a solução oferece às empresas o controle dos dados armazenados em nuvens públicas, 
particulares ou híbridas. Evita riscos e vulnerabilidade e não permite que ninguém tenha 
acesso à rede sem essa chave criptografada", diz Armbruster. 
 
Uma das principais preocupações dos fabricantes de software de segurança, de acordo com 
Wagner Tadeu, diretor-geral da Symantec, é a criação de sistemas que gerenciem diferentes 
recursos de computação, físicos, virtuais e em nuvem. "As empresas estão adotando novas 
tecnologias, como a computação em nuvem, para reduzir seus custos operacionais. Mas isso 
tem aumentado a complexidade dos ambientes tecnológicos e muitas empresas se esquecem 
de proteger aplicativos de dados e sistemas críticos", diz Tadeu. A Symantec, agora com a 
denominação Symantec Cloud, criada mundialmente há dois anos, pretende prover toda 
infraestrutura de segurança aos clientes brasileiros e está em busca de um parceiro local de 
datacenter para hospedar seus serviços de software. "Nossa intenção é preencher uma das 
grandes carências das empresas brasileiras, que é a falta de backup das informações críticas 
em máquinas virtuais", ressalta. 



 
O receio das corporações em relação ao cloud computing por conta da segurança é um 
paradigma a ser quebrado pela indústria de TI. "Hoje, a tecnologia para garantir segurança 
das empresas em um modelo de nuvem privada já existe", afirma Marcelo Ehalt, diretor de 
engenharia da Cisco no Brasil. Uma das ferramentas para isso, adianta ele, é o Virtual Security 
Gateway (VSG), um equipamento virtual (um firewall), concebido pela Cisco para estabelecer 
regras políticas de segurança e acesso para os usuários em nuvens de computação, em redes 
locais virtuais e nas infraestruturas partilhadas de datacenters. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 fev. 2011, Especial Computação em Nuvem, p. 
F1. 


