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O Gartner detalhou nesta terça-feira, 05/04, a lista de prioridades dos CIOs na América Latina 
para 2011. Cloud computing, que em 2010 encabeçou o ranking, este ano aparece na segunda 
colocação, atrás de tecnologias de gestão de TI.  
 
Durante a Conferência Gartner Data Center, realizada na capital paulista, Donald Feinberg, 
analista emérito e vice-presidente do grupo de infraestrutura do Gartner, disse que vê com 
bons olhos o declínio. Segundo ele, a computação em nuvem perdeu lugar para uma 
tecnologia que ainda não havia figurado entre as Top 10.  
 
“Cloud não perdeu importância. É algo grande no Brasil e na América Latina”, afirma. “A queda 
para a segunda posição no ranking de prioridades não é um problema. Ainda mais porque deu 
lugar a tecnologias de gestão de TI, que, à propósito, devem liberar orçamentos justamente 
para serem empregados na computação em nuvem”, analisa. 
 
David Coyle, vice-presidente de pesquisas e chairman da Conferência, destaca que cerca de 
70% do orçamento de TI é gasto em infraestrutura e automação. “É preciso gastar mais em 
inovações que ajudarão a empresa a crescer”, observa. Feinberg afirma que ao priorizarem as 
tecnologias de gerenciamento de TI, os CIOs trazem para o nível da organização de TI a 
capacidade de gestão de negócios.  
 
Já há alguns anos – especialmente na época da crise financeira global –, as empresas utilizam 
software para gerenciar suas operações e estabelecer processos mais inteligentes de negócios. 
“Agora esses softwares passam a ser utilizados na esfera de TI, organizando a área e liberando 
recursos para inovações”, explica o analista emérito. 
 
Atrás de cloud computing, os CIOs listaram as tecnologias móveis, que subiram uma posição 
em relação a 2010. Na quarta colocação estão as tecnologias de virtualização, que no ano 
passado eram a terceira maior prioridade dos executivos, seguida por BI e ferramentas 
analíticas.  
 
Em 2010, as tecnologias de análise de negócios e de BI ocupavam o segundo degrau. E isso é, 
na visão de Feinberg, uma clara amostra de que as empresas já colhem os frutos dos 
investimentos feitos em business intelligence no passado. Infraestrutura, que não aparecia 
entre as dez prioridades, este ano é a sexta colocada. 
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