
Cloud: Receita para quem trata TI com um bem estratégico  
 
O tema central das discussões sobre cloud computing - mesmo antes do termo se tornar 
popular - era fundamentalmente as economias de escala que ela poderia vir a proporcionar. 
Mas, agora, já se vislumbra outras questões. Mais do que reduzir custo, cloud ganha papel de 
destaque na conquista de mais receita para o negócio, salienta em artigo para o Cnet.news, o 
especialista e evangelista de cloud computing da Red Hat, Gordon Haff.  
 
Nele, o especialista lembra que Nicholas Carr, em seu livro "The Big Switch (ou Grande 
mudança, se traduzido para o português), escreve que: "uma vez que seja possível fornecer 
tecnologia a partir de um ponto central, os provedores de utilities em grande escala poderão 
tomar o lugar dos fornecedores privados".  
 
Este era, observa Haff, o futuro imaginado para a computação, que seguia uma jornada 
semelhante à da tecnologia de geração de energia, em que turbinas caras e customizadas ou 
máquinas a vapor deram lugar a motores conectados a grids de energia. Essa discussão, na 
verdade, não era tanto sobre como a computação ocuparia seu espaço - previa-se que os 
megaprovedores de serviços cuidariam dela com eficiência nesse novo modelo de utility. Ao 
invés disso, tratava de um modelo econômico: serviços padronizados cobrados por uso e 
entregues em grande escala aos clientes. 
 
A evolução do grid de eletricidade, pondera Haff, permite traçar o mais claro paralelo à 
computação em nuvem. Porém, afirma que diferentes tipos de processos industriais são mais 
eficientes em larga escala."Mas alguma coisa interessante aconteceu no caminho para a 
cloud", salienta. Muitos aplicativos, especialmente os utilizados por pequenas empresas e 
consumidores, levaram à adoção de provedores de cloud pública, como o Google e Microsoft.  
 
No entanto, salvo algumas exceções, a tendência nas grandes organizações é diferente. Para 
Haff, a ideia de haver uma grande mudança no sentido de toda a computação migrar para uma 
série de grandes provedores de serviços é, no mínimo, exagerada. 
 
Especializado em evolução computacional e tendências de dispositivos, o executivo faz um 
breve contraponto com base em um post escrito recentemente por Andi Mann, da CA, em seu 
blog pessoal. Nesse texto, Mann diz que mesmo os custos das nuvens públicas não são grande 
coisa. 
 
Diz o texto do executivo da CA: "A cloud pública pode ser mais barata do que a TI on-premise 
ou do que a cloud privada, especialmente para alguns serviços específicos e para as SMBs. No 
entanto, para as grandes empresas, embora haja uma série de razões para aderir à nuvem 
pública, a redução de custos nem sempre está entre elas. A cloud pública seguramente possui 
um custo inicial reduzido, mas também tem um longo custo de manutenção. Para todos os 
objetivos práticos, os custos contínuos não têm fim. Enquanto você precisar dela, você 
continua pagando tanto quanto pagou no primeiro dia, sem acrescentar um bem ou depreciar 
os investimentos em suas instalações." 
 
De fato, Haff, da Red Hat, diz que ainda não ouviu nenhum CIO de grande empresa dizer que 
os recursos de cloud pública podem reduzir custos totais. Também há unanimidade quando a 
discussão é sobre o uso de recursos compartilhados para determinadas cargas de trabalho - 
ele implica economia de dinheiro e traz outros benefícios.  
 
A chave para rodar muitos ou a maioria dos serviços de TI internamente parece ser um nível 
de escala em que as operações de data center podem ser industrializadas - o que significa 
dizer que são padronizadas, conduzidas por processos e altamente automatizadas. "Em outras 
palavras, em uma escala em que os processos operacionais associados com grandes 
provedores de cloud pública podem ser implementados de maneira dedicada para uma única 
organização", conclui Haff. 
 
Do ponto de vista de uma companhia que é dona e mantém suas próprias instalações, isso 
implica provavelmente um ou dois data centers (considerando a necessidade de alguma 



capacidade extra para redundância), embora fornecedores de co-locação e outros meios de 
obter capacidade dedicada em uma infraestrutura física compartilhada possam reduzir ainda 
mais os pontos de escala necessária.  
 
"Essas realidades econômicas estão refletidas nas previsões de empresas de análises de TI, 
como o Forrester e a IDC, que prevêem rápido crescimento das nuvens privadas", observa o 
executivo. E é esse interesse cada vez maior na construção de nuvens privadas que vem sendo 
uma das grandes surpresas desses primeiros anos de cloud computing. 
 
A discussão em torno da nuvem começou como uma mudança para um modelo econômico 
diferente, sob o qual até as grandes corporações alugariam capacidade computacional ao invés 
de construir e comprar suas próprias. Parte disso está acontecendo, mas parece que será 
apenas parte da trajetória de evolução da computação em nuvem. 
 
"De fato, para as organizações que enxergam TI como um bem estratégico - e cada vez mais e 
mais delas o fazem -, cloud computing normalmente tem menos relação com a adoção de 
nuvens públicas por causa de seu custo reduzido e mais a ver com adoção de seus processos e 
a alocação deles à cloud privada. Nesse caso, cloud computing tem muito mais relação com 
ajudar as empresas a aumentarem seus faturamentos do que como ferramenta para ajudar a 
cortar o custo total de TI", conclui Haff. 
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