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Uma mesa redonda realizado pela IBM com CIOs latino-americanos na última quarta-feira, 
01/06, apresentou uma boa e uma má notícia. A boa é que as resistências ao uso de cloud 
computing estão sendo quebradas, o que tem se traduzido em iniciativas de grande porte 
nestas empresas. A má é que estas empresas estão criando suas próprias nuvens privadas por 
ainda não confiarem nos processos de segurança e gerenciamento oferecidos hoje pelas 
nuvens públicas. 
 
A mesa redonda reuniu Carlos Pinheiro, superintendente da Produban; Juan Antonio Rueda, 
CIO do banco Compartamos, do México; e Raul Caro, CIO da Fonafe, empresa pública peruana 
que tem, entre suas atividades, também serviços financeiros. Em comum, além a atuação na 
área financeira, os três têm o modelo de nuvem adotado. 
 
Nos três casos, a IBM é a responsável pelo desenvolvimento de uma nuvem privada, que será 
utilizada pelas respectivas áreas de TI para prestar serviços às instituições. “Com a nuvem, 
vamos montar um catálogo de serviços que será oferecido às áreas de negócios. Não haverá 
mais a alocação de recursos físicos, como servidores e storage”, explica Pinheiro, da Produban. 
 
O executivo acredita que o modelo deve reduzir o tempo de lançamento de novos produtos, 
foco de tensão no relacionamento entre a área de TI e as áreas de negócios. “Nossa 
expectativa é pode prover a infraestrutura solicitada em algumas horas, substituindo um 
processo que poderia levar semanas”, diz. 
 
No banco Compartamos, o modelo de nuvem privada interna provou ser eficiente. “O tempo 
necessário para montar a estrutura de um projeto caiu de duas semanas para duas horas. 
Somente esta redução representa um ganho de 8% a 12% no custo total do projeto”, afirma 
Rueda.  
 
Outra vantagem do modelo privado, apontada por Caro, da Fonafe, é a possibilidade de 
estabelecimento de SLAs (Acordos de Nível de Serviço). “No modelo anterior não tínhamos 
como estabelecer como estabelecer um SLA, hoje garantimos 99,95% de disponibilidade para 
as áreas de negócio”, afirma. 
 
Segurança 
 
Se o modelo funciona tão bem, por que não adotá-lo em uma nuvem pública, reduzindo ainda 
mais os investimentos? A questão é a de sempre: segurança. “A questão é que os provedores 
públicos não estão preparados para as exigências de estrutura, controle e gerenciamento que 
o setor financeiro exige”, diz Pinheiro. 
 
Um dos principais pontos levantados pelo superintendente da Produban são as incertezas em 
relação ao compartilhamento de dados. Pinheiro afirma que, em uma nuvem pública, não há 
garantias sobre as possibilidades de compartilhamento de seus dados com outras empresas. 
“Como provedor de serviços para o banco, eu sou o responsável pela minha nuvem e tenho 
todo o controle sobre ela”, afirma. 
 
Fora isso, há questões regulatórias também envolvidas. Rueda explica que, no México, o Banco 
Central faz restrições quanto ao uso de nuvens públicas. “Não podemos colocar dados 
produtivos em nuvens públicas, mesmo que elas estejam hospedadas no México”, diz.  
 
Pinheiro lembra que o Banco Central brasileiro não tem uma regulação específica para 
computação em nuvem, mas acredita que seu uso não seria aprovado pelas inspeções 
periódicas que a instituição faz junto às áreas de tecnologia dos bancos.  
 
Apesar da resistência, há uma luz no fim do túnel. Todos os CIOs concordam que as nuvens 
públicas não atendem seus requisitos agora, mas não descartam utilizá-las no futuro. “A 
nuvem privada nos dará tempo para mudar processos e aculturar usuários e ao mercado o 



tempo necessário para que ele se adeque às normas de segurança. No futuro ,voltaremos a 
avaliar as nuvens públicas”, diz Pinheiro. 
 
Fonte: Convergência Digital, 2 jun. 2011. [Portal]. Disponível: 
<http://convergenciadigital.uol.com.br>. Acesso em: 3 jun. 2011. 


