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Um levantamento divulgado pela Frost & Sullivan nesta terça-feira (13/09), durante o 

Futurecom 2011, aponta cloud computing, seguida por segurança da informação, mobilidade, 

business intelligence e comunicações unificadas como as prioridades dos CIOs. 

 

Embora ainda seja baixo o nível de conhecimento sobre a computação em nuvem - apenas 

10% dos executivos entrevistados consideram ter um nível excelente de conhecimento sobre o 

tema e 44% dizem ter um nível mediano -, fortes impulsionadores, como redução de custo de 

TI, rápido time-to-market e aumento da elasticidade operacional (possibilitados pela 

computação em nuvem) estimulam a adoção da tenologia. 

 

O estudo revelou que mais da metade (54%) das empresas de grande porte do Brasil já 

contam com soluções na nuvem. Entre as que adotam, no entanto, 70,4% usam nuvem 

privada, 18,5% utilizam nuvem pública e 11,1% optam por cloud híbrida. "As nuvens privadas 

são maioria, impulsionadas especialmente por questões de segurança", avalia Fernando 

Belfort, analista de mercado sênior da Frost & Sullivan. 

 

"Agora os CIOs que já testaram os ambientes de nuvens privadas e entenderam seus 

benefícios começam a migrar para ambientes híbridos", diz o analista. De acordo com o 

levantamento da Frost & Sullivan, 66% das empresas de grande porte do país pretendem 

investir em soluções de cloud no curto prazo. "Esperamos um forte aumento no uso de nuvens 

híbridas, que devem atingir mais de 18% de penetração no final de 2012", prevê Belfort. 

 

A segurança é o fator mais importante levado em consideração ao escolher o provedor de 

cloud computing, mencionada por 78% dos CIOs entrevistados. O fator preço aparece em 

seguida, com 46%. Isso é, segundo Belfort, um reflexo da cada vez maior influência que o CFO 

tem sobre as decisões do executivo de TI. Referências de mercado (42%), infraestrutura 

tecnológica (36%) e parceiros tecnológicos (26%) também compõem a lista de itens que 

influenciam a decisão. 

 

Fonte: Convergência Digital, 13 set. 2011. [Portal]. Disponível: 

<http://convergenciadigital.uol.com.br>. Acesso em: 15 set. 2011. 
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