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Brasil, por exemplo, não existe a pressão 
da crise econômica dos EUA e Europa que 
impõe cortes de custos. Mesmo assim, a 
cloud cresce quase que de maneira similar. 
Lynda — A cloud não existe somen
te para fazer as mesmas coisas de 
antes com um custo menor. A infra-
estrutura compartilhada, o acesso à 
internet e a habilidade em escalar 
de acordo com a demanda signi
ficam que os fornecedores podem 
conquistar mercados pelo mundo 
todo. Redes sociais não existiriam 
antes da cloud. Foi a nuvem que deu 
a capacidade ao Facebook de entre
gar aplicativos em larga escala a um 
custo zero e de uma forma simples 
de serem acessados. É isso que está 
impulsionando o desejo mundial 
de compartilhar e conectar - tan
to para consumidores finais como 
para empresas. Os usuários têm os 
negócios nas próprias mãos e por 
um preço baixo. Por exemplo, há 
dez anos, muitas pequenas e médias 
empresas somente tinham acesso a 
um CRM complexo e com necessi
dade de customização. Atualmente, 
elas podem ter isso de forma sim
ples. É fácil e barato ter controle e 
acesso aos consumidores. 

CRN - Quais são as oportunidades para 
o Brasil neste momento e no futuro? 
Nosso futuro é ser global ou regional em 
cloud? Num mundo sem fronteiras e que 
uma empresa brasileira pode optar por 
um fornecedor estrangeiro ainda existe 
essa diferença? 
Lynda — A cloud impõe uma eco
nomia global. Ela ajuda negócios a 
atenderem seus consumidores, cola
borarem com parceiros e mantém a 
produtividade dos funcionários, sem
pre em âmbito mundial. Mas, por ser 
assim, global, a nuvem não se traduz 
necessariamente em vantagens ime
diatas, como abertura de vagas ou 
lucros para países. Por exemplo, de 
acordo com uma pesquisa da Frost & 

Sullivan, o Brasil é bem posicionado 
com 54% dos negócios envolvendo 
algum uso de cloud. Só que a maio
ria dos fornecedores está nos Estados 
Unidos ou outros países. Imensos 
data centers em Miami servem toda 
a América Latina. 

Contudo, como as aplicações 
têm se tornado mais sofisticadas e 
a demanda tende a crescer, os for
necedores de cloud irão se estabele
cer localmente para atender a esses 
mercados. Isso será necessário para 
diminuir o delay na entrega dos ser
viços. Como o Brasil é um mercado 
aquecido e de importância compro
vada na América Latina, deve enfa
tizar suas virtudes para esses futuros 
investimentos. Esses data centers ser
virão o Brasil e, possivelmente, ou

tras partes do mundo. Pela atração 
desses investimentos, o País pode ser 
tornar um líder na região nesse mo
delo de serviços globais. 

CRN - 0 Brasil não tem a melhor infra-
estrutura de Tl do mundo. Mas os gran
des eventos esportivos (Copa e Olimpía
das) podem mudar isso. No seu ponto de 
vista, como as competições esportivas 
podem nos ajudar e o que mais falta 
ao País para construir um ecossistema 
bom para cloud computing? 
Lynda — O Brasil, como outras 
nações, precisará de uma sóli
da e massiva infraestrutura para 
suportar a nuvem que será de
sejada por consumidores e em
presas no futuro. Isso independe 

desses eventos. Mas eles trazem 
uma urgência e forçam cronogra
mas para esse upgrade. O Brasil 
precisará de muita banda para 
aguentar a transmissão de mídia 
mundial. Os data centers terão de 
mostrar capacidade de cloud para 
aplicações como vendas de ingres
sos, informação ao turista, atletas 
e fãs do esporte ao redor do mun
do. Tudo ainda terá de ser prote
gido e com facilidade de back up. 
Com os olhos do mundo na Copa 
e Olimpíadas, o Brasil não pode 
correr o risco com falhas. 

CRN - Existe dificuldade de alguns exe
cutivos compreenderem o que é cloud? 
Como os players e canais de cloud de
vem agir? 

Lynda — A boa notícia é que execu
tivos que não são técnicos também já 
ouviram falar de cloud, mesmo que 
não saibam exatamente o que signi
fica. Eles pressionarão a TI para ava
liar essas soluções. Com isso, o líder 
de tecnologia tem o papel de ser ca
paz de estabelecer as bases que irão 
suportar as implementações para a 
cloud. Por sua vez, vendors e canais 
devem ajudar a área de TI a explicar 
o valor dessa transformação de uma 
forma que faça sentido para gestores 
de negócio. Por exemplo, canais po
dem enfatizar como os serviços na 
nuvem podem acelerar o time-to-ma-
rket de novas aplicações, ou como a 
colaboração baseada na nuvem pode 
aumentar a produtividade. 

CRN - Às vezes, parece que o medo de ir 
para a cloud computing se assemelha ao 
medo anterior de outsourcing ou mes
mo às transformações do downsizing e 
na entrada para a web. No seu ponto de 
vista, há essa semelhança? Por que os 
executivos não aprenderam com o pas
sado de mudanças? 
Lynda — Uma das grandes bar
reiras para a adoção da cloud é a 
cultura corporativa atual. Muitos 
gestores de TI são relutantes em 
dar controle das aplicações, espe
cialmente para um ambiente com
partilhado no qual outras empresas 
participam e podem afetar a per
formance e segurança. Essa atitude 
é compreensível, já que os CIOs são 
responsáveis pelos dados e aplica
ções da empresa, e eles devem pes
quisar muito até decidirem mudar 
o modelo atual que, convenhamos, 
tem trabalhado bem até agora. Po
rém, a tecnologia está mudando 
rapidamente e os executivos de TI 
devem sempre acompanhar as no
vidades que podem trazer melho
rias. Os CIOs que resistem a isso 
devem compreender que a cloud 
computing não é uma escolha ba
seada em "sim ou não"; invevitavel-
mente o passo será dado e a maio
ria dos negócios inicia-se na nuvem 
com uma ou duas aplicações que 
não são críticas. Os parceiros e ca
nais devem ajudar nessa avaliação 
e na escolha de uma nuvem priva
da, ou ainda se isso deve ficar onde 
está por enquanto. 

CRN - Como as empresas usuárias de 
tecnologia estão se preparando para 
adotar cloud? Existem conselhos, me
lhores práticas, benchmarking etc que 
possam ajudá-las? 
Lynda — As empresas estão inte
ressadas em cloud, mas muitas não 
fazem ideia como começar. Uma 
pesquisa da Frost & Sullivan com 
companhias americanas mostra 
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que elas estão dispostas a colocar 
dinheiro em serviços de consulto
ria que ajudem nesses primeiros 
passos. Canais e fornecedores de 
nuvem podem fazer isso com uma 
avaliação inicial das aplicações 
existentes e do trabalho necessá
rio. Quais podem ser migrados 
para uma cloud privada e segura? 
Quais devem permanecer no pró
prio data center até haver determi
nados padrões e melhorias? Uma 
vez tomada a decisão, podem sele
cionar os fornecedores que provêm 
serviços e segurança necessárias, 
com garantias de uso, interope
rabilidade etc. Os canais devem 
ajudar na migração para a nuvem, 
e isso pode também trazer oportu
nidades para serviços gerenciados. 

CRN - Algumas empresas não são tra
dicionalmente early adopters como 
bancos e Telecom. Manufaturas, por 
exemplo, adotam novidades de Tl depois 
de consolidadas e barateadas. Neste ce
nário de cloud é possível esperar o mes
mo comportamento: algumas empresas 
entram antes e outras depois? 
Lynda — Ninguém é obrigado a 
mudar para a cloud e cada com
panhia deverá decidir baseada em 
diversos fatores, incluindo a cultura 
corporativa, o risco tomado, atuais 
necessidades e padrões do próprio 
negócio. O setor financeiro, que 
tem nos dados de consumidores 
uma parte sensível, não deve colo
car isso na nuvem. Mas pode fazê-
-lo com partes menos críticas, como 
RH e e-mail. Nos EUA, poucos no 
setor de saúde usam a cloud, embo
ra haja projeção a curto prazo de 
uma expansão rápida para nuvens 
comunitárias privadas, que estabe
lecerão uma forma segura para tro
cas de informações médicas. 

CRN - Hoje, a tecnologia está por toda 
empresa e não é só mais um assunto 

da Tl. Nesse contexto, quem está deci
dindo a entrada na cloud ainda é o CIO 
ou são executivos de negócio? 
Lynda — O papel do CIO está 
mudando. Antigamente, a TI era 
um provedor e implantava o que 
o negócio pedia. Isso tem se trans
formado. Nas empresas mais ino
vadoras, o CIO e sua equipe são 
parte do negócio. Eles desenvol
vem produtos, processos para o 
consumidor, operações de vendas 
e de áreas operacionais. O novo 
CIO trabalha junto e apoiando o 
CFO, C O O e o CEO. Seu papel 
tem se tornado mais importante, 
porque somente ele compreende 
a tecnologia corporativa e pode 
visualizar como aprimorar cada 

logia. Empresas tradicionais como 
Microsoft, SAP e IBM ainda estão 
se ajustando para isso. Mas o que 
está mudando é o lugar e o modo 
como tudo é negociado. Alguns 
canais sabem que clientes podem 
comprar diretamente de fornece
dores em vez de optar pela media
ção de um parceiro, e isso elimina 
o fee de licença e manutenção. Os 
vendors ainda estão desenvolvendo 
modelos para compensar essa per
da na venda de cloud. Ao mesmo 
tempo, existe uma oportunidade 
para canais fazerem a integração 
dos softwares comerciais. Empre
sas também não desejam que seus 
funcionários saiam assinando cada 
oferta de aplicativos de SaaS em 

vice que dá aos clientes. E é assim 
que a maioria das empresas prefere 
atuar. Alguns grandes fornecedo
res de cloud estão descobrindo que 
seus clientes estão dispostos a pagar 
mais para terem um time de vendas 
apoiado por processos e tecnologia 
facilmente disponíveis que suportem 
o pós-vendas. Com isso, os canais 
frequentemente servem como um 
"CIO remoto" ou uma extensão do 
departamento de TI para seus clien
tes. Eles podem continuar a fazer 
isso, adicionando serviços da cloud 
ao portifólio, além de outros servi
ços profissionais e gerenciados. Para 
quem está acostumado a vender har
dware e software, essa oferta implica 
um arranjo de processos. Eles preci
sarão criar um help desk, mas a re
ceita recorrente cobrirá isso. 

CRN - A cloud computing não cria mais 
comoditização da Tl? Como fabricantes 
e canais podem sair desse paradigma? 
Lynda — Pode ocorrer isso - e eu 
tenho tomado conhecimento de ne
gociantes que procuram comprar e 
revender Infrastructure as a Service 
(IaaS) cada vez mais barata. Há al
guns meses, a Amazon começou a 
leiloar sua capacidade ociosa. Mas, 
para a maioria dos clientes, comprar 
um pouco de espaço em um servidor 
de metal não é um negócio. Eles es
tão comprando serviços. É isso que 
faz a cloud diferente. O mercado está 
começando a entender que não existe 
algo como "A Nuvem" - em vez disso, 
existem várias dessas nuvens. Cada 
vendor se diferencia não só pelo preço, 
mas como se posiciona, pela seguran
ça, disponibilidade, configurações de 
performance, SLAs e apoio ao cliente. 
E porque a demanda muda toda hora, 
o ambiente tem de se adaptar a cada 
novo salto para oferecer um preço jus
to pela performance. É isso que canais 
e fornecedores podem fazer, não é só 
vender espaço no servidor. 

mobile que veem pela frente. E o de
partamento de TI não gostaria de 
administrar senhas, perfis e segu
rança de forma tão fragmentada na 
rotina dos negócios. Isso traz outras 
oportunidades para canais oferece
rem portais baseados em Platform 
as a Service (PaaS), que podem ser 
usados para comprar, implementar 
e gerenciar aplicativos de negócio 
vindos da cloud. 

CRN - De que maneira a cloud pode mu
dar o dia a dia do canal? Qual o segredo 
para ele sobreviver nesse novo mundo? 
Lynda — O custo baixo do modelo 
é confiável por causa da automação 
de processos e da interface self-ser-

área de um negócio. 
CRN - Como a cloud está mudando o 
mercado de Tl? Vemos empresas de 
origem pontocom competindo com fa
bricantes tradicionais. 0 que ainda pode 
mudar nesse mercado? Como o canal 
pode antecipar mudanças e se posicio
nar com novo portfólio? 
Lynda — A nuvem tem nivelado o 
campo de jogo, é por isso que no
vos fornecedores podem competir 
com imensas e tradicionais empre
sas. Não era assim quando Google, 
Amazon e Salesforce eram frágeis 
startups. As novas empresas de 
cloud têm algumas vantagens por
que construíram sua oferta para 
rodar no novo ambiente da tecno-
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Text Box
Fonte: CRN Brasil, São Paulo, n. 337, p. 20-23, 2ª Quizena de out. 2011. 




