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a) "Cloud Service Architect", que 
terá como responsabilidade principal 
juntar todas as peças para criar e ofertar 
serviços nas nuvens. 

b) "Cloud Orchestration 
Specialist", que vai manter tudo 
funcionando nas nuvens. 

c) "Cloud Services Manager", que 
vai se responsabilizar pelas relações da 
empresa com seus provedores de nuvem. 

d) "Cloud Infrastrucuture 
Administrator", que será a nova 
versão do system administrator, mas 
voltado para o ambiente em nuvem. 

Claro que continuarão ativos os 
desenvolvedores e projetistas de sistemas, 
mas terão de desenvolver novas habilidades 
para criar aplicações para nuvens, 
considerando características como multi-tenancy 
e uso de novas tecnologias como Hadoop. 

E o CIO? Se ele não quiser ver sua sigla 
ser sinônimo de "Career Is Over" deve 
assumir a liderança no processo de adoção 
de cloud computing na empresa. 

Também veremos profundas mudanças 
no ecossistema que compõe a cadeia de 
valor de TI atual. Veremos novos atores 
surgindo como: 

a) "Cloud Builders",que ajudarão 
os clientes a desenhar, construir e 
gerenciar demandas de TI em 
nuvens computacionais. Também 
ajudarão a integrar nuvens públicas 
com nuvens privadas, criando 
ambientes de nuvens híbridas. 

b) "Cloud Infrastructure 
Providers", que oferecerão 
nuvens, IaaS ou PaaS, ao mercado. 

c) "Cloud Application Providers", 
que ofertarão seus aplicativos na 
modalidade SaaS, em suas nuvens 
ou na de terceiros. 

d) "Cloud Solution Providers", que 
ofertarão serviços de valor agregado 
às empresas ou provedores de nuvens, 
como consultoria, help desk, suporte 
técnico, treinamento, serviços como 
backup/recuperação etc. 

e) "Cloud Technology Providers", 
que ofertarão tecnologias de valor 
agregado às nuvens, como ferramentas 
de billing, monitoração, provisionamento 
e alocação de recursos etc. Já começamos 
a ver algumas ferramentas interessantes 
como Monexa, Vindicia e Zuora. 
Como vemos, é um setor que está 
gerando start-ups rapidamente. 

f) "Cloud Agregators", que amarão 
como brokers, identificando de um 
lado que querem usar nuvens e de 
outro as melhores ofertas de nuvens 
a cada momento. 

g) "Cloud Markets", que serão 
portais de acesso a aplicativos, nos 
moldes do Android Market ou App Store 
para smartphones. 

É importante lembrar que as empresas 
que ofertarão esses serviços poderão ser 
dedicadas a cada tipo de oferta ou que 
agregarão várias delas. 

*Cezar Taurion é diretor de novas tecnologias 
aplicadas da IBM Brasil e editor do primeiro blog 
da América Latina do Portal de Tecnologia da IBM 
developerWorks. 
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Text Box
Fonte: Computerworld, São Paulo, ano 18, n. 543, p. 12-13, dez. 2011. / jan. 2012. 




