
TI acredita que nuvem será tão impactante quanto virtualização e internet 
 
Antonio Couto, estrategista da HP Brasil, diz que os executivos de negócios e de TI 
reconhecem que os projetos de cloud serão essenciais para a promoção de resultados bem-
sucedidos e inovação 
 
Uma pesquisa contratada pela HP constatou que, atualmente, apenas 24% dos modelos de 
delivery corporativos são baseados em cloud computing – com expectativa que até 2020, os 
modelos de fornecimento de nuvem pública e privada praticamente dupliquem.  
 
O estudo, conduzido pela Coleman Parkes Research, destaca que 50% dos 550 executivos de 
negócios de TI acreditam que os principais impulsionadores da adoção de cloud são o rápido 
desenvolvimento de aplicativos, seguido por maior agilidade para responder a mudanças no 
mercado (32%) e custos menores de operações (18%). 
  
Para Antonio Couto, estrategista da HP Brasil, os executivos de negócios e de TI reconhecem 
que os projetos de cloud serão essenciais para a promoção de resultados bem-sucedidos e 
inovação, e que cerca de um em cada dois CEOs e diretores financeiros está no momento 
focado em elaborar estratégias de nuvem para suas empresas. 
  
“Em 2011 presenciamos o interesse crescente pelo assunto, os executivos passaram a olhar a 
nuvem como algo que pudesse fazer sentido e, em 2012, isso vai se consolidar”, destaca 
Couto. “Em 2013 teremos um boom, vamos avançar bastante (em cloud computing)”. 
  
Mais de 80% dos entrevistados acreditam que nuvem será pelo menos tão impactante para o 
cenário da tecnologia como foram a virtualização ou a internet, segundo a pesquisa. 
  
Além disso, Couta diz que a expectativa é que 43% das empresas invistam de US$ 500 mil a 
US$ 1 milhão por ano em cloud computing de hoje até 2020, e quase 10% planejam gastar 
mais de milhão de dólares por ano. “Apesar da perspectiva de crescimento na adoção de 
serviços de nuvem pública e privada até 2020, a tecnologia tradicional continuará fazendo 
parte das empresas”. 
  
Por outro lado, o estudo aponta para três principais barreiras para a adoção em massa de 
serviços de nuvem: preocupação com segurança (35%), preocupação com a transformação de 
seu ambiente de TI (33%) e preocupação com conformidade e governança (17%). 
  
De acordo com o executivo, esses problemas continuam aumentando e isto pode ser 
observado pela resposta de 69% dos principais entrevistados da área de negócio e de 54% dos 
executivos de tecnologia, que estimam que o uso de soluções de cloud não homologadas pela 
TI chegue à casa dos 50% até 2020. 
 
Fonte: Information Week online, 11 de abr. 2012: [Portal]. Disponível em: 
< http://informationweek.itweb.com.br>. Acesso em 12 de abr. 2012. 
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