
Independente da tecnologia embutida na retaguarda, provedores de serviços e entidades 
especializadas afirmam que sem planejamento torna-se quase impossível obter sucesso em 
projetos de computação em nuvem 

SulAmérica, que atua 
no ramo de seguros, 
previdência privada e 
investimentos, 
anunciou a adoção da 
plataforma de 

computação em nuvem do Google, 
Google Apps, e vai migrar os 7 
terabytes de informações contidos 
em seus servidores, juntamente com 
as ferramentas de comunicação 
pessoal dos seus mais de 5 mil 
funcionários. A primeira etapa do 
projeto contempla a mudança dos 
sistemas de comunicação pessoal, 
com a implantação de caixa de 
e-mail (Gmail), agenda (Google 
Calendar) e programa de mensagens 
instantâneas (GTalk) para todos os 
funcionários. A novidade aumenta a 
mobilidade da equipe, ao permitir 
acesso remoto por computadores, 
smartphones ou tablets. 

A segunda fase prevê a adoção 
do Google Does como plataforma 
para criação e colaboração de 
conteúdo. Com ele, será possível 
elaborar textos e planilhas, criar web 
sites e compartilhar vídeos de 
maneira colaborativa, na qual vários 
usuários podem editar e ver o 
mesmo arquivo em tempo real e 
simultaneamente. O Google Apps foi 
a solução escolhida por conta da 
capacidade de execução e suporte. 
Para realizar o projeto, a seguradora 
investirá R$ 3,8 milhões em cinco 
anos, com expectativa de economizar 
cerca de R$ 6,1 milhões em gastos 
com infraestrutura, suporte técnico e 
atualizações de software. 

"Somos uma das primeiras 
empresas financeiras no País a 
incorporar esta tecnologia no dia a dia", 

diz o diretor de atendimento, tecnologia 
e operações da empresa, Edison 
Kinoshita. "Os benefícios da nuvem irão 
trazer grandes vantagens competitivas 
para a organização", completa. 

Segundo ele, mais do que uma 
nova tecnologia, a implantação de 
ferramentas colaborativas muda 
substancialmente a maneira de 
trabalhar dentro da empresa. O 
sucesso da iniciativa, no entanto, 

depende da aceitação das soluções 
pelo público interno. Por isso, diz 
Cristiano Barbieri, superintendente 
executivo de informática da 
SulAmérica, a seguradora aposta em 
ações de comunicação interna e em 
treinamentos para preparar os 
colaboradores. 

Outra organização a abraçar o 
conceito de cloud computing é o 
time de futebol São Paulo Futebol 
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Clube. A instituição paulista moveu 
seus sites para um data center em 
um serviço casado de nuvem, 
hosting gerenciado e collocation e, 
como resultado, informa que 
conquistou a estabilidade do 
ambiente. 

Com uma média de 1,5 milhão 
de acessos mensais no portal http:// 
saopaulofc.net/, o São Paulo Futebol 
Clube enfrentava, até meados de 
2011, problemas de instabilidade na 
página, especialmente nas fases em 
que o time registrava alta no 
Campeonato Brasileiro ou na Copa 
Libertadores da América, ocasião em 
que a busca por notícias do clube 
saltava sobremaneira e os servidores 
que estavam por trás da operação 
ficavam inativos por não suportarem 
o número de acessos. 

"A demanda por disponibilidade 
era latente e por isso decidimos 
migrar nossa estrutura para outro 
provedor de data center. Nossas 
vitórias em campo são grande motor 
de acesso e não podíamos deixar 
nossos torcedores sem informações 
sobre o clube", conta Adriano Luiz 
Rocha, analista de Tl do SPFC. Em 
agosto de 2011, deu-se início à 
migração dos servidores da 
Locaweb para a Alog, em um 
processo que consumiu cerca de 10 
dias e foi considerado um gol de 
placa pelos profissionais envolvidos. 
"O prazo era curto, mas não 
deixamos de lado os requisitos do 
cliente, nem a qualidade", detalha 
Victor Arnaud, diretor de marketing e 
processos da Alog. 

Antes, um servidor físico 
suportava a aplicação do Portal do 
SPFC e agora são dois servidores 
dedicados somente ao front end e 
outro mais robusto assumiu a 
operação do banco de dados. 
Quatro outros sites rodam na nuvem. 
São eles: o Portal 7, que abrange a 
área social do clube e diversas 
modalidades como vôlei; o 
Calendário Tricolor, hotsite interativo 
que reúne os fatos históricos do São 
Paulo; a Rádio SPFC e o Batismo 
Tricolor, cerimônia realizada no 
gramado do Estádio do Morumbi 
para introduzir o torcedor ao universo 
do time. 

Segundo Rocha, a experiência 
do SPFC com a nuvem tem 
sido satisfatória. "Não registramos 
queda e, com a mudança, obtivemos 

ganhos tanto para a Tl como para os 
negócios", assinala. Para a equipe de 
tecnologia, o analista aponta que a 
administração dos recursos foi 
aprimorada e simplificada. "Se 
tivermos algum incidente com o 
servidor, a Tl pode revertê-lo 
imediatamente, sem necessidade de 
abrir um chamado, algo que era 
comum no quadro anterior", explica. 
Outro benefício, diz, foi a melhoria de 
monitoramento dos serviços. 

Rocha, que tinha receios 
com relação à nuvem, especialmente 
sobre robustez e segurança, diz que 
o placar positivo dos atrativos do 
modelo deixou dúvidas e medos no 
passado. "Estabilidade foi ponto 

importante para construir essa nova 
visão", lista. 

Core App 
Até junho, o SPFC planeja migrar 

para o ambiente de cloud da Alog a 
solução de customer relationship 
management (CRM), que reúne 
informações de 40 mil Sócio-
Torcedores - o programa de 
relacionamento entre o clube e os 
torcedores do time tricolor. Da 
mesma forma, a SulAmérica avalia 
migrar parte de seus aplicativos 
principais para o modelo de cloud. A 
segurança das informações, segundo 
Barbieri, virá de um sistema de 
proteção desenvolvido pelo Google. 
"O Google Apps oferece tecnologias 
avançadas e algumas das melhores 
práticas do setor para gerenciamento 
de centrais de dados, segurança de 
aplicativos de rede e integridade de 
dados", diz Antonio Schuch, diretor 
de enterprise do Google para 
América Latina. 

Mas apesar de bem 
fundamentadas, tanto a migração da 
SulAmérica quanto a do SPFC para 
cloud confirmam a desconfiança das 
empresa com relação a confiabilidade 
da computação em nuvem para 
suportar aplicações principais, ou 
core, no primeiro momento de 
adesão ao conceito. 

Tanto que membros do IEEE 
(Instituto de Engenheiros Eletricistas e 
Eletrônicos) trabalham para reduzir os 
eventuais obstáculos de adoção da 
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computação em nuvem no mundo, 
mas reconhecem que os desafios e 
riscos percebidos prevalecem, com 
preocupações remanescentes acerca 
da segurança, privacidade e 
imprevisibilidade de seu desempenho e 
acerca da viabilidade do investimento 
feito pelas empresas na conversão 
para o sistema, tendo em vista os 
resultados finais gerados. 

Em 2012 é esperado um ponto de 
inflexão na adoção da computação em 
nuvem, especialmente se grandes 
corporações atuarem como pioneiras 
nesse processo. De acordo com o 
Alexander Pasik, membro sênior e CIO 
do IEEE, assim que grandes empresas 
testemunharem o sucesso de seus 
concorrentes, mais companhias irão 
fazer a transição para a cloud. 

"A adoção da computação em 
nuvem pode ser percebida como uma 
ameaça e discussões acerca de 
mudanças geralmente encontram 
resistências", diz Pasik. "É por isso que 
é necessária uma equipe de Tl bem 
informada para comunicar o impacto 
significativo que a computação em 
nuvem pode ter nos negócios". 

Além disso, preocupações e 
pressões crescentes sobre os CIOs 
para que atendam a regras e 
regulamentações cada vez mais rígidas 
em um ambiente de negócios 
globalizado apresentam um risco em 
evolução que deve ser mitigado. 
Segundo Siani Pearson, membro 
sênior do IEEE e pesquisador sênior do 
laboratório de nuvem e segurança dos 
laboratórios da HP, as regras de 
conformidade ficam mais complexas, 
conforme se consolida a padronização. 

"Prover serviços de computação 
em nuvem envolve explicar a 
necessidade de conformidade com 
regulamentações locais e globais e 
obter a aprovação necessária quando 
os dados são acessados de outra 
jurisdição. É difícil cumprir os requisitos 
de conformidade", diz Pearson. 
Segundo ele, a legislação global é 
complexa e inclui restrições de 
exportação, de setores específicos e 
legislação em patamar estadual e 
nacional. "Colaboração é imprescindível 
na busca por soluções dessas 
questões complexas." 

Preocupação 
Segurança ainda é a principal 

preocupação em relação à adoção da 
nuvem, uma vez que muitos 

dos serviços de Tl prestados 
internamente ou no regime de 
outsourcing, a Information Systems 
Audit and Contrai Association (Isaca) 
publicou o relatório "Guiding 
Principies for Cloud Computing 
Adoption and Use", que contém os 
seguintes princípios fundamentais: 
habilitação, custo/benefício, risco, 
capacidade de entrega do provedor 
de serviços, responsabilidade e 
confiança (veja detalhes no quadro 
"Guia básico"). 

Para a instituição, embora 
a computação em nuvem gere valor 
para as organizações, a maioria 
ignora os impactos da transferência 
de tomadas de decisão de gestores 
de Tl para os executivos de 
negócios. Cloud computing, 
portanto, representa uma 
oportunidade única para as 
empresas, particularmente para as 
pequenas e médias. Mas, por outro 
lado, esquecer a fiscalização e o 
controle das decisões sobre cloud 
pode gerar "riscos significativos" 
para as companhias, neutralizando 
os benefícios da mudança para a 
nuvem e, ao mesmo tempo, criando 
"graves problemas". 

"Somente por meio do controle e 
do gerenciamento da nuvem é 
possível obter todo o potencial do 
modelo", analisa a Isaca. Algo que 
Marcel Saraiva, gerente de 
desenvolvimento de mercado da Intel, 
resume da seguinte maneira: 
"segurança tem que estar nas duas 

pontas, tanto no céu quanto na terra". 
Para ele, a preocupação das 

empresas deve ser também com os 
dispositivos usados para acessar as 
informações na nuvem. Mas não 
apenas isso. "A localização 
geográfica elimina alguns riscos de 
conectividade. Temos que ter 
infraestrutura no Brasil para suportar 
data centers de confiança, com 
tecnologia que aumente a segurança 
do usuário", declara. 

No guia do Isaca, a proximidade 
do provedor de serviço pode se 
encaixar tanto no item 
responsabilidade, quanto confiança. 
Segundo a entidade, é vital fazer da 
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confiança parte essencial das 
soluções em nuvem, gerando 
segurança em todos os processos de 
negócios que dependem de cloud. 

Nelson Mendonça, da Alog, 
acrescenta que por mais que cloud 
já ofereça um alto grau de 
redundância, não se está imune a 
falhas no prestador de serviço. Às 
empresas que planejam uma 
migração para a nuvem, ele indica 
não só considerar a redundância em 
contrato, mas em visitas ao provedor 
para comprovar inloco o que está 
documentado. "É preciso avaliar 
itens como aprovisionamento de 
recursos, análise de carga, entre 
outros, com o provedor se 
adaptando ao tempo de resposta 
exigido pelo cliente", diz. 

Como estão relacionadas à 
transparência, conformidade e 
outros itens de boas práticas, a 
governança e a segurança 
caminham em paralelo e seus 
processos não diferem quando o 
processamento está na nuvem, 

confirma Marco Aurélio Maia, 
gerente de projetos 
da Módulo Security Solutions. 
Porém, afirma ele, é preciso que as 
empresas considerem aspectos 
relevantes quando se tratam de 
dados hospedados em local 
indefinido, antes mesmo da 
migração. 

O primeiro ponto, na visão de 
Maia, é o perímetro físico, algo que, 
em cloud, é desconhecido. Além 
disso, a legislação vigente em cada 
país, e os padrões exigidos por 
regulamentações ou regras 
específicas de cada setor. "A grande 

diferença é que na nuvem os dados 
estão expostos a terceiros, por isso 
a empresa precisa de um pouco 
mais de atenção", ressalta. 

Como recomendações para 
empresas que pretendem se instalar 
na nuvem, Maia indica a elaboração 
de um escopo ou inventário de 
migração. "Enquanto o profissional 
não souber o que está sendo 
tratado, não consegue gerar as 
recomendações. Vai do ambiente a 
ser migrado (se o todo, uma parte), 
e aí a gestão de risco de forma mais 
genérica é importante, porque 
determina o nível de vulnerabilidade 
suportado pela empresa; a análise 
de risco; até a configuração e a 
compra de um equipamento, 
mudança de linha de negócio, etc. 
"Estes pontos funcionam tanto na 
abordagem tradicional como na 
nuvem. A diferença da nuvem é que 
as informações ficam com o 
fornecedor, ou seja, são necessárias 
garantias de confidencialidade", 
informa o executivo da Módulo. 
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Text Box
Fonte: TI Inside, São Paulo, ano 8, n. 78, p. 12-15, abr. 2012.




