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lugar. Uma vez instalados na nuvem, os soft
wares e dados que a instituição precisa u t i 
l izar não estão mais gravados em servidores 
internos, o que dispensa o invest imento em 
novo maquinário e na contratação de pes
soal de Tl para dar manutenção e gerenciar 
a rede interna. Tudo fica a cargo do forne
cedor do serviço. 

Além disso, o custo despendido com l i 
cenças de software também cai. Ao invés 
de instalar um programa em 15 máquinas, 
por exemplo, a instituição pode comprar 
apenas 10 licenças de um determinado soft
ware (redução de 50%), já que nem todos os 
colaboradores vão usar aquele programa ao 
mesmo tempo. 

A tecnologia permite, ainda, expandir ou 
reduzir a infraestrutura de TI mais rapida
mente. Se a instituição crescer e, de um se
mestre para outro, precisar dobrar o número 
de funcionários ou a capacidade de armaze
namento de dados, basta contratar mais i n 
fraestrutura de um fornecedor de data center, 
o que é mais simples do que comprar novos 
computadores e servidores para instalar em 
novos laboratórios. O mesmo ocorre em caso 
de redução do contingente e necessidade de 
usar menor infraestrutura. 

"As perspectivas de redução de custos e 
a flexibilidade da nuvem são os vetores que 
mais fazem essa tecnologia crescer", analisa 
Fabiano Moura, consultor de TI da Gartner. 
De acordo com ele, há ganhos adicionais 
como o maior ciclo de vida dos desktops 
utilizados, os quais não necessitam de atua
lizações constantes. 

Ponto fraco 
Como todos os dados e softwares ficam 

gravados remotamente, a nuvem só funcio
na com eficiência se a conexão entre o cl ien
te e o fornecedor for ótima. Assim, o ponto 
fraco da nuvem é a instabilidade da inter
net. Se a conexão cair, toda a produtiv idade 
ficará comprometida, por isso, especialistas 
recomendam a contratação de um serviço 
de banda larga veloz e, se possível, um se
gundo fornecedor para ter outra opção de 
acesso caso a pr ime i ra conexão falhe. 

Também é preciso avaliar a capacida
de do fornecedor em atendê-lo a contento. 

Uma dica é verif icar quantas falhas eles so
frem por ano, além de colher informações 
com outros clientes. "De um modo geral, to
dos nós já somos dependentes da internet. 
Se a web falha, a produtiv idade é sempre 
afetada, de forma que a solução em nuvem 
não traz um problema novo, apenas reforça 
que precisamos ter um sistema seguro de 
conexão à web 24 horas por dia, sete dias 
por semana", afirma Fabiano. 

Outro ponto de atenção é a segurança 
dos dados hospedados remotamente. Uma 
vez que os dados não estão mais dentro da 
instituição, toda responsabilidade por prote
gê-los de um ataque hacker é do fornecedor. 
Em geral, este i tem tem sido mais uma van
tagem do que um obstáculo para a expansão 
da nuvem, pois grandes fornecedores costu
mam ter uma infraestrutura de segurança 
mais sofisticada que pequenas empresas. 

O último e mais delicado ponto é avaliar 
como será a migração de dados de uma pla
taforma para outra. Se não há um planeja
mento detalhado, é comum ocorrer a perda 
de dados ou ficar dias sem acesso aos siste
mas, o que pode significar grandes prejuí
zos financeiros ou de imagem. 

A recomendação é ter um projeto m i 
nucioso e orçar a migração de sistemas 
com diferentes fornecedores. Grandes em
presas levam até um ano nesse processo, 
prazo que pode ser reduzido no caso das 
pequenas instituições. 
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Text Box
Fonte: Ensino Superior, São Paulo, ano 14, n. 164, p. 38-39, maio 2012.




