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ocê certamente já ouviu falar - e muito 
possivelmente faz uso, talvez até 
mesmo sem saber - da computação 
em nuvem. Essa tecnologia, cada 
vez mais utilizada em todo o mundo, 

permite hospedar, executar e compartilhar 
conteúdos a partir da internet, sem que 
seja necessário ter instalado no computador 
softwares específicos para isso. Um bom 
exemplo é o aplicativo DropBox, serviço de 
armazenamento de arquivos em nuvem que 
oferece ao usuário 2 GB de espaço na conta 
gratuita. As plataformas de e-mail Gmail e 
Hotmail e a enciclopédia online Wikipedia 
também são soluções de cloud computing 
bastante conhecidas dos usuários domésticos. 

No Brasil, o serviço de cloud computing 
começou a ser oferecido comercialmente 
para o mundo corporativo em 2008, tendo 
crescimento expressivo a partir de 2011. 
"Em um ano, o mercado de cloud computing 
apresentou mudanças radicais em termos 
de maturidade de adoção", afirma Mauro 
Peres, country manager da IDC Brasil. De 
acordo com ele, ainda que a maioria das 
empresas ainda não tenha migrado suas 
aplicações para o novo modelo, o avanço 
é bastante claro. "Hoje podemos dizer 
que há muitas companhias estudando 
a implementação, enquanto, no ano 

passado, elas se mostravam apenas 
curiosas em relação ao assunto", afirma. 

Segundo a IDC, na América Latina 
como um todo, 80% das companhias já 
reconhecem cloud como modelo de migração 
de aplicação e 12% já implementaram 
soluções na nuvem. E boa parte delas, 
na visão dos especialistas desse mercado, 
foi atraída pela possibilidade de redução 
de custos, um dos maiores chamarizes da 
nuvem. "A percepção de muitas empresas 
de que o investimento em hardware e 
software é muito alto para um bem volátil 
e de que a cada mês uma nova solução 
ou um novo processador são lançados, 
gerando uma depreciação imediata do capital 
investido, é um dos fatores que têm motivado 
essa adoção", explica José Luiz Fleury, CEO 
de uma empresa nacional especializada em 
sistemas de gestão empresarial. 

NA PRÁTICA Flexibilidade para expandir a 
infraestrutura de Tl, melhorias na segurança do 
armazenamento de dados e facilidade de poder 
acessar aplicações remotamente, de diferentes 
tipos de dispositivo, também são alguns dos 
benefícios procurados pelas companhias que 
decidem migrar para a nuvem, que pode ser 
privada, pública ou híbrida. Entre as empresas 
pesquisadas pela IDC na América Latina, o 
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modelo privado prevalece com 21%, enquanto 
12% estão na nuvem pública e 11%, na híbrida. 
Em geral, a escolha de qual modelo adotar 
está relacionada ao nível de serviço e ao tipo 
de controle que cada companhia deseja 
ter sobre suas informações e aplicações. 

De acordo com Anderson Figueiredo, 
gerente de pesquisa e consultoria da IDC 
Brasil, também existem inúmeros caminhos 
para a computação em nuvem, mas dois 
deles têm se destacado, principalmente 
para a adoção de serviços no modelo 
laaS (infraestrutura como serviço) e PaaS 
(plataforma como serviço): a virtualização 
e a automatização. "Pesquisa conduzida 
em novembro de 2011 sobre a adoção de 
alguma solução em cloud apontou que 20% 
dos entrevistados já contam com e-mail em 
ambiente de nuvem e 7% das empresas 
migraram ferramentas de colaboração, 
como editores de texto e planilhas", revela. 
A expectativa, segundo Figueiredo, é de que 
até 2013 haja uma evolução em aplicações 
mais complexas e as companhias comecem 
a migrar, por exemplo, aplicações como BI, 
CRM e ERP, para ambientes em nuvem. 

Apesar das inúmeras vantagens de ir para 
a nuvem, o processo de migração precisa ser 
planejado adequadamente, envolvendo todas 
as áreas da empresa - Tl, negócios, riscos etc. 

"A tomada de decisão sobre a 
migração para esse modelo 

precisa passar antes por pontos sensíveis 
da empresa, que atinjam todas as áreas na 
criação de um novo modelo de governança", 
recomenda Umberto Rosti, administrador, 
com MBA em Tecnologia pela FGV e mais de 
catorze anos de experiência em segurança 
da informação. Ele destaca que a segurança 
da informação é ainda mais importante em 
cloud. "É fundamental estar ciente de que a 
segurança dos dados não se faz apenas no 
controle de acessos, mas também na certeza 
de um ambiente íntegro e disponível." 

Verificar a aderência da aplicação ao 
negócio, acessar o suporte ao cliente para 
avaliar o nível de serviço, ler atentamente o 
contrato de serviço e conhecer as regras 
de backup e confidencialidade também são 
dicas importantes dos especialistas em cloud 
computing. "Testar a aplicação e até mesmo 
trabalhar em paralelo com a aplicação antiga 
antes de colocar a solução web em modo 
de produção é prudente e pode economizar 
tempo precioso no futuro", sugere Marcelo 
Rezende, diretor de uma companhia 
especializada em soluções de Tl para micro, 
pequenas e médias empresas. Outro ponto 
a ser observado é se a base de dados da 
aplicação será disponibilizada para o cliente 
caso o contrato seja rompido. "É preciso 
conhecer as regras do jogo para futuramente 
não ser pego de surpresa e alegar 
desconhecimento", complementa Fleury. 
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Text Box
Fonte: Info Exame, São Paulo, n. 317, p. 103-106, jun. 2012.




