
demanda por elasticidade 
sem sacrificar o controle da 
infraestrutura de Tl é a 
principal alavanca para a 
rápida adoção dos serviços 
baseados em cloud 

computing. A Forrester Research, 
consultoria especializada em 
monitoramento de mercado, prevê que o 
segmento de soluções de privative cloud 
crescerá de US$ 7,8 bilhões, em 2011, 
para US$ 15,9 bilhões, em 2020. E no 
Brasil o empenho será ainda maior, devido 
aos grandes eventos previstos para os 
próximos anos, entre eles a Copa da FIFA 
e as Olimpíadas, no Rio de Janeiro. 

Boa parte das empresas brasileiras, 
segundo Hamilton Berteli, CTO da 
Avanade, já tem algo em cloud, seja em 
p rodução ou em teste. Mas a maioria 
ainda não fez a t ranspos ição dos 
aplicativos de missão crít ica. Este item, 
aliás, é o primeiro na lista de sete 
empecilhos para a a d o ç ã o da cloud 
computing no Brasil, divulgada pela 
operadora Oi durante o Gartner Data 
Center - Infrastructure & Operations 
Summit, em São Paulo (veja quadro 
"Sete Barreiras). 

"O que vemos é um movimento de 
transição de modelos de data centers 
próprios para uma nuvem totalmente 
alinhada ao negócio, à maturidade da 
organização, ao ciclo de orçamentação, 
aos contratos e à maturidade técnica dos 
fornecedores. Migração para a nuvem 
não é destino, mas uma jornada", 
comenta Berteli. 

Então o que exatamente as 
empresas estão levando para nuvem? A 
resposta, segundo Anderson Figueiredo, 
da IDC Brasil, é "depende". Antes de 
qualquer def inição, diz ele, é preciso ter 
claros os conceitos de nuvem públ ica e 
nuvem privada. 

internet. Serviços de nuvem públ ica 
podem ser gratuitos ou oferecidos em 
um modelo pay-per-use ou pague pelo 
que usar. Já a private cloud ou a nuvem 
privada proporciona a capacidade de 
criar e gerenciar uma nuvem privada em 
um ambiente extremamente seguro, 
com liberdade e disponibilidade de 
grandes recursos. 

Seleção 
Baseado nessas definições, 

Figueiredo pontua que está sendo 
transferido para a cloud públ ica aquilo 
que não é considerado crítico ao 
negócio, apl icações como ferramentas de 
colaboração, infraestrutura e serviços. Em 
primeiro lugar o sistema de email. "A 
maioria das empresas que se 
movimentou para nuvem levou primeiro o 
email, porque é uma ferramenta que não 
tem customização e, na prática, exige 
apenas recursos de gestão", adiciona 
Berteli, da Avanade. 

Na cloud privada, Figueiredo diz que 
já se veem iniciativas de apl icações, 
predominantemente o conceito de 
application as a service. As empresas 
estão levando coisas conhecidas deles, 
as mais fáceis de identificar falhas, como 
o CRM. "Vi uma escola que portou 
apl icação de exames da OAB, para dar 
acesso aos alunos a partir de qualquer 
lugar. Ap l icações conhecidas e não 
muito crít icas estão indo para nuvem 
privada", afirma. 

Lanterna 
Aplicativos de ges tão e outros mais 

crít icos ao negóc io ainda estão sendo 
preservados em ambientes controlados 
pela própr ia empresa. É o caso dos 
sistemas administrativos da Fundação 
Roberto Marinho, que migrou todos os 
sites de suas ações sociais, mas 
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manteve dentro de casa aplicativos e 
dados crít icos, principalmente o ERP 
desenvolvido e customizado 
internamente. "É um pouco antigo e não 
foi desenhado para operar na nuvem", 
explica Rodrigo Branco, analista de Tl 
sênior da Fundação. "O sistema é um 
cliente/servidor. Somente agora estamos 
c o m e ç a n d o a avaliar a possibilidade de 
mudar de plataforma", completa. 

Anderson Figueiredo, gerente de 
pesquisa da IDC, acredita, no entanto, que 
os aplicativos mais sensíveis ao negócio 
como os pacotes integrados de gestão 
empresarial (ERPs) não demorarão a ir 
para a nuvem. Um movimento cauteloso, 
comparado ao downsizing feito há 
aproximadamente 30 anos, quando as 
empresas precisaram entender e absorver 
por completo o modelo, além do nível de 
criticidade de seus ambientes antes de 
promover a mudança. 

"Outra coisa a se considerar é que as 
empresas fizeram investimentos 
pesadíssimos em ERPs e outros 
aplicativos de gestão, e o retorno de 
investimento deles ainda não aconteceu. 
Ou seja, não há business case para um 
novo movimento neste momento", 
acrescenta Tim Cardoso, diretor de contas 
da HP Enteprise Services. 

Passo a passo 
A Avanade recomenda que as 

empresas definam primeiro a estratégia 
de nuvem, avaliando o portfól io de 
apl icações, a necessidade do negóc io , o 
status dos contratos com terceiros e da 
tecnologia utilizada para, então, definir a 
jornada no curto, méd io e longo prazo. 

As apl icações de missão crít ica, com 

regras de negócio que diferenciam a 
empresa dos seus concorrentes, que 
t ê m alto nível de cus tomização ou que 
precisam de manu tenção constante, 
tendem a ter uma migração mais tardia 
ou eventualmente até não acontecer. "É 
preciso haver justificativas econômica , 
estratégica e tecnológ ica, e t a m b é m a 
política de Tl tem que fazer sentido para 
se mudar uma apl icação", pondera 
Berteli. 

Muitos dos legados e principalmente 
os mais customizados, se não foram 
construídos em arquitetura escalável, 
precisam de atual ização. Por isso as 
empresas colocam sistemas novos na 
nuvem. Igualmente importante é 
conhecer o fluxo de in formação entre 
apl icações internas e externas, para 
saber qual é o risco - a expos ição a 
vulnerabilidades - e usar as medidas 
corretas para mit igá-lo. 

Todas as medidas tanto de 
autent icação quanto de autor izações 
corretas são necessárias. Entender 
como o provedor de nuvem lida com 
essas questões e qual é o tratamento 
que se quer dar a cada var iação é 
t a m b é m essencial. Por exemplo, se há 
algum impeditivo regulatório, como o 
fato de na Europa não se poder colocar 
dados em data centers fora da região. 

Figueiredo, da IDC, t a m b é m indica 
que não seja omitida qualquer 
in fo rmação do provedor de serv iço, 
incluindo o custo do que se quer 
migrar, para que ele o fereça um ROI 
compat íve l . Outra coisa é validar 
relevâncias. Por exemplo, se precisa de 
mais agilidade e o provedor oferece 
isso, es tá no caminho correto. O 
atendimento de pico pode ser muito 
caro ou não ser imediato. 

"Nuvem pressupõe imediatismo, ou 
seja, se a empresa precisa de mais, não 
vai se preocupar em avisar ao provedor, 
usa e depois paga", comenta o 
especialista. Para ele, a compreensão da 
proposta tecnológ ica, comercial e de 
valor, é igualmente essencial. "E por fim 
ter a certeza de que o provedor entenda 
do seu negóc io" , afirma. 

O primeiro passo rumo à nuvem, na 
visão do diretor de data center da Levei 
3 Brasil, Vagner Moraes, foi dado com a 
adap tação da maioria dos aplicativos ao 
conceito de virtual ização "No ano 
passado havia alguns obs tácu los , alguns 
drivers, por exemplo, não permitiam aos 
aplicativos rodar em servidor virtualizado, 
porque perdiam desempenho, taxa de 
latência, etc. Hoje, 99% dos aplicativos 
podem rodar em cloud", conclui. 
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Text Box
Fonte: TI Inside, São Paulo, ano 8, n. 80, p. 38-39, jun. 2012.




