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E m 2010, u m a p e s q u i s a d a IBM 
com mais de 1.500 presidentes em todo o mundo re-
velou uma brecha preocupante: cerca de 80% deles 
achavam que o ambiente a sua volta ia ficar muito 
mais complexo nos anos seguintes, mas menos da 
metade considerava que sua empresa estava apare-
lhada para lidar com a mudança. Segundo a equipe 
da sondagem, foi "o maior desafio de liderança iden-
tificado em oito anos de estudos". 

Infelizmente, a infraestrutura de tecnologia da 
informação em muita empresa grande torna o desa-
fio ainda mais difícil. É que seu ambiente tecnológico 
na prática tolhe a capacidade da empresa de detec-
tar mudanças e reagir com rapidez. Embora não haja 
solução simples para o problema, já dá para contar 
com a ajuda da computação em nuvem — o "cloud 
computing" —, uma nova série de ferramentas e mé-
todos digitais. 

A computação em nuvem rompe radicalmente 
com o status quo. Hoje, a maioria das empresas com-
pra software e hardware e mantém isso tudo in loco 

("on-premise"), em centrais de dados e outras insta-
lações especializadas. Já com a computação em nu-
vem a empresa aluga seus ativos digitais e seu pesso-
al sequer sabe onde estão localizados servidores, da-
ta centers, aplicativos e bancos de dados que utiliza. 
Esses recursos estão simplesmente "na nuvem", seja 
lá onde isso for. 

Para os defensores da computação em nuvem, 
essa é a graça. Cliente nenhum precisa se preocupar 
com detalhes; basta alugar da nuvem aquilo que for 
preciso (para uma explicação mais detalhada, veja o 
boxe "O que é a nuvem?"). 

Quão importante é a computação em nuvem? 
Diria que é um divisor de águas — uma mudança 
profunda e permanente no modo como se produz 
e se consome poder de computação. É algo inevitá-
vel e irreversível como a substituição do vapor pela 

eletricidade na indústria, migração que ganhava for-
ça nos Estados Unidos cerca de um século atrás. E, 
assim como aquela transição trouxe muitos benefí-
cios e abriu novas possibilidades para donos de fá-
bricas, a nuvem também trará vantagens para quem 
a adotar. 

No momento, há muita incerteza e ceticismo 
em torno da nuvem, sobretudo entre profissionais 
de tecnologia com profundo domínio da computa-
ção on-premise, ou demasiado apego a esse modelo. 
Não é recomendado dar a essa turma muita influên-
cia sobre planos de migração para a nuvem, pois se-
ria como deixar a equipe que cuida da caldeira e do 
gerador de vapor a cargo de eletrificar uma fábrica. 
Cabe ao presidente e a outros altos executivos assu-
mir a responsabilidade por levar a organização à era 
da computação em nuvem. 

Quando falo com executivos sobre a nuvem, sem-
pre ouço três dúvidas: por que a nuvem não é algo 
que concerne apenas o departamento de TI? Quais 
os principais alvos da preocupação e do ceticismo, 
e quão válidos são? E como uma empresa deve co-
meçar? Neste artigo, abordarei as três. Vou explicar o 
que é a nuvem e quais suas vantagens, mostrar como 
supostos entraves e outros temores impedirão muita 
empresa de tirar pleno proveito dela, discutir impli-
cações de respostas distintas por parte da empresa e 
recomendar ações. 

Vantagens da nuvem 
Há quem diga que a nuvem não tem nada de espe-
cial — que tudo o que pode fazer, o modelo on-pre-
mise (da infraestrutura própria) também pode. Em 
tese, é verdade, ao menos para grandes empresas 

- com dinheiro para aparelhar as operações todas com 
software e contratar bons profissionais de TI. Uma 
empresa dessas pode comprar ou criar software pa-
ra colaboração ou análise — ou qualquer outra coisa 

— e instalá-lo em data centers próprios. Pode viabili-
zar o uso desses aplicativos em distintos aparelhos — 
desktops, notebooks, tablets e smartphones — e per-
mitir que o pessoal tenha acesso a eles em casa ou 
em trânsito pelo navegador de internet. Também po-
de abrir essa infraestrutura a gente de fora da organi-
zação, como terceirizados, fornecedores e parceiros 
em empreitadas conjuntas. 

Pode tudo isso — mas raramente o faz. E não por-
que seu departamento de TI seja incompetente. É 
que já está com as mãos cheias, e fazer todas as coi-
sas enumeradas acima é extremamente difícil, ca-
ro e demorado, especialmente se a empresa estiver 
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tentando adaptar tecnologias já com um bom tem-
po de casa. 

Segundo a Microsoft, apenas 11% do orçamento 
de TI de uma empresa é gasto, em média, no desen-
volvimento de novos aplicativos; o resto vai para ma-
nutenção e infraestrutura. Boa parte daqueles 11% é 
dedicada a grandes iniciativas "estratégicas" como a 
compra e implantação de um sistema de produtivi-
dade global. Com isso, sobram poucos recursos para, 
digamos, garantir que o pessoal tenha acesso a todo 
o material de que precisa independentemente de on-
de estiver, de que aparelho esteja usando e de com 
quem esteja trabalhando. 

Tornar todo indivíduo mais produtivo. Pa-
ra uma empreiteira internacional como a Balfour 
Beatty, tal acesso é um recurso crítico. Profissionais 
de engenharia e construção da empresa passam boa 
parte do tempo em canteiros de obras no exterior. De 
lá, precisam de acesso instantâneo e confiável a esti-
mativas de custos, fotos, plantas e outros documen-
tos pesados. Por dez anos, a Balfour vinha adminis-
trando o processo de baixar e subir esses arquivos 
com um servidor FTP interno mantido pelo departa-
mento de TI — servidor difícil de usar e que constan-
temente atingia o limite da capacidade. 

Daí a empresa ter recorrido ao Box, um serviço de 
gestão de conteúdo e compartilhamento de arqui-
vos na nuvem. Como costuma ocorrer com soluções 
na nuvem, recursos armazenados no Box podem ser 
acessados com um navegador de internet ou aplica-
tivos projetados para computadores, tablets e smart-
phones. Para ter acesso a qualquer documento ou ar-
quivo quando longe da empresa, um funcionário da 
Balfour precisa apenas de um aparelho conectado à 
internet. 

Embora tivesse adotado o Box para ter aces-
so mais fácil às informações, a empresa logo per-
cebeu outras vantagens. Com o servidor FTP, o 

departamento de TI tinha de registrar todo novo 
usuário e criar uma pasta exclusiva para esse indiví-
duo. Se um usuário quisesse permitir o acesso de um 
colaborador a essa pasta, o pedido também tinha de 
ser encaminhado pela TI. Já com a nova solução na 
nuvem, o usuário pode administrar a própria con-
ta e suas propriedades digitais, poupando um tem-
po precioso. Rick Roman, diretor de operações de TI, 
explica: "Nossos usuários finais vinham dizendo rei-
teradamente que queriam uma solução atual cuja ca-
pacidade e flexibilidade fossem condizentes com o 
modo como trabalhavam. Com o Box, não só acha-
mos uma solução que cumpre os requisitos que nos-
so pessoal vinha apontando, mas ganhamos um pa-
cote de recursos úteis de colaboração que melhorou 
tremendamente a produtividade". 

A experiência da Balfour ilustra um padrão co-
mum na adoção de novas tecnologias: benefícios 
inesperados volta e meia superam os que se busca-
vam originalmente. Em cada obra, funcionários da 
Balfour precisam compartilhar documentos com 
um grupo de gente — clientes, fornecedores, fiscais 

— que está sempre mudando. É algo fácil quando po-
dem administrar eles mesmos a conta, e difícil na 
era pré-nuvem. Adotado para tomar todo indivíduo 
mais produtivo, o gerenciamento de arquivos na nu-
vem acabou trazendo benefícios para o grupo inteiro. 

Viabilizar colaboração. Até aqui, algumas das 
maiores glórias da computação em nuvem foram co-
lhidas ao permitir que grupos e comunidades traba-
lhassem juntos de um jeito impossível até então. Pa-
ra melhorar o modo como o conhecimento era captu-
rado e compartilhado entre seus 90 mil funcionários, 
a firma de consultoria CSC recorreu ao Jive, um soft-
ware de colaboração na nuvem. O primeiro passo foi 
fazer uma experiência para ver se o pessoal trabalha-
ria bem com o software. O Jive foi disponibilizado a 
todo trabalhador, algo cujo custo teria sido proibitivo A ut
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se a CSC tivesse tido de comprar todo o hardware e 
as licenças de software envolvidas. Uma pessoa po-
dia usar a plataforma para, entre outras coisas, lançar 
uma pergunta a toda a empresa, participar de fóruns 
digitais como "Onde já fizemos isso antes?" e "Gran-
des dicas para o Excel" e criar novas comunidades 
quando precisasse. 

Durante o teste inicial, que se estendeu por 20 se-
manas, mais de 25 mil pessoas se cadastraram no no-
vo recurso na nuvem, batizado de C3. Criaram mais 
de 2.100 grupos e executaram até 150 mil atividades 
por mês. Esses resultados convenceram a empresa 
a tornar o C3 permanente. "O C3 foi simplesmente 
impressionante", disse Lem Lasher, presidente e di-
retor de inovação da empresa, a uma plateia no sim-
pósio Enterprise 2.0 em 2010. "Virou, na prática, o 
padrão de colaboração [entre nós]. É a linguagem da 
empresa." 

Ter insights a partir de dados. A análise de da-
dos é outra das áreas de maior atividade na nuvem. 
Com empresas hoje acumulando volumes imensos 
de dados, provedoras de soluções na nuvem estão 
criando hardware e algoritmos para ajudá-las a ti-
rar vantagens dessa montanha de informações. Até 
aqui, muitas dessas iniciativas serviram para enten-
der, projetar e influenciar o comportamento de clien-
tes online e offline. Mas a Radiant Systems, que for-
nece o sistema de ponto de venda Aloha a milhares 
de restaurantes e mantém seus dados, está usando 
a análise na nuvem com outra finalidade: ajudar a 
clientela a ter mais controle sobre a própria operação. 

No setor de restaurantes, o roubo interno — pra-
ticado pelos próprios funcionários — é um problema 
sério. Para o proprietário de um estabelecimento, é 
difícil monitorar de perto todo o pessoal da cozinha 
e do bar em um ambiente de trabalho tão atribulado. 
Uma empresa, a Radiant, percebeu que a montanha 
de dados corriqueiros de transações que guardava pa-
ra cada cliente poderia ser analisada em busca de pa-
drões suspeitos, como um volume de gorjetas polpu-
das muito acima da média para o pessoal do bar numa 
noite de sexta-feira. Quando isso ocorre, uma suspei-
ta é que o trabalhador não esteja cobrando a bebida do 
cliente na esperança de conseguir uma grande gorjeta. 

Com base em dados de todos os clientes, a Ra-
diant criou uma série de algoritmos para detectar vá-
rias categorias de roubo interno. Juntou tudo na so-
lução Aloha Restaurant Guard (ARG), que gera um 
relatório semanal de atividades suspeitas para cada 
estabelecimento e trabalhador. O relatório é enviado 
a proprietários e gerentes de restaurantes, que usam 
a informação para tomar medidas corretivas. Os re-
sultados podem ser surpreendentes e dramáticos. 
Segundo a empresa, o lucro de um restaurante em 
Marina dei Rey, na Califórnia, subiu de US$ 20 mil pa-
ra US$ 40 mil um ano depois da implantação do ARG 
para detecto o roubo por funcionários. Para adquirir 
o recurso na nuvem, o dono do restaurante não teve 
de comprar ou instalar qualquer software novo, con-
tratar técnicos ou analistas e nem fazer qualquer mo-
dificação na infraestrutura tecnológica. Bastou pedir 
o ARG à Radiant. A ut
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Criar e hospedar aplicativos. Antes da nuvem, 
programadores de software em geral tinham de com-
prar, configurar e manter servidores próprios — ati-
vidades volta e meia vistas como um aborrecimen-
to, um desvio do trabalho central de criar um bom 
produto. 

Era esse o problema que a 3M pretendia eliminar 
com a criação do Visual Attention Service, um pa-
cote de ferramentas de software que indica o ponto 
no qual alguém vai centrar a atenção ao olhar para 
uma imagem. A 3M queria oferecer essas ferramen-
tas a profissionais de design gráfico, por exemplo, na 
forma de um aplicativo na internet, mas não sabia 
quanta demanda haveria para o produto. "Na dúvida, 
teríamos de investir em um volume considerável de 
servidores, especialmente porque o serviço depende 
muito da capacidade de processamento", diz o ge-
rente de negócios da 3M Bill Smyth. O que a empresa 
fez foi hospedar o aplicativo numa plataforma da Mi-
crosoft na nuvem, a Windows Azure. Conta Smyth: 

"A nuvem permitiu que acrescentássemos capacida-
de de modo rápido e fácil, e sem capital". 

Além de hospedar aplicativos, empresas que tra-
balham na nuvem estão disponibilizando seu pró-
prio software a clientes. O Google Earth Builder, por 
exemplo, é um pacote de ferramentas digitais pa-
ra visualização e análise de dados geoespaciais que 
permite a uma organização subir os próprios dados 
no programa e combiná-los com recursos popula-
res como Google Earth, Google Chart Tools e Google 
Maps. A Ergon Energy, fornecedora de eletricidade 

para Queensland, na Austrália, pretende mapear 
com uma aeronave customizada seus 150 mil quilô-
metros de linhas de transmissão, reunir dados sobre 
essa rede e transferir tudo para o Google Earth Buil-
der. Ian McLeod, presidente da Ergon, diz que a em-
presa vai usar os mapas resultantes, repletos de da-
dos e imagens, para "entender a situação ambiental 
da rede e riscos correlatos; com essa informação, va-
mos poder tomar decisões de investimentos melho-
res e melhorar a resposta operacional e o desempe-
nho da empresa em áreas cruciais como manejo de 
vegetação, resposta a desastres, traçado de conexões 
com clientes e expansão de redes". 

Como mostram esses exemplos, a nuvem traz be-
nefícios tanto para indivíduos quanto para grupos, e 
tanto com dados quanto com aplicativos. Permite à 
empresa aumentar a escala e o poder de seus recur-
sos de TI e a velocidade com que podem ser acessa-
dos e utilizados. Põe fim a maçadas administrativas 
e funciona independentemente do lugar, do apare-
lho e de fronteiras organizacionais. Todas essas van-
tagens vão crescer à medida que avançamos mais e 
mais na era da computação em nuvem. 

Cientes disso, empresas de olho no futuro estão 
fazendo uso agressivo da nuvem — ainda que te-
nham recursos técnicos, financeiros e humanos para 
executar a estratégia que queiram na informática. A 
locadora virtual de vídeo Netflix, a fabricante de ga-
mes para redes sociais Zynga e a casa de leilões eBay 
são algumas das que já declararam publicamente 
que a nuvem é parte importante de sua estratégia de A ut
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TI. Essas empresas entenderam que não precisam ter 
elas mesmas a tecnologia para poder competir. Aliás, 
perceberam que ter tudo quanto é recurso de infor-
mática que usam pode acabar atravancando seu pro-
gresso em vez de acelerá-lo. 

Objeções da ala cética 
Mesmo com vantagens contundentes e partidários 
fervorosos, a migração para a computação em nu-
vem tem sido lenta. Um estudo de 2009 da Forres-
ter revelou que 37% das grandes empresas não es-
tavam "interessadas" na ideia. Outras 39% estavam, 
sim, interessadas, mas não tinham planos imediatos 

para explorar a nuvem. Em uma pesquisa de 2011 da 
InformationWeek, apenas 29% dos entrevistados 
disseram que haviam analisado o impacto da nuvem 
em sua arquitetura voltada à internet. Já a firma de 
pesquisa em tecnologia Gartner prevê que, embora 
vá crescer a um ritmo anual de 19% até 2015, a com-
putação em nuvem responderá por menos de 5% do 
gasto mundial com TI naquele ano. 

Por que tanta lentidão? Levar a bagagem de TI de 
uma empresa para a nuvem é complicado, pois exi-
ge decisões difíceis sobre consolidação e padroniza-
ção. A maioria das organizações já com uma certa 
idade tem uma mixórdia de equipamentos, sistemas A ut
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operacionais e aplicativos. Em inglês, tem até um 
termo para isso: "legacy spaghetti". Não há como 
simplesmente transferir esse emaranhado para a nu-
vem. Primeiro é preciso desembaraçar e simplificar 
tudo. E, ainda que todos se queixem dessa herança 
tecnológica, poucos estão dispostos a abrir mão da 
parte que lhes corresponde para que a empresa pos-
sa chegar à nuvem. 

Custo. É bem possível que a manifestação mais 
evidente da incerteza generalizada sobre a nuvem 
seja a discussão sobre seu custo comparado. 

Até aqui, dados sobre tal custo foram contraditó-
rios. Em 2009, por exemplo, um estudo da McKinsey 
sobre um cliente (que não teve a identidade revela-
da) concluiu que jogar a central de dados inteira na 
nuvem elevaria os custos desse cliente em 144%. No 
ano seguinte, um relatório da Microsoft (que tem in-
teresse no sucesso da computação em nuvem) con-
cluiu que sairia mais barato para todo negócio colo-
car seus servidores na nuvem. Com essa discrepân-
cia aguda de opinião, fica difícil seguir o conselho 
de um artigo de 2011 do The Wall Street Journal: "Ao 

considerar que sistemas deveriam migrar para a nu-
vem, a empresa deve começar pelo básico: a decisão 
vai trazer economia?". 

O foco no custo é equivocado por duas razões. 
Primeiro porque a maioria das empresas não gasta 
cifras estratosféricas com tecnologia, de modo que 
até uma mudança expressiva no orçamento de TI 
não vai fazer grande diferença no balanço. A Gartner 
estima que em 2009, todo custo ligado a TI não so-
mou, em média, mais do que 3,2% da receita de em-
presas do ranking S&P 500. 

Em segundo lugar, a matemática de montar e 
manter uma infraestrutura de tecnologia com o tem-
po vai favorecer a nuvem. Por adquirirem quantida-
des absurdas de equipamentos, capacidade de trans-
missão e energia, provedoras de soluções na nuvem 
conseguem preços melhores. Já que também estão 
comprando equipamento o tempo todo, tiram pro-
veito da contínua queda no custo de processamento 
prevista pela Lei de Moore. Juntos, esses fatores vão 
reduzir sem parar os custos da computação em nu-
vem e o preço cobrado de clientes. A Amazon Web 
Services, por exemplo, já derrubou os preços umas 
dez vezes nos últimos três anos — e olha que a pres-
são da concorrência ainda nem é tão intensa. 

Confiabi l idade. Independentemente de cus-
tar ou não menos, muitos céticos sustentam que 
a nuvem não é tão confiável quanto uma infraes-
trutura bem administrada pela própria empresa. A 

infraestrutura que a empresa controla, dizem, é mais 
estável do que a da nuvem. 

A confiabilidade da nuvem foi questionada para 
valer em abril de 2011, quando boa parte da infraes-
trutura do serviço Web Services, da Amazon, ficou 
fora do ar por até três dias. Foi um sério golpe para 
muitas das empresas que usavam o sistema. Mas não 
para todas. A Netflix, por exemplo, dependia muito 
da Amazon, mas não foi abalada pela pane. 

E como conseguiu evitar uma crise? Criando re-
dundância para poder permanecer operando no ca-
so de uma grande pane no serviço. Embora sério, o 
problema da Amazon só afetou um de seus data cen-
ters nos EUA. E mais: a Amazon sugerira expressa-
mente aos clientes que, ao projetar sua arquitetura, 
considerassem a possibilidade de uma pane no ser-
viço. A Netflix levou a recomendação a sério — tão a 
sério que montou um sistema que batizou de Chãos 
Monkey. A principal função desse "macaco do caos" 
é desativar, de modo automático e aleatório, grandes 
porções do ambiente informatizado da empresa. Por 
ter aprendido a lidar com o caos criado por esse pri-
mata digital, a Netflix estava preparada para enfren-
tar o problema causado pela Amazon. 

Aos poucos, empresas na nuvem estão aprenden-
do a lição e aumentando a redundância e a confiabi-
lidade de suas soluções. Embora a pane em uma em-
presa renomada da nuvem receba grande atenção, o 
histórico geral de confiabilidade dessas operações é 
admirável — de fazer inveja à maioria das operações 
on-premise. O Gmail (do Google), por exemplo, teve 
disponibilidade de 99,984% em 2010. Ou seja, ficou 
fora do ar apenas sete minutos por mês. A firma de 
pesquisa de mercado Radicati Group, especializada 
no setor de tecnologia, calcula que o serviço seja cer-
ca de 32 vezes mais confiável do que a média dos sis-
temas de e-mail de empresas. Sistemas de operações 
de bancos comerciais podem exigir disponibilidade 
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ainda maior, mas para a maioria dos demais isso 
basta. 

Segurança. A segurança na nuvem é outro as-
pecto volta e meia questionado. É verdade que trans-
missões podem ser interceptadas, que firewalls po-
dem ser violados, que vírus, worms e outras formas 
de malware podem ser transmitidos. Talvez o mais 
perturbador, os responsáveis pela infraestrutura di-
gital podem roubar segredos ou, por pura preguiça, 
abrir a porta para bandidos. É como disse Jonathan 
Zittrain, professor de direito em Harvard: "Antes, o 
bandido normalmente precisava se apossar do com-
putador de alguém para descobrir seus segredos; ho-
je, na nuvem, basta apenas uma senha". Só que isso 
serve para toda rede informatizada, incluindo as que 
a própria empresa opera. 

Como ocorre com panes no sistema, falhas de se-
gurança em empresas de computação na nuvem vi-
ram manchete. Incidentes em 2011 com a empresa 
de armazenamento Dropbox e a firma de marketing 
via e-mail Epsilon receberam grande cobertura. Mas 
é bom lembrar que 90% das empresas sondadas pela 
Ponemon Institute, uma firma de pesquisa sobre pri-
vacidade, registraram um ou mais episódios de vio-
lação da segurança por ano. 

O único jeito de não correr nenhum risco com 
computadores é não ter computador. Tirando isso, 
a melhor abordagem é monitorar constantemen-
te o cenário de ameaças; comprar ou desenvolver a 
melhor tecnologia para proteger aparelhos, redes e 
transmissões; e contratar e reter especialistas tarim-
bados em segurança digital. Nesse quesito, somente 
organizações de grande porte e ciosíssimas da segu-
rança chegariam à altura de empresas de computa-
ção na nuvem. 

Para a maioria das empresas, no entanto, segu-
rança significa mais do que simplesmente manter 
a bandidagem ao largo. Significa, ainda, controlar 

quem é capaz de fazer e ver isso ou aquilo, em que 
momento, em que circunstâncias. Documentos e 
planilhas ligados a uma possível fusão, por exemplo, 
devem estar ao alcance apenas da equipe encarrega-
da da negociação. E, quando um trabalhador deixa 
a empresa, devia ser simples e rápido revogar seu 
acesso a recursos digitais da empresa. 

Muitas organizações podem exercer esse controle 
muito bem com a infraestrutura de informática on-
premise, que inclui recursos administrativos con-
sideráveis. Já certas soluções na nuvem não conse-
guem. Isso porque, na origem, foram concebidas pa-
ra indivíduos ou pequenos grupos de pares, não para 
organizações hierárquicas nas quais certas pessoas 
têm tanto o direito como o dever de exercer contro-
le sobre outras. 

Fornecedoras de soluções na nuvem interessadas 
no grande mercado empresarial estão trabalhando 
para incorporar recursos administrativos a seus pro-
dutos; muitas já o fizeram. À medida que for amadu-
recendo, esse recurso deve afastar até o mais sério 
dos temores quanto à segurança. 

Regulamentação. Não há como discutir nessas 
linhas, e nem mesmo enumerar, todos os entraves 
legais e regulamentares à nuvem, embora muitos es-
tejam ligados ao acesso e transporte dos dados. Uma 
lei americana (a Health Insurance Portability and Ac-
countability Act), por exemplo, impõe critérios estri-
tos de acesso e monitoramento a organizações que 
mexem com dados de saúde de indivíduos, e muito 
se discute se provedoras de soluções na nuvem cum-
prem esses requisitos. 

Na mesma veia, a União Europeia proíbe que da-
dos de consumidores sejam transferidos para países 
de fora do bloco sem prévio consentimento e autori-
zação. Uma empresa de fora da união pode se livrar 
do impedimento se demonstrar que é um "porto se-
guro" para os dados. Certos países, como Alemanha, 
têm leis ainda mais rigorosas sobre essa exportação 
de dados — e não está claro se o processo do porto se-
guro irá satisfazê-los. 

Qual a implicação disso? Que, muitas vezes, usu-
ários ou empresas da nuvem não poderão simples-
mente dizer que "os dados estão guardados em al-
gum lugar da nuvem, exatamente onde não se sabe". 
Fornecedoras de soluções na nuvem estão cientes 
disso e já trabalham para modificar seus produtos e 
serviços para poder, por exemplo, garantir a clientes 
e autoridades que um bloco específico de dados es-
teja armazenado em um determinado local — e em 
nenhum outro. 
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Por ora, no entanto, quem usa a nuvem ou preten-
de usá-la deve buscar o máximo de clareza sobre toda 
implicação de caráter legal e regulamentar — se hou-
ver — que uma migração para a nuvem traria (veja o 
boxe "Como iniciar a migração para a nuvem"). É ver-
dade que, aqui, ter clareza costuma ser difícil; mui-
tas normas são vagas e ainda não deu tempo de surgir 
uma jurisprudência. Mas também é verdade que mui-
tas organizações estão adotando uma postura dema-
siado conservadora em relação à nuvem e que podem 
fazer muito mais do que julgam poder. Um exemplo 
de organização de grande porte que, apesar de sujeita 
a muitos entraves regulatórios, está mudando com tu-
do para a nuvem é nada mais nada menos do que o go-
verno americano. Em 2011, Vivek Kundra, diretor de 
informação do governo à época, anunciou uma estra-
tégia que previa o investimento de US$ 20 bilhões, ou 
cerca de 25% do gasto total do governo federal ameri-
cano com TI, na migração para a nuvem. 

COM O PERDÃO DO TROCADILHO, a previsão de curto 
prazo para sistemas informatizados em empresas é 
de céu parcialmente nublado. A incerteza sobre os 
benefícios da nuvem e temores quanto a custo, con-
fiabilidade, segurança e regulamentação vão impedir 
muitas (senão a maioria) das empresas e suas equi-
pes executivas de fazer apostas ousadas. 

Quais as implicações de mercado para essa migra-

ção irregular para a nuvem? Se o impacto da nuvem 
se fizesse sentir só no orçamento de TI de empresas, 
a consequência seria menor. Como vimos, porém, 
não é o caso. A computação na nuvem traz, no míni-
mo, vantagens em produtividade, colaboração, aná-
lise e desenvolvimento de aplicativos. 

E qual o valor disso tudo? É difícil medir. Mas 
consideremos o seguinte, a título de reflexão: como 
sua empresa se sentiria se suas principais concor-
rentes começassem a ganhar vantagem nessas áre-
as simplesmente por mudar a infraestrutura de com-
putação? E quão pior seria se essa mudança criasse 
outros benefícios que ainda não são óbvios? Um tra-
ço comum de grandes mudanças tecnológicas é que 
a totalidade de seus efeitos não é visível logo de ca-
ra. No início da eletrificação de fábricas, por exemplo, 
seria inconcebível pensar que cada máquina ali den-
tro um dia teria um motor separado — mas é exata-
mente isso que acabou acontecendo. 

À medida que a nuvem cresce e amadurece, em-
presas que atuam ali vão seguir inovando e diferen-
ciando suas soluções. O resultado pode não ser tão 
transformador quanto os da eletrificação da indús-
tria, mas prevejo que levará a um ambiente de com-
putação empresarial muito distinto do que vigora 
hoje. O único jeito de conhecê-lo em primeira mão é 
começar a migrar já para a nuvem, 
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 90, n. 7, p. 38-47, jul. 2012.




