
ara o diretor da consultoria Deloit-
te, Claudio Soutto, o modelo de nu-
vem pública é “onde realmente vai
estar a vantagem financeira. A

cloud privada tem alguma melhoria, mas não
é significativa. O grande conceito de cloud es-
tá na cloud pública que compartilha serviços
com outras empresas para reduzir custos”.

Soutto destaca ainda que uma das tendên-
cias é que empresas que possuem grandes data
centers passem a fornecer sua capacidade ocio-
sa através de soluções de cloud para o mercado.
Caso de empresas que hoje prestam serviços de
telefonia, TV a cabo, cartão de crédito e ban-

cos. Isso é uma mudança de mercado”.
Se, por um lado, os sistemas podem permi-

tir uma economia de até 50%, para ele é fun-
damental escolher qual opção e quais funcio-
nalidades a empresa quer colocar na nuvem.
Também é importante avaliar o tipo de ga-
rantia que as empresas dão caso o sistema fi-
que fora do ar. Este é um ponto sobre o qual
as empresas de cloud não se responsabili-
zam.“Quando armazenam dados mais críti-
cos, precisam de uma garantia diferenciada
para proteger a empresa em caso de alguma
perda.” Nos próximos três anos não vai ter
ninguém que não tenha alguma solução em
cloud computing, há pressões para se redu-
zir custos de TI para direcionar recursos pa-
ra atividades de maior valor agregado.”

Já o vice-presidente de Relações Públicas

da Assesspro, Roberto Mayer, destaca os as-
pectos da globalização que envolvem as solu-
ções em nuvem. “Dependendo do tipo de soft-
ware, não há barreira geográfica, mas há bar-
reiras culturais e tributárias. Mas um aplicati-
vo que minimize as perdas no corte de tecido
de uma indústria têxtil, por exemplo, serve
para qualquer lugar do mundo. Outro aspecto
é que, por ser baseada na internet, essas solu-
ções não têm controle de fronteira e não faz
sentido ter leis específicas em um país. A regu-
lação do mercado virá da criação de padrões
depois do uso generalizado da tecnologia.”

Para o professor da Escola de Administra-
ção de Empresas de São Paulo da Fundação Ge-
tulio Vargas, Fernando Meirelles, o conceito
de nuvem ainda gera muita insegurança.
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nuvem; medo de falhas ainda é principal obstáculo entre os que não pensam em fazer a mudança

Vantagens do modelo de nuvem pública

Divulgação

O compartilhamento de serviços
com outras empresas reduzirá
significativamente os custos

dilema de desenvol-
ver software interna-
mente ou adquirir pro-
dutos de prateleira fez

com que muitos diretores de tec-
nologia quebrassem a cabeça
nos anos 80 e 90. A partir da ma-
turidade do mercado de siste-
mas, a compra de produtos pron-
tos foi a opção mais comum na
maior parte dos casos. Dilema se-
melhante se coloca agora: man-
ter internamente uma infraestru-
tura de servidores e softwares
ou fazer a migração para um mo-
delo de computação em nuvem.
Apesar da resistência dos direto-
res de tecnologia, especialistas
garantem que o modelo é uma
tendência irreversível e está ga-
nhando o mundo por permitir
mais agilidade e menores custos
para todos os portes de empresa.

Há dois anos o assunto “cloud
computing” ainda era uma gran-
de incógnita quanto a questões
de segurança e perda de controle
sobre o ambiente computacional.
“Hoje os benefícios da nuvem já
são claros e amplamente conheci-
dos”, afirma Carlos Duque, vice-
presidente de Infrastructure Ser-
vices da Capgemini no Brasil.

Diversas pesquisas confirmam
essa mudança de cenário. Levan-
tamento realizado pela Capge-
mini com 460 líderes de tecno-
logia da informação e diretores
de empresas no mundo, por
exemplo, revelou que 76% das
companhias têm uma estraté-
gia formal para adotar o mode-
lo de computação em nuvem.
No Brasil esse número é ainda
maior: pesquisa da Coleman Pa-
rkes Research, sob encomenda
da Capgemini, apontou que

78% das empresas já têm estra-
tégia para adotar a computação
em nuvem. Pesquisas do Gart-
ner também confirmam os
bons números. O analista Hen-
rique Cecci diz que o instituto
faz constantes levantamentos
no Brasil, com os diretores de
tecnologia e 85% deles apon-
tam que pretendem investir

em modelos de nuvem nos pró-
ximos 12 meses (ver pág 4).“Is-
so demonstra a maturidade des-
se modelo no mercado brasilei-
ro, pelo menos em termos de
política estratégica”, afirma Du-
que, da Capgemini.

Na pesquisa da Capgemini,
da parcela de 22% das empre-
sas que não preveem adotar o

modelo, 64% apontam que a
tecnologia não é vista como
uma prioridade e 19% declara-
ram não ter ideia de como defi-
nir essa estratégia. Entre os
maiores obstáculos para a ado-
ção da nuvem no Brasil estão
“medo relacionado às falhas na
segurança” (mencionado por
52% das empresas), “encon-

trar o parceiro certo” (38%), e
“falta de integração” (36%).

Quando questionadas sobre
sua preferência, 46% das em-
presas brasileiras citaram solu-
ções de nuvem privadas exter-
nas e hospedadas por uma em-
presa parceira, e 26% aponta-
ram a nuvem privada interna.
Apenas 8% das empresas prefe-
rem a nuvem pública — muito
menos do que a média da pes-
quisa mundial (19%). A pesqui-
sa demonstra que o modelo de
nuvem permite mais flexibilida-
de frente ao desafio de consoli-
dação das operações. “A tecno-
logia da informação não pode
segurar o desenvolvimento, de-
ve estar alinhada com o rápido
crescimento da empresa e pre-
parada para responder às neces-
sidades das áreas de negócio”,
afirma Duque. Segundo o exe-
cutivo, uma das principais van-
tagens da adoção do modelo é
permitir que a empresa amplie
o processamento para períodos
de pico (como Dia das Mães ou
Natal no varejo, por exemplo)
sem ter que adquirir ou alocar
recursos extras para dar conta
do acesso, reduzindo custos.

Muitas empresas optam pelo
modelo de computação em nu-
vem híbrida: mantêm parte dos
recursos internamente e parte
na nuvem. A nuvem pública ofe-
rece recursos que são comparti-
lhados por vários clientes. Já a
nuvem privada segrega ambien-
tes para determinadas empre-
sas, com linhas dedicadas e de-
senvolvimento de aplicativos
específicos. Esse modelo, segun-
do Duque, é visto por muitas
empresas como mais seguro.
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■ SEGURANÇA
Percentual de empresas
que confiam no
modelo de nuvem

42%

■ NA INTERNET
Percentual de pequenas
empresas que planejam
ter operações na web

60%

TEXTO ANA LUIZA MAHLMEISTER

■ SOFTWARE
Percentual que aposta na
nuvem como opção para
racionalizar aplicativos

58%
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 dez. 2012, Especial tecnologia, p. A2.




