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O papel dos CIOs em relação aos investimentos é fazer mais com menos. As implicações desta 

realidade são as mesmas para todas as empresas, sem importar o porte ou indústria as quais 

pertencem 

 

A possibilidade de reduzir drasticamente os orçamentos de TI por meio de serviços baseados 

na nuvem é um fator que representa maior produtividade para os gestores e um benefício de 

longo alcance dentro da infraestrutura que apoia a operação dos negócios. Por isso, os CIOs, 

que hoje  têm a responsabilidade de inovar e contribuir de modo efetivo para o sucesso dos 

negócios, com custos reduzidos, encontram em cloud computing uma solução muito viável e 

preciosa. 

 

Neste cenário é perceptível o aumento da adoção de tecnologias que melhoram a gestão dos 

ambientes de TI, simplificando e aperfeiçoando os processos. O objetivo é liberar o tempo das 

equipes de TI para que se dediquem a elaborar soluções capazes de ampliar e sofisticar o 

atendimento aos clientes, manter a carteira já conquistada, gerir o capital humano e gerar 

novos negócios. 

 

Já é fato que o mercado de TI tem colaborado neste sentido com o lançamento,  ano após ano, 

de soluções mais inovadoras e eficazes em cloud computing. Isto deve-se à esta modalidade 

de desenvolvimento de recursos que traz uma oportunidade única de evoluir para a oferta de 

serviços compartilhados, capazes de contribuir para gerar maior competitividade dos negócios 

e de converterem-se em um investimento muito rentável. 

 

O papel dos CIOs em relação aos investimentos é fazer mais com menos. As implicações desta 

realidade são as mesmas para todas as empresas, sem importar o porte ou indústria as quais 

pertencem. 

 

As propostas no mercado de TI agora oferecem a opção de adotar a cloud computing na 

modalidade On Demand, ou seja, de obter a ampliação dos serviços, ganhos de produtividade 

e o acesso aos recursos sem precisar investir em novos equipamentos de hardware para 

aprimorar a infraestrutura. 

 

Os serviços On Demand na nuvem consistem em um portfólio de aplicativos e componentes 

completos, integrados e abertos, o que representa para as empresas a adoção e integração de 

soluções de categoria mundial de ponta a ponta, abrangendo softwares empresariais, 

middleware, banco de dados e hardware. 

 

Esta inovação oferece novas e melhores capacidades nos investimentos das áreas de sistemas, 

como redução de custos de atualizações com gestão sistemática e proativa das mudanças e 

transformação dos processos de negócio enquanto os componentes continuam trabalhando. 

Outros benefícios são a possibilidade de contar com segurança de categoria mundial, com as 

melhores práticas regulamentares de cumprimento e governança corporativa com redução de 

riscos e com a padronização de processos operacionais e de ferramentas inovadoras de alto 

desempenho. 

 

Portanto, optar por serviços em cloud computing hoje é uma das escolhas mais atraentes para 

os CIOs que estão dedicados a transformar os esforços de TI em resultados de negócios, com 

diferenciais competitivos em termos de gestão e aumento de rentabilidade. 
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