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computação em nuvem
(ou cloud computing) já
é realidade entre as
empresas brasileiras
que, aos poucos,
começam a descobrir
nessa modalidade de serviço uma
forma também de aumentar a
segurança e a disponibilidade dos
sistemas e tornar os processos mais
eficientes, entre outros benefícios.
Baseados no modelo de pagamento
pelo uso, semelhante aos serviços de
telefonia e energia elétrica, os serviços
de nuvem trazem como principal
vantagem, no entanto, a possibilidade
de a empresa transformar despesas de
capital (Capex) em custo operacional
(Opex), já que os gastos internos para
implantação e manutenção da
infraestrutura de Tl têm aumentado
exponencialmente nos últimos anos. E
apesar de a economia financeira ser um

forte atrativo, as empresas têm hoje
conseguido tirar proveito de outros
aspectos que vão muito além, tais
como a capacidade de se manter
atualizada tecnologicamente, maior
flexibilidade computacional e melhor
gestão da área de Tl.
Não é à toa que a computação em
nuvem faz parte da agenda de nove
entre dez CIOs. Uma pesquisa
conduzida pela Deloitte com 456
executivos no Brasil e nos Estados
Unidos mostra que 82% das
companhias já utilizam soluções em
nuvem, distribuídas entre software
como serviço (SaaS), com 56%,
infraestrutura como serviço (laaS),
com 25%, e plataforma como serviço
(PaaS), com 17%.
Mas seja qual for a modalidade de
serviço, a opção preferencial das
empresas tem sido pela nuvem privada,
principalmente entre as grandes

corporações. Questões como segurança
de dados e a possibilidade de gerenciar
melhor os recursos e serviços de Tl
estão entre os aspectos apontados por
elas para a escolha da cloud privada, em
detrimento da nuvem pública. É o caso
da Andrade Gutierrez, onde a palavra de
ordem é segurança. De acordo com a
CIO Cibele Fonseca, a construtora optou
por manter uma cloud privada
gerenciada por sua própria equipe de Tl
em razão da segurança ser algo que
afeta muito o negócio da empresa.
"Ainda não vi nenhum fornecedor no
mercado com proposta de SLAs [acordo
de nível de serviço) e requisitos de
segurança completamente cobertos pela
exigência da nossa empresa. Não há
garantia suficiente que nos leve a colocar
qualquer sistema ou ambiente crítico
fora de nossa casa", justifica.
Outro aspecto que levou a Andrade
Gutierrez optar por colocar seus

aplicativos e sistemas em uma nuvem
privada foi a falta de um arcabouço legal
para serviços de computação em
nuvem, o que gera insegurança jurídica.
Cibele observa que a Tl corre muitos
riscos ao hospedar dados e rodar
aplicações em ambientes públicos.
"Enquanto não houver um arcabouço
legal e mais garantias de segurança,
continuaremos com nosso modelo de
nuvem, que se mostrou até agora muito
rentável e seguro", diz.

dos sistemas, é tentar amenizar as
limitações com falta de qualificação de
mão de obra.
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Na ponta do lápis
Se há uma unanimidade entre os
diretores de Tl é que a computação em
nuvem, de fato, proporciona redução do
custos. Marcelo Tonhazolo, CIO da
gigante da agroquímica Monsanto, vê o
serviço de nuvem como a formalização
da terceirização para diminuir despesas
com compra de hardware e licenças de
software, somadas a economia de
custos com energia e manutenção de
servidores e data centers. "Com as
contas no papel, muitas vezes a solução
de Tl seria inviável sem a nuvem, caso a
empresa tivesse que arcar com tudo."
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A equipe de Tl da construtora
administra um grupo de usuários
extremamente volátil, que varia de 500 a
2 mil pessoas, dependendo da obra em
execução. Por isso também a opção
pela nuvem privada, já que é preciso ter
flexibilidade para se adequar à demanda
variável de usuários.
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críticas, falta um compromisso maior
dos fornecedores de serviços em nuvem
para reparar os danos em caso de
indisponibilidade do sistema (downtime).
"Propusemos uma cláusula de multa
pesada ao prestador de serviços em
relação à indisponibilidade. Nenhum
deles aceitou. Por isso, a segurança não
está totalmente ligada à tecnologia, que
até já chegou a um nível de maturidade.
Falta confiança e domínio dos próprios
fornecedores para assumirem maior
compromisso com os clientes", critica.
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Apesar de já constar no
planejamento de Tl da Dasa, a migração
dos sistemas para a nuvem será feita de
maneira gradual. "Nós trabalhamos com
um cronograma que prevê desde o
treinamento da equipe até garantias de
tempo e de suporte", conta Garcia. Ele
diz que a ideia, com isso, além de
garantir disponibilidade e a manutenção
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Ainda conforme o estudo, no recorte
feito das empresas brasileiras, o uso de
laaS é ainda menor. Mas há exceções,
como é o caso dos Laboratórios Dasa,
que reúne uma das maiores redes de
empresas de exames clínicos e
diagnósticos do Brasil. Depois de
virtualizar seu data center com a
VMware, a companhia deu, há alguns
meses, o primeiro passo em direção à
nuvem pública com a contratação da
Salesforce.com para operar sua
aplicação de CRM. Essa decisão,
porém, só foi possível após muito
planejamento, conforme ressalta o CIO
da Dasa, José Otávio Garcia.

Mesmo assim, os sistemas e
aplicações criticas foram mantidos in
house. Isso porque, segundo Garcia, a
disponibilidade fala mais alto que a
segurança. Ele conta que até chegou a
analisar alguns contratos de
fornecedores para levar essas soluções
para nuvem pública, mas diz que, além
da precariedade das redes de
telecomunicações, inadmissíveis quando
se trata de sistemas e aplicações

No caso da Monsanto, o grande
ganho foi da escalabilidade. Isso porque,
como a infraestrutura e as aplicações
crescem conforme a demanda, a
empresa não precisa fazer grandes
investimentos em hardware e na
infraestrutura para suportá-los. Hoje, ela
trabalha com o ERP da SAP e outros
sistemas críticos hospedados numa
nuvem privada, mas também conta com
desktops virtualizados em nuvens
públicas de diversos fornecedores como
o Google e a Amazon Web Services.
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Embora essa preocupação com a
segurança seja vista como extrema por
alguns analistas, a política da Andrade
Gutierrez corrobora pesquisa da
Deloitte, a qual mostra que a adoção
do modelo laaS ainda é baixo mesmo
entre as empresas que já têm cultura
de computação em nuvem. De modo
geral, as companhias optam por iniciar
seus projetos de cloud com o modelo
SaaS, para aplicações do dia a dia, de
importância para o negócio, mas não
críticas, para somente depois partirem
para um sistema complexo com laaS e
PaaS.

Alguns CIOs observam que, na
carona da redução de custos, há
também a otimização dos recursos de Tl
com a nuvem. A Serasa Experian que
também opera com um ambiente híbrido
de cloud — com infraestrutura e
sistemas críticos in house, mas utilizando
nuvem pública para aplicações
escaláveis. Conforme explica o vicepresidente de Tl da Serasa Experian
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relevantes. Como flexibilidade, muitos
CIOs citam o fato da computação em
nuvem permitir ao usuário acessar os
seus dados e aplicações armazenadas em hardware remoto via internet, em vez
de manter todos na sua estação de
trabalho local.
Foram esses justamente os
aspectos que levaram a Monsanto a
implantar, nos últimos meses, uma
ferramenta de automação de vendas da
Salesforce.com. "Isso permitirá aos
vendedores fechar diretamente pedidos
do cliente, desenvolvendo um trabalho
colaborativo e remoto. O ganho de
produtividade é imenso. Não faz
sentido, nos dias de hoje, exigir que um
colaborador se desloque até a sede da
companhia, em São Paulo, perdendo
tempo no trânsito, por exemplo, se

o

Lauretti conta que o conhecimento
sobre a cloud computing é construído
com os usuários junto com os próprios
fornecedores. "No começo, contamos
com o apoio de consultorias no sentido
de aprender o modelo em conjunto. A
complexidade vai aparecendo conforme
a curva de adoção, suas necessidades
em infraestrutura e software na medida
em que você usa a nuvem e direciona a
ela seu investimento."
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A nuvem privada da Serasa Experian
foi implantada há mais de um ano, com
virtualização de servidores pela VMware.
Já a primeira experiência com a nuvem
pública aconteceu em março do ano
passado. Entre os fornecedores, está a
Microsoft, com qual a empresa ainda
está em negociações para implantação
de software e serviços, mas em fase
avançada, e a Amazon Web Services.
Como ela trabalha com dados na nuvem
pública que posteriormente são
internalizados na nuvem privada da
companhia, a integração entre esses
ambientes é feita por meio de links
dedicados. Por meio desses links é
realizado o sincronismo entre as bases,
troca de arquivos, além do acesso para
manutenção dos servidores.

Embora a redução de custos seja
um dos principais impulsionadores da
computação em nuvem, por ter se
revelado não só como opção econômica
e segura para armazenar informações e
cortar gastos operacionais, a flexibilidade
e escalabilidade foram mencionadas por
46% dos executivos de Tl ouvidos pela
Deloitte no estudo sobre a nuvem, e
apontados como os atributos mais

todas suas atividades podem ser
realizadas com uma estação móvel de
trabalho", argumenta Tonhazolo.
Esse também um dos pontos que
fizeram a Viação Garcia aderir à
computação em nuvem. Conforme
explica o CIO Marcos Elidio Klein, em
razão de seu próprio negócio, a
empresa mantém agências de vendas
de bilhetes espalhadas por diversas
cidades brasileiras, que precisam
acessar os sistemas de Tl
constantemente e que, portanto,
precisam estar disponíveis. "E a nuvem
permitiu o gerenciamento centralizado e
a manutenção praticamente em tempo
real", frisa ele.

is.

para América Latina, Lisias Lauretti, isso
permite o trabalho de otimização e
seleção de big data na nuvem pública,
antes de internalizar dados, além da
expansão das operações, ganho de
agilidade e backup, entre outras
atividades que, sem a nuvem, seriam
custosas. Lauretti diz que a estratégia de
nuvem da companhia trabalha com o
conceito de "área de transbordo". Isso
significa que testes, simulações, trabalho
com novas arquiteturas e ganho de
desempenho para casos específicos são
realizados na nuvem pública. "Por
definição, tudo que é core da companhia
acontece dentro de casa, na nossa
nuvem privada. A nuvem serve, por
exemplo, para obter e melhorar dados,
sempre com a característica de
desafogar um ponto da Tl ou viabilizar
um protótipo novo", explica.

Klein conta que a Viação Garcia
começou, de fato, a operar com nuvem
em 2006, embora já possuísse
arquitetura de Tl compatível com os
padrões de cloud computing, o que
facilitou a adoção. "Sempre pensamos
na capilaridade, porque a necessidade
de trabalho remoto sempre existiu. Já
nos anos 1980, pensávamos em
linguagens e arquiteturas x86 de fácil
evolução para a internet", conta. Para
ele, o principal benefício da nuvem é a
rapidez ao disponibilizar atualizações de
sistemas ou até mesmo realizar reparos
de maneira remota em diversas
localidades.
A Viação Garcia também trabalha
com nuvem híbrida, sendo que a
nuvem pública é utilizada apenas para o
sistema de venda de passagens,
conectado a servidores próprios por
redes privadas virtuais (VPNs).
Atualmente, 30 desktops virtuais operam
com o VMware View, de um total de
110 licenças adquiridas. O objetivo é
virtualizar todos os 500 desktops com
os quais a companhia trabalha.
"O principal objetivo da nuvem é
controle e centralização. Boa parte das
empresas de médio e grande porte,
como a Viação Garcia, detectou isso há
algum tempo por atuar em diferentes
filiais", resume Klein. Para ele, a
segurança maior está em confiar nos
provedores e, ao mesmo tempo, ter o
controle centralizado das operações
remotas. Os sistemas de ERP e de
gestão de frota, como trocas e reparos de
equipamentos, feitos sempre na matriz,
permanecem in house. "No fim, a decisão
é simples. Tudo que já é estanque está
centralizado 'dentro de casa'. Já o que eu
preciso disponibilizar remotamente, coloco
na nuvem", conclui.

Fonte: TI Inside, São Paulo, ano 9, n. 90, p. 12-14, maio 2013.

