
Cada vez mais vamos
ter modelos híbridos
dentro das empresas,
com serviços
executados por
fornecedores internos
e externos, de acordo
com as necessidades
da companhia”
HenriqueCecci
Diretor de Pesquisas do Gartner

“

O uso de ambientes virtuais para
desenvolvimento colaborativo
de projetos vem se popularizan-
do com a expansão da computa-
ção em nuvem. Pesos-pesados
do segmento de tecnologia, co-
mo as americanas IBM e Cisco,
utilizam plataformas digitais que
permitem não apenas a colabora-
ção dentro da estrutura da empre-
sa mas, também, a integração
com parceiros.

Dez anos atrás, mesmo com a
internet já consolidada como fer-
ramenta de colaboração, a situa-
ção era bem distinta, lembra Pe-
dro Britto, gerente de software da
IBM Brasil. “Se você fosse projetar
uma peça aqui e outra no Japão,
para o mesmo produto, cada um
desenvolvia a sua e o todo era mon-
tado mais à frente. Era comum um
dos times fazer a peça um pouco
diferente, devido a alterações de
projeto, e o conjunto não se encai-
xava no final”, exemplifica Britto,
a partir de uma situação hipotéti-
ca. Na prática, o trabalho colabora-
tivo exigia — na época — uma re-
plicação constante do produto
que estava em desenvolvimento,
cada vez que sofria uma alteração.

“É normal atualmente a colabo-
ração virtual entre equipes de de-
senvolvimento de software e de
pré-venda”, conta Marcelo Ehalt,
diretor de Engenharia e Tecnolo-
gia da Cisco no Brasil. A interação
via nuvem entre os dois times per-
mite que os desenvolvedores de
software ajustem o produto às ex-
pectativas dos clientes.

Contratada por um gigante da
indústria automobilística, a IBM ti-
nha a missão de viabilizar uma pla-
taforma virtual que permitisse a
colaboração entre sete unidades
produtivas espalhadas pelo mun-
do. “Normalmente, o período que
vai da concepção à produção de
um automóvel leva de cinco a dez
anos, sete em média”, conta Brit-
to. “Com a plataforma colaborati-
va esse prazo foi reduzido a dois
anos e meio”. Para os colaborado-
res, a popularização da nuvem sig-
nificou principalmente mais mobi-
lidade — em países como a Índia e
a China é normal o desenvolvedor
de software trabalhar de casa.
Abriu, também, possibilidades em
termos de parcerias entre fornece-

dor e cliente, muitas vezes alteran-
do os papéis de cada parte. “Hoje
posso abrir a minha área de TI (tec-
nologia da informação) para clien-
tes fazerem o desenvolvimento de
aplicativos”, diz Ehalt.

As parcerias não têm necessa-
riamente objetivos comerciais:
em 2012, a IBM tornou disponí-
vel uma infraestrutura gratuita
na nuvem — a JazzHub — voltada
inicialmente para universidades.
E, depois, estendida a todos os
públicos. O objetivo da empresa
é testar as aplicações dessa tecno-
logia e ajudar a popularizá-la.
“No futuro, a nuvem será uma
tecnologia comoditizada, com
centenas de opções. Cobrar por
isso vai ser cada vez mais difí-
cil”, acredita Britto, da IBM. Ao
todo, o desenvolvimento da pla-
taforma colaborativa Jazz englo-
ba 400 desenvolvedores de soft-
ware em 25 unidades distribuí-
das por dez países.

De acordo com o relatório “Cis-
co Index White Paper”, divulgado
no mês passado, na América Lati-
na o tráfego de dados na nuvem
vai crescer a uma taxa composta
anual de 31% entre 2012 e 2017,
passando de 77 exabytes (um exa-
byte equivale a um bilhão de giga-
bytes) para 298 exabytes.

Para Henrique Cecci, diretor
de Pesquisas da consultoria Gart-
ner, a área de TI das grandes cor-
porações vai assumir o papel de
agente facilitador dos serviços
que a empresa precisar. “Cada vez
mais vamos ter modelos híbridos
dentro das empresas, com servi-
ços executados por fornecedores
internos e externos, de acordo
com as necessidades da compa-
nhia”, afirma Cecci. “As empre-
sas terão um número maior a cada
dia de fornecedores para atender
necessidades específicas.”

A contratação de grandes for-
necedores de serviços de compu-
tação em nuvem, por exemplo,
pode ser vantajosa do ponto de
vista da redução de custos.
“Uma empresa que opta por fa-
zer o serviço dentro de casa não
consegue ter a economia de esca-
la e a flexibilidade de um fornece-
dor global”, destaca o diretor do
Gartner, ressaltando que ques-
tões estratégicas (como a segu-
rança e a privacidade) podem in-
fluenciar na decisão de uma com-
panhia de executar determina-
dos serviços internamente. O vo-
lume e a frequência dos serviços
que a empresa necessita também
podem justificar os gastos de
criar uma infraestrutura interna.
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▲

Colaboração pela nuvem ganha
espaço no universo corporativo
IBM e Cisco usam plataformas virtuais que permitem a funcionários espalhados pelo globo trabalharem num

mesmo projeto. Ferramentas digitais ampliam também participação de clientes no desenvolvimento de produtos
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 nov. 2013, Empresas, p. 12.
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