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Estudo comprova que as empresas estão abandonando seus data centers, para desespero de 

muitos fornecedores tradicionais 

 

A tendência é clara: quantos mais serviços públicos de nuvem são vendidos, mais os 

tradicionais fornecedores de hardware e software corporativos encolhem. Venho dizendo isso 

durante anos. No entanto, até recentemente, não era facilmente perceptível. Agora é. 

 

A Barclays, na sua perspectiva global de tecnologia, chegou à mesma conclusão: "Acreditamos 

que o impacto deflacionário da nuvem (US $ 1 gasto em infraestrutura em nuvem realmente 

resulta em vários dólares saindo de outros mercados finais de TI) deve evitar que os gastos 

com TI cresçam significativamente em 2014 e 2015 .... Nós acreditamos que as despesas 

globais com TI permaneçam no menor intervalo de crescimento de um dígito ". 

 

A empresa de pesquisa 451 Group afirma que a receita para os provedores de IaaS, como a 

Amazon Web Services vai saltar a uma taxa anual de 57 por cento até 2016, atingindo US $ 

10,2 bilhões em 2016, acima dos US $ 2,9 bilhões registrados em 2012. Este  dinheiro sairá de 

algum lugar - e vai ser das vendas de hardware e software. 

 

A faceta mais interessante desta tendência é o fato de que o mundo da TI corporativa vai 

mudar bem diante dos nossos olhos nos próximos anos. Potências como IBM, Hewlett-Packard 

e CA podem sofrer um declínio maciço em suas receitas em 2014 e 2015. 

 

Claro, essas empresas argumentam que elas também estão na nuvem e prontas para tirar 

proveito deste mercado emergente. No entanto, como eu já disse aqui muitas vezes, elas vão 

fazê-lo à custa de seus negócios tradicionais. Em alguns casos, para cada US$ 1 de receita 

nuvem, podem perder US$ 2 de receita do negócio tradicional negócio de hardware e software. 

Não há maneira de contornar isso. Mas eu também concordo que elas devem ter uma oferta 

de computação em nuvem para diminuir o sangramento: US$1 é melhor do que nada. 

 

Esta mudança para a nuvem afeta mais do que os provedores "Big Iron". Aqueles que vivem 

do desenvolvimento tradicional de software e sistemas de integração empresarial irão perceber 

que o seu mundo está mudando também. Como Barclays nota, "integradores de sistemas 

como a Accenture também podem ter que se deparar com uma necessidade menor  de 

integração no local com seus clientes passando a confiar mais na nuvem." No entanto, não 

acho que a mudança para a nuvem irá golpear as empresas de TI no tradicional espaço de 

serviços com a mesma intensidade, uma vez que serão os fornecedores "big iron" - desde que 

os prestadores de serviços possam mudar as suas competências e as ofertas a tempo. 

 

É este o início de uma nova ordem mundial? Não. Os fundamentos da arquitetura, design, 

operação, desenvolvimento, segurança, garantia e gestão permanecem os mesmos,  se  

consumimos recursos de tecnologia no data center ou a partir da nuvem. 

 

Frequentemente passamos por mudanças na forma como consumimos tecnologia. Esta é 

apenas a maior que já vimos. 

 

Fonte: CIO [Portal]. Disponível em: 

<http://cio.uol.com.br/tecnologia/2013/12/03/sim-a-nuvem-esta-substituindo-

hardware-e-software-corporativos/>. Acesso em: 4 dez. 2013. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.




