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A maioria das empresas portuguesas – con-
siderado a predominância de PME (acima dos
95%) – está a familiarizar-se com os servi-
ços de cloud computing e a identificar ne-
cessidades, tendo em conta o modelo de
maturidade sobre a utilização desses servi-
ços de cloud, adoptado pela IDC para anali-
sar o mercado português.
O “Modelo de maturidade sobre a utilização
de serviços de cloud computing” da IDC está
estruturado em cinco fases: “Ad-hoc”, “Opor-
tunista”, “Repetitiva”, “Gerida” e “Optimi-
zada”.
Segundo Timóteo Figueiró, director de pes-
quisa da consultora, as “maiores empresas”
já terão ultrapassado a etapa “Ad-hoc” e nos
próximos dois anos “vão entrar numa nova
fase de maturidade tecnológica”, a “Oportu-
nista”.
Na primeira etapa, “as organizações procu-
ram identificar o valor destas soluções,
assim como o seu contributo para as neces-
sidades imediatas e tácticas”, explica. “Para
tal, procuram avaliar os fornecedores e as
opções disponíveis, assim como procedem ao
desenvolvimento de projetos-piloto para
casos de utilização específicos e procedem à
comparação entre os diferentes modelos de
distribuição de serviços de TI – privados, pú-
blicos e híbridos”, acrescenta o responsável
da IDC.
Num segundo patamar, as organizações pro-
curam intensificar o acesso a recursos de TI
em cloud computing considerando os custos
mais reduzidos e acelerando a velocidade de
adopção.
“Para enfrentar esta nova realidade, as or-
ganizações estão preocupadas com a identi-

ficação e teste de aplicações e cargas que
poderão vir a migrar para serviços de cloud
computing, assim como procedem à recolha
de informação no interior da sua organização
para evitar esforços redundantes”, explica.

Mercado deve crescer
No final de 2012 o valor do mercado portu-
guês de cloud computing terá ascendido aos
57 milhões de euros, segundo estimativas da
IDC. Na perspectiva da Portugal Telecom (PT),
o mercado ficou-se pelos 25 milhões de
euros, mas serão números relativos apenas
a serviços de alojamento em clouds públicas
e privadas.
A PT revelou que 56% do valor é relativo aos
segmentos das grandes empresas, enquanto
o das PME representará 22% daquele valor.
O restante refere-se a serviços prestados a
micro-empresas e a indivíduos.
Citando números da IDC, Laila Ferreira, da
HP, diz que até 2017 o mercado deverá cres-
cer para os 184 milhões de euros - o que cor-
responde a um crescimento anual médio de
cerca de 26%.
Na visão de António Miguel Ferreira, da Lu-
naCloud, “o pico nas taxas de crescimento
da cloud em Portugal provavelmente só será
atingido em 2014/2015”. A adopção de cloud

computing ainda não atingiu o crescimento
esperado, face a outros mercados mais avan-
çados (EUA e Inglaterra, por exemplo) mas “é
uma questão de tempo e de adaptação dos
modelos de negócio, as empresas ainda uti-
lizam os recursos das TI de forma tradicio-
nal, privilegiando a propriedade e operação
por equipas internas”.
Tendo em conta “a pressão do actual am-
biente macro-económico”, o mercado “está
a evoluir mais rapidamente” do que outros,
na perspectiva de Luís Coelho, da Alcatel-Lu-
cent, enquanto José Pedro Ramos, da Unisys,
confirma que o mercado está em claro cres-
cimento com as empresas a terem a cloud
como prioridade. 
“A adopção tem sido maioritariamente em
modelos híbridos, tirando partido da oferta
de cloud pública para algumas aplicações de
menor criticidade para o negócio, assim
como colocando as restantes aplicações,
tanto quanto possível, em cloud privada,
sendo este, claramente, o primeiro passo”,
especifica o responsável da Unisys.
Quanto aos serviços mais procurados, esta
empresa nota uma evolução mais expressiva
nos serviços IaaS, depois SaaS e, finalmente,
PaaS – e estes deverão ter uma maior pro-
cura no futuro. 
A OutSystems lançou recentemente uma
oferta de Application Platform-as-a-Service
(aPaaS). Na perspectiva de um dos respon-
sáveis da empresa, Carlos Alves, o mercado
português tem adoptado os serviços “com
base na velocidade de implantação (e.g.
Software as a Service - SaaS - para ERP ou
CRM), e na economia que as tecnologias ba-
seadas na cloud fornecem (e.g. email)”.

Maiores empresas prestes 
a entrar na fase “oportunista”
Grande parte das empresas portuguesas ainda está em fase de avaliação das
plataformas de cloud computing. Mas, segundo alguns responsáveis, as
organizações já falam mais em inovação quando olham para cloud computing. 
Para outras, o grau de adopção podia ter evoluído melhor.
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Modelo híbrido adequado ao perfil
A opção pela cloud híbrida justifica-se, se-
gundo a HP, tendo em conta o perfil das em-
presas portuguesas. “Persistem alguns
obstáculos à adopção deste tipo de serviços
[de cloud computing], no que diz respeito às
questões de segurança, confidencialidade e
privacidade dos dados”, explica Laila Fer-
reira. A cloud híbrida “proporciona um me-
lhor equilíbrio flexibilidade/custo,
assegurando um mínimo de disrupção para o
negócio, mitigando os obstáculos”.
Mesmo assim, Arlindo Dias, da IBM, nota me-
lhorias neste aspecto e diz que “as retrac-
ções iniciais e o sentimento de medo,
incerteza e dúvida, têm sido progressiva-
mente superados”.
“As organizações nacionais têm vindo a rea-
lizar um excelente trabalho, sem precipita-
ções ou decisões mal sustentadas quanto às
ofertas de cloud computing”, considera
igualmente Vitor Baptista, da EMC. As ofer-

tas também estão melhores, e "em 2014
vamos assistir a um crescimento significa-
tivo da procura por este tipo de soluções” de
cloud, estima.
Isso será evidente sobretudo entre as grandes
organizações, confirma Daniel Cruz, da Ne-
tApp. “As empresas já perceberam que a
cloud é o futuro e que através dela poderão
crescer e optimizar o seu negócio”, sustenta.
No mercado de SaaS, o cenário será diferente
porque “as empresas que estão a tirar par-
tido das ofertas da cloud são aquelas com
desafios de optimização dos seus SI e desa-
fios assentes nos principais eixos de inova-
ção: necessidade de melhor 'time-to-market',
custos controlados, facilidade de utilização
e elasticidade no modelo de licenciamento",
salienta Armindo Lobo, da Primavera.

Melhor oferta
Em paralelo, "as PME ou as subsidiárias de
multinacionais surgem como o segmento

mais activo na adopção de serviços na
cloud, tornando-se no vector principal de
crescimento das aplicações SaaS”, consi-
dera Jorge Reto, da SAP. As vantagens de
um menor investimento inicial, as garantias
de um menor TCO e a possibilidade de maior
diferenciação na oferta de serviços “são
factores preponderantes”.
No campo da oferta, “tem sido notável” a
evolução dos serviços e soluções suporta-
das, nota José Pedro Ramos (Unisys). “As
soluções estão mais completas, os SLAs
mais claros e as opções de suporte mais
maduras”, salienta.
“Como seria de esperar”, o mercado tem
sido muito dinâmico na oferta de SaaS, diz
António Miguel Ferreira, que destaca o sur-
gimento de startups portuguesas nesta
área. A oferta de IaaS e de PaaS tem sido
menor por envolver maior investimento do
fornecedor, segundo o responsável da Luna-
Cloud.<

Depois da segurança
Gerir a mudança, preparar os processos, adequar os sistemas existentes e,
entre outros desafios, arranjar financiamento. Além das questões de
segurança, a migração para a cloud não é “celestial”, apesar das vantagens
reconhecidas.

A “desconfiança” dos potenciais clientes
continua a ser um desafio para os fornece-
dores de cloud computing, garante Daniel
Cruz, da NetApp. Colocar a informação na
plataforma de outra empresa levanta sem-
pre dúvidas e, não obstante as garantias de
segurança, esta deverá manter-se na equa-
ção, pelo menos por algum tempo.
Há outros factores de dificuldade nas mi-
grações. “Os desafios surgem sobretudo
quando à priori não é realizada uma análise
abrangente associada aos custos, riscos e
benefícios”, considera Vitor Baptista, da
EMC.
Torna-se necessário gerir a mudança “so-

capacidade financeira” da organização, de-
fende este responsável.
Os desafios em Portugal não serão muito di-
ferentes dos que se colocam no resto do
mundo, segundo Luís Coelho, da Alcatel-Lu-
cent: disponibilidade do serviço, integridade
da informação, segurança, legislação. E ga-
rantir que as operações sobre os dados
sejam reguladas por legislação adequada e
semelhante à portuguesa é útil.
As garantias de confidencialidade também
precisam de ser acauteladas, pois o modelo
de cloud pública envolve partilha de recur-
sos, por exemplo. Além disso, a Unisys assi-
nala as “frequentes reduções – na ordem

bretudo no âmbito operacional”, e “analisar
as necessidades de negócio” é o ponto de
partida. “É absolutamente crucial com-
preender o modelo financeiro, se os custos
associados à cloud estão alinhados com a
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dos 25% - dos orçamentos dedicados à tec-
nologia nas organizações” -, como um de-
safio no tecido empresarial português.
Acresce, segundo José Pedro Ramos, um fac-
tor de má gestão, quando algumas organi-
zações dizem que os recursos de cloud têm
um peso excessivo no orçamento.
Isto deve-se à falta de maturidade do mo-
delo de “pay-per-use” adoptado, segundo o
responsável. E para mitigar a dificuldade
sugere a contratação de uma oferta mais
flexível, e uma reacção proactiva aos indi-
cadores de utilização.
À medida que o envolvimento com a cloud
computing aumenta, as questões de intero-
peracionalidade ganham peso, sugere Ar-
lindo Dias. Se antes a segurança era foco de
maior alerta, “agora o eixo da discussão di-
recciona-se para a interoperabilidade, defi-
nição de normas abertas e adopção de boas

reira. Isso tem uma importância particular
porque “as dinâmicas de convergência entre
o negócio e as componentes tecnológicas
que suportam esta transição das TI tradi-
cionais para uma mecânica de cloud estão
essencialmente dependentes dos processos
de gestão existentes”, diz a responsável.
Na SAP, Jorge Reto lembra que “não se
acrescenta valor abandonando as soluções
existentes, porque se quer seguir uma ten-
dência”. Torna-se necessário, sim, conside-
rar “a integração e a integridade dos
processos” ao longo de departamentos e
geografias.
E fazer uma transição através de modelos
híbridos. Assim, não surpreende que Ar-
mindo Lobo, da Primavera, também desta-
que a necessidade  de “um período de
assimilação e adaptação aos novos concei-
tos” de cloud computing.<

práticas de gestão”, diz este responsável da
IBM. O nível de maturidade de fornecedor e
cliente é de “grande relevância".
“Um dos desafios mais exigentes de ultra-
passar consiste na existência de variadas
aplicações nas organizações que não são
‘cloud aware’, sendo fundamental um estudo
rigoroso para evitar insucessos na evolução
para estes modelos”, segundo José Pedro
Ramos. A confirmação é feita por Carlos
Alves, da Outsystems: “os desafios mais evi-
dentes têm sido as capacidades de integra-
ção com sistemas legados existentes e a
normalização de arquitectura e tecnologia”.
A nova vaga de serviços parece resolver me-
lhor essa dificuldade. Contudo segundo as
observações efectuadas pela HP, “o inibidor
da cloud não é, curiosamente, o investimento
em TI, mas sim o investimento na transfor-
mação das organizações”, lembra Laila Fer-

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) está a usar uma
solução “de cloud virtualmente privada com recurso a out-
sourcing à Refer Telecom”, revela José Cordeiro Gomes, di-
rector-adjunto do departamento de organização e SI do
Banco de Portugal. Na opinião do responsável, a implanta-
ção envolveu riscos, de âmbito contratual e relacionados
com a conectividade.
Segundo o mesmo, há três aspectos fundamentais: "a se-
gurança dos dados (actual e futura), a forte dependência
do fornecedor de serviços, que passa a ser um elemento
chave da cadeia de valor, e o risco de lock-in, o que pode
dificultar decisões futuras, nomeadamente de mudança de
fornecedor”, explica. A largura de banda e a segurança das
comunicações disponibilizadas mereceram também pon-
deração, pelo grau de criticidade. O facto de o prestador de
serviços ser nacional ajudou a mitigar os riscos, segundo
o também professor do ISCTE-IUL.
“Tratando-se o CFP de um organismo novo, pequeno e com
restrições orçamentais, a solução de cloud permitiu dispor
rapidamente de serviços seguros, de alta disponibilidade e
flexíveis, sem ter necessidade de fazer um grande investi-
mento em infra-estruturas locais e em especialistas e ser-
viços de TI”, diz José Gomes. Juntamente com “a existência

de um contrato que permite um maior controlo dos custos
com SI/TIC”, terão sido esses os maiores benefício da
adopção de cloud computing.
A solução adoptada suporta a utilização de ferramentas de
produtividade, de gestão de recursos, de armazenamento e
exploração de dados, colaborativas e de partilha de infor-
mação, bem como as ligações internas e externas (imagem,
voz e dados).
Os serviços de cloud contratados incluem a ligação por
fibra óptica (dois cabos redundantes e fisicamente inde-
pendentes) a 1Gbps entre a entidade cliente e o provedor
destes serviços. São fornecidos:
- alojamento de servidores, incluindo software de base,
mecanismos de segurança de dados e serviços de gestão,
incluindo instalação e actualização de software e hard-
ware;

- serviços integrados de comunicações, incluindo gestão
de directório, acessos remotos seguros, serviços de In-
ternet segura, e-mail, voz, vídeo e dados sobre IP;

- duas redes locais (uma física e outra de comunicação
sem fios) para interligarem equipamentos da entidade
cliente, tendo igualmente sido contratados serviços de
apoio e suporte.<

Contrato e comunicações mereceram ponderação especial no CFP
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Tendo em conta os desafios de otimização do
investimento e de aumento de eficiência, de
produtividade e de flexibilidade colocados às
empresas, o modelo de cloud computing vem
potenciar benefícios que se traduzem em fortes
vantagens competitivas. No entanto, a escolha
do ambiente cloud mais adequado é acompa-
nhada por questões que se prendem com a
atual arquitetura TI da empresa, com a sua es-
tratégia e modelo de negócio, e com o planea-
mento da implementação e da respetiva
migração.

Para onde migrar os sistemas e os dados da
empresa, que passam a ser utilizados em mo-
delo cloud? 
Esta questão prende-se com a seleção do am-
biente cloud - público, privado ou híbrido - mais
adequado ao perfil de utilização, aplicações e
modelo do negócio.

Podemos considerar, à partida, um conjunto
de questões que poderão ajudar a direcionar
a escolha do ambiente cloud para cada em-
presa:

Cloud Pública
• Pretende aceder à cloud com a máxima sim-

plicidade e rapidez, a partir de um simples
acesso à internet?

• Procura um acesso imediato a serviços stan-
dard, com o menor custo?

• Pretende um ambiente simples de presença
web para acesso público como, por exemplo,
para disponibilizar websites, serviços de co-
mércio eletrónico ou outros serviços, sem res-
trições de acesso e com flutuações e picos de
utilização?

Cloud Híbrida
• Possui uma arquitetura TI complexa e neces-

sita de manter algumas infraestruturas TI em
ambientes físicos?

• Quer garantir a total integração do ambiente
cloud com a infraestrutura in-house?

• Pretende rentabilizar o investimento TI já rea-
lizado?

• Necessita expandir a capacidade atual da
sua infraestrutura TI, sem adquirir mais equi-
pamentos e sem preocupações de interopera-
bilidade?

• Pretende beneficiar de SLAs a nível da dispo-
nibilidade e performance do serviço como um
todo: ambiente cloud e não cloud?

Cloud Privada
• Pretende a integração do ambiente cloud com

a VPN da sua empresa?
• O negócio exige acesso exclusivo, níveis ele-

vados de segurança e requer elevada priva-
cidade e controlo sobre a infraestrutura TI?

• Pretende beneficiar de SLAs ao nível da dis-
ponibilidade, performance e segurança do
serviço?

• O seu negócio é suportado em arquiteturas TI
muito sofisticadas e/ou que exigem ambien-
tes customizados?

Considerando estas questões como uma orien-
tação para a escolha do modelo cloud há, no en-
tanto, que ter em conta que a migração para a
cloud não é um passo imediato. A dimensão, o
impacto e a complexidade de algumas soluções
cloud, associadas às especificidades do modelo
de negócio e à estrutura de cada empresa, re-
querem um processo de análise abrangente. 

A delineação de um plano de migração perso-
nalizado, suportado numa metodologia ade-
quada e com suporte consultivo credenciado que
acompanhe todas as fases de implementação,
permitem otimizar o processo de mudança e po-
tenciar os benefícios da solução cloud numa ló-
gica continuada.

PUB

COMO COLOCAr A SuA eMPreSA NA CLOuD?
Soluções SmartCloudPT
As Soluções SmartCloudPT são uma referência
de inovação e pioneirismo nacional, potenciando
redução de custos com as TI, aumento de pro-
dutividade e mobilidade.

O novo Data Center da PT na Covilhã, projeto de
referência pelo nível de eficiência energética
(PUE de 1.25), é um dos maiores a nível euro-
peu e dota a PT de uma proposta de valor dife-
renciadora e competitiva à escala internacional.

A PT detém as certificações ISO/IEC 20000 e
27001 que reconhecem o seu modelo de gestão
de soluções de cloud computing. As soluções de
de Unified Communications e Private Cloud PT
são certificadas pela Cisco, sendo a PT Master
Managed Services Channel Partner da Cisco. 

A oferta de Soluções SmartCloudPT foi distin-
guida pela EuroCloud Europe Awards 2013 com
o prémio Best Cloud Service Product que reco-
nhece a sua abordagem inovadora através de
uma oferta de serviços cloud que garantem ele-
vada flexibilidade, interoperabilidade e confor-
midade com as melhores práticas de segurança
e privacidade de dados.   

A PT é também a única empresa em Portugal a
deter a Certificação SAP em Cloud Services, es-
tando em conformidade com os requisitos da
SAP referentes a qualidade, disponibilidade e
segurança de soluções SAP na cloud. 

Vá a smartcloud.pt

Cláudia Pais – Gestão de Produto IT & Cloud Services PT

http://www.smartcloud.pt/
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A utilização da cloud computing, se não for
devidamente governada, pode reavivar riscos
de proliferação descontrolada de ferramen-
tas e formação de silos de informação. Isso
faz parte de um processo de transformação
das organizações face às TI.
Hugo Magalhães, membro da administração
da Eurocloud Portugal, considera que as em-
presas também devem fazer o seu trabalho
para lidar com os acordos de serviço (SLA) de
cloud computing, e usá-los de acordo com as
suas necessidades. Em entrevista, alerta
para a falta de uniformização da legislação
sobre informação digital.

Computerworld – Além dos processos de
consolidação inerentes à cloud computing,
que serviços complementares estão a ser
introduzidos nas organizações como for-
mas de inovação?
Hugo Magalhães – Mais do que a introdução
de serviços complementares específicos, as-
siste-se a uma alteração mais profunda e
transversal dos departamentos de SI. Estes
começam cada vez mais a perceber que a
sua mais-valia encontra-se em encontrar so-
luções directamente relacionadas com o
"bottom-line" da empresa e não tanto em
funções de suporte e manutenção de siste-
mas. Ao libertarem-se deste tipo de funções,
mudam o seu foco e passam a estar mais ali-
nhados com o negócio da empresa, passando
de uma mentalidade de ser um centro de
custo para um centro de inovação e "problem
solving" [de resolução de problemas].
A massificação do uso de ferramentas cloud
no nosso dia-a-dia traz consigo também uma
alteração profunda no dia-a-dia das empre-
sas, com os utilizadores a exigirem aos de-
partamentos de SI o mesmo acesso e

facilidade de utilização que já têm em sua
casa.
Os directores das empresas também se tor-
nam mais "tech-savy" [conhecedores de tec-
nologia] e exigem respostas rápidas aos
departamentos de SI, que só os serviços
cloud têm a capacidade de responder.

CW – Quais são os principais desafios de
integração entre cloud e estruturas tradi-
cionais?
HM – À primeira vista, o processo de inte-
gração com sistemas cloud em termos tec-
nológicos é semelhante aos processos
normais de integração entre vários produtos
de software tradicionais.
Mas há outro conjunto de desafios. Podemos
falar de implicações legais sobretudo devido
ao facto de não existir uniformização de le-
gislação sobre informação digital. E o tipo de
dados armazenados nos sistemas cloud po-
derá ter um conjunto de normas específicas.
Outros desafios dizem respeito a questões
contratuais – onde faltam ainda directrizes e
enquadramentos organizacionais –, e a pro-
blemas de latência – pelo facto dos dados

não estarem armazenados localmente nas
instalações da empresa e de existirem múl-
tiplas camadas de segurança num dado sis-
tema cloud.
Um outro desafio para as empresas prende-
se com o facto de como evitar a multiplicação
de ferramentas e dados por toda a empresa
e o aparecimento de novos silos de informa-
ção. Com os utilizadores cada vez mais
"tech-savvy" e com a facilidade de subscri-
ção de serviços cloud, os utilizadores podem
subscrever os serviços cloud sem recorrer ao
departamento de SI, e sem que isso faça
parte da estratégia global da empresa.

CW – Como podem as empresas lidar com
os SLA em serviços de SaaS, por vezes
muito vagos sobre  segurança, entre outros
aspectos?
HM – Da mesma forma que se classifica a
criticidade dos vários dados e sistemas, o
mesmo deve ser feito com os serviços de
cloud computing e os SLA existentes. Isto ser-
virá para a empresa saber o que procurar no
mercado, mas também ajudará a indústria
de cloud a lidar com clientes cada vez mais
exigentes. Isso implicará uma transparência
total nas soluções cloud.
É necessário também traduzir para a reali-
dade os SLAs e saber quais as suas implica-
ções. Por exemplo, um SLA de 99,99% de
disponibilidade de sistemas corresponde a
52,56 minutos/ano de downtime ou indispo-
nibilidade máxima.
Pode ser suficiente para sistemas não muito
críticos (por exemplo, email), mas poderá não
ser o melhor para sistemas mais críticos (por
exemplo “Shop Floor Control” numa empresa
com laboração contínua), onde o mais acon-
selhável poderá ser um SLA de 99,999% –

É preciso traduzir os SLA para a realidade
Sabia que um SLA de 99,99% de disponibilidade do sistema corresponde a 52,56
minutos ao ano de downtime ou indisponibilidade máxima? O seu negócio não deverá
mudar para um SLA de 99,999%?

Hugo MagalhãesÛ
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5,26 minutos/ano de indisponibilidade má-
xima.

CW – Como está a oferta de profissionais
preparados para cloud computing? Quais
são as competências mais importantes?
HM – Ainda existe um hiato nas competên-
cias dos profissionais de tecnologias de in-
formação, mas que está a diminuir cada vez
mais. Tal deve-se não só a acções de pro-
moção da própria indústria de TI mas tam-
bém a workshops e aulas sobre a cloud
promovidos por universidades e empresas de
formação.
As competências mais importantes são o co-
nhecimento das várias características que

compõem os sistemas cloud, como "utility
computing", "multi-tenancy", elasticidade e
capacidade de expansão e suas vantagens.
O conhecimento das várias camadas que
compõem a cloud computing(IaaS, PaaS,
SaaS), como estas se ligam e como os vá-
rios produtos existentes no mercado se en-
quadram nas mesmas, também faz parte
das competências centrais.

CW – Que perspectivas tem a EuroCloud
sobre o trabalho com o TICE.PT, no apoio
ao desenvolvimento de projectos de cloud
computing no sector português das TIC?
Que tendências são mais evidentes nos
projectos aprovados?

HM – Na consequência do trabalho de coo-
peração entre a EuroCloud Portugal e o clus-
ter TICE.PT nos últimos dois anos, a área de
cloud computing destacou-se como uma das
prioridades de investimento em I&D do
QREN, liderando as medidas prioritárias de
investimento, com um total de 26 projectos
financiados, o que representa cerca de 13
milhões de euros de apoios de fundos comu-
nitários. De salientar que, até 2011, o cloud
computing não era considerado uma das
prioridades de investimento, e que foi resul-
tado do trabalho entre a EuroCloud e o
TICE.PT, que foi possível chegar a estes re-
sultados, que nos parecem muito encoraja-
dores.<
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Û Latência é desafio para fornecedores
CW – Quanto a redes de acesso quais são os principais desafios para fornecedores e empresas? Que grau de sen-
sibilização existe sobre redes definidas por software (SDN ou Software Defined Networks) – e infra-estruturas de-
finidas por software (SDx ou Software Defined anything)?
HM – Com a proliferação de serviços cloud nas empresas, a exigência sobre as redes de acesso é cada vez maior
tornando a questão da latência um dos seus principais desafios. Para os fornecedores das redes de acesso que
actualmente vendem os seus serviços pela largura de banda contratualizada, mas em que a qualidade da rede é
medida não só pela largura de banda mas também pela sua latência, é necessário garantir que esta última não
afecte o QoS/QoE [qualidade de serviço].
Além disso, com os fornecedores cada vez mais globais e os sistemas cloud a funcionarem sobre qualquer dis-
positivo e rede de acesso, a manutenção de uma experiência igual em todos os tipos de acesso (3G, 4G, fibra,
cabo, etc.) e dispositivos é também um dos seus principais desafios.
A complexidade cada vez maior nas redes de acesso traz consigo também um aumento de custos que pode ser
mitigado com SND e SDx. Apesar de já existirem alguns projectos a serem desenvolvidos nesta área, o interesse
por SDN e SDx é ainda muito tímido e muitas vezes estas tecnologias ainda são desconhecidas.
Além disso o SDN e SDx são vistos mais como uma forma de reduzir custos, mas também irão contribuir para o
aparecimento de novos serviços cloud.<

AV. DA REPÚBLICA, N.º 6, 7º ESQ. 1050-191 LISBOA   DIRECTOR EDITORIAL: PEDRO FONSECA pfonseca@computerworld.com.pt EDITOR: JOÃO PAULO NÓBREGA jnobrega@computerworld.com.pt
DIRECTOR COMERCIAL E DE PUBLICIDADE: PAULO FERNANDES pfernandes@computerworld.com.pt TELEF. / FAX +351 213 303 791 -  TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS.

A IDG (International Data Group) é o líder mundial em media, estudos de mercado e eventos na área das tecnologias de informação (TI). Fundada em 1964, a IDG possui mais de 12.000 funcionários em todo o mundo. As marcas IDG –
Computerworld, CIO, CFO World, CSO, ChannelWorld, InfoWorld, Macworld, PC World e TechWorld – atingem uma audiência de 270 milhões de consumidores de tecnologia em mais de 90 países, os quais representam 95% dos gastos
mundiais em TI. A rede global de media da IDG inclui mais de 460 websites e 200 publicações impressas, nos segmentos das tecnologias de negócio, de consumo, entretenimento digital e videojogos. Anualmente, a IDG produz mais de
700 eventos e conferências sobre as mais diversas áreas tecnológicas. Pode encontrar mais informações do grupo IDG em www.idg.com

www.computerworld.com.pt



8 |

COMPUTERWORLD - Novembro 2013

Cloud Computing

Nos últimos 12 meses, negociações da Agên-
cia para a Modernização Administrativa (AMA)
com fornecedores de TI terão levado à pou-
pança de mais de 15 milhões de euros na Ad-
ministração Pública (AP) portuguesa, revela
em entrevista André Vasconcelos, da direcção
do governo electrónico na AMA. Em teoria, as
poupanças associadas à adopção de serviços
de cloud computing deverão incrementar este
valor.
Juntamente com o CEGER e a eSPap, a enti-
dade está a preparar a contratualização de
acordos-quadro destinados à prestação de
serviços de cloud computing. A AMA está a
promover uma consulta pública - até 1 de No-
vembro - sobre a proposta de um acordo-qua-
dro de serviços de e-mail em modelo de
“Software as a Service” (SaaS). Mais tarde,
serão abrangidos serviços de IaaS.
Os processos de aquisição/contratação de TIC
são uma prioridade da AMA e a visão do or-
ganismo passa por reduzir investimentos em
plataformas e infra-estruturas indiferencia-
das.
A abordagem global acabará por ser influen-
ciada pelo projecto da Comissão Europeia,
Cloud4Europe, cujos objectivos passam por
eliminar obstáculos na utilização de serviços
de cloud computing pela AP e criar um mer-
cado único para os mesmos – com harmoni-
zação de processos e requisitos. Os primeiros
resultados estão previstos para o primeiro se-
mestre de 2014, com a apresentação do mo-
delo de aprovisionamento conjunto.

Computerworld – Analistas como Andrea di
Maio, da Gartner, defendiam em 2011 que

as plataformas de cloud computing no sec-
tor público não seriam sustentáveis. As APs
deveriam por isso focar-se mais nos pro-
cessos de aquisição/contratação ou procu-
rement: as capacidades de gestão daqueles
seriam uma prioridade mais importante.
Qual é a visão da AMA sobre este tema?
André Vasconcelos – O procurement, em par-
ticular o procurement TIC, é uma das priori-
dades da AMA e do Plano Global Estratégico
de Racionalização e Redução de custos das
TIC (PGETIC)nas TIC na AP, que prevê, na sua
medida 12, a negociação global de contratos
e a revisão dos acordos-quadro ao nível de co-
municações, software, hardware, consumíveis
informáticos, entre outros. Neste âmbito, a
AMA tem procedido à negociação com os prin-

AMA quer tirar partido das
infra-estruturas existentes

Û

PT em pé 
de igualdade 
com outros
fornecedores

CW – Face à fusão da Portugal Telecom
(PT) com a Oi, o centro de dados na Co-
vilhã (ou outros) perdeu alguma quali-
dade como destino para o alojamento
sistemas de informação da AP?
AV – Os fornecedores que respeitem os re-
quisitos mínimos definidos em sede de con-
curso público, nos termos dos critérios de
avaliação que venham a ser definidos, po-
derão qualificar-se para o fornecimento de
serviços de computação em nuvem à AP.<

André VasconcelosÛ

Em conjunto com a eSPap e o CEGER, o organismo está a preparar a contratualização de acordos-
quadro (procurement) para a prestação de serviços de cloud computing. Será um passo para a
consolidação dos centros de dados da Administração Pública.
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cipais fornecedores TIC da AP e, através da
avaliação preliminar das despesas TIC acima
de 10 mil euros, actuado para que haja aqui-
sições mais racionais e adequadas às neces-
sidades (nos termos do DL 107/2012).
Daqui resultaram poupanças superiores a 15
milhões de euros nos últimos 12 meses. Não
obstante a importância da optimização do
processo aquisitivo, de acordo com estudos
realizados, a infra-estrutura e o software são,
cada vez mais, uma “commodity”. Assim, a
capacidade de armazenamento e computa-
ção são, cada vez mais, normalizados e dis-
poníveis como um serviço no “mercado TIC”.
A visão proposta pela AMA para esta temá-
tica passa por tirar partido das infra-estrutu-
ras existentes, reduzindo investimentos em
plataformas e infra-estruturas indiferencia-
das e, simultaneamente, aumentando a se-
gurança, eficácia e eficiência públicas.

CW – Que estratégia está a seguir a AMA
para a adopção de cloud computing na AP?
AV – No âmbito do PGETIC, a AMA, em articu-
lação com CEGER e eSPap, está a preparar a
contratualização de acordos-quadro (procu-
rement) destinados à prestação de serviços
de cloud computing, como por exemplo, cor-
reio electrónico, armazenamento de ficheiros,
gestão de identidades e infra-estrutura
(http://www.espap.pt/docs/Consulta_Pu-
blica_AQ_SaaS_e_mail.pdf). Este plano per-
mitirá a consolidação dos centros de dados
da AP tendo em vista a redução e racionali-
zação do número de datacenters na AP.

CW – Qual é o ponto de situação do levan-
tamento de existências e necessidades de
TIC, no âmbito dos trabalhos do Grupo de
Projecto para as Tecnologias de Informa-
ção (GPTIC)? Que prioridades são evidentes
face aos primeiros dados do levantamento?
AV – O levantamento sobre as TIC na AP per-
mitiu identificar diversas situações de poten-
cial melhoria e optimização.
No caso concreto da cloud e datacenters, ve-
rificaram-se existir mais de 6.000 salas téc-

nicas na AP com mais de 13.000 m2 de área
e mais de 1.200 contratos de comunicações.

CW – Já existe uma ideia clara sobre que
modelos de cloud computing e de gestão são
pertinentes, e onde serão viáveis, na AP?
AV – Sim. Estão a ser lançados, em conjunto
com a eSPap, procedimentos de aquisição
(acordos-quadro) que permitirão aos organis-
mos públicos contratar serviços de cloud
computing, suprindo por um lado as suas ne-
cessidades e, por outro, cumprindo o objec-
tivo de redução da despesa do Estado com as
TIC. Trata-se de um processo contínuo pelo
que a identificação de novas necessidades
poderá dar lugar a novos serviços de compu-
tação na nuvem: pública, privada, híbrida ou
com recursos da AP.

CW – Em termos de segurança, o que será
necessário?
AV – A segurança é um dos componentes crí-
ticos da contratação de serviços na nuvem.
Estão previstos mecanismos que permitirão
avaliar a capacidade do fornecedor nessa
área, uma avaliação periódica da qualidade
e/ou desempenho do serviço prestado.
As especificações e características técnicas
do concurso incluem uma secção dedicada
exclusivamente a requisitos de segurança.
(http://www.espap.pt/docs/Consulta_Pu-
blica_AQ_SaaS_e_mail.pdf)

CW – Embora seja um projecto recente, há
já resultados da iniciativa Cloud4Europe?
AV – O projecto Cloud for Europe teve início no
passado mês de Junho e terá a duração de
42 meses. Os principais objectivos são re-
mover os obstáculos para a utilização de ser-
viços de cloud computing e harmonizar os
requisitos entre as diferentes organizações
públicas, para além das fronteiras nacionais.
Os primeiros resultados são esperados no
primeiro semestre de 2014 com a apresen-
tação do modelo de aprovisionamento con-
junto (Joint Procurement Model) e de um
catálogo de serviços dinâmico, como um dos
documentos base para o procedimento de
contratação. Entre os vários “entregáveis”
do projecto é de realçar: estudo do sector pú-
blico; estudo da oferta do mercado e requi-
sitos das AP; catálogo de serviços;
especificação de serviços; concurso público
pré-comercial para serviços de cloud com-
puting; selecção do protótipo e escolha da
solução.
O projecto permitirá a criação de confiança
na computação na nuvem através da adop-
ção de um concurso pré-comercial como ins-
trumento para a inovação da indústria e,
simultaneamente, com o objectivo de au-
mentar o recurso à computação da nuvem no
sector público. Estão envolvidos neste pro-
cesso a indústria, compradores, utilizadores
do Estado e os cidadãos.<

CPD: Centro de processamento de dadosÛ
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Pouco depois da empresa inaugurar o seu
maior centro de dados na Covilhã, a oferta
de cloud computing da PT – SmartcloudPT –
foi premiada como a melhor no EuroCloud
Awards 2013. O director da unidade de ne-
gócios de cloud computing, João Dolores re-
cebeu o galardão, em nome da sua equipa.
Em entrevista, manifesta a intenção da em-
presa ser o agente natural para levar os sis-
temas da Administração Pública (AP) para a
cloud computing. E revela como, através de
parcerias, a PT pretende levar a sua oferta a
África, Brasil e Europa. Neste caso, a rela-
ção qualificação/salário médio de profissio-
nais de TI portugueses será factor
importante de competitividade, diz.

Computerworld – Qual será a vossa estra-
tégia de diferenciação na Europa e Brasil?
João Dolores – Em Portugal e no Brasil, o
nosso objectivo é ser o impulsionador da
adopção da cloud por parte das empresas.
No Brasil, estamos a aproveitar o capital de
experiência e os investimentos realizados em
Portugal para acelerar o “time-to-market”
de novas soluções e promover melhores prá-
ticas na abordagem a clientes.
Temos um conhecimento profundo do mer-
cado difícil de replicar. Em Portugal, servi-
mos a esmagadora maioria das empresas

nacionais e, no Brasil, três em cada quatro
empresas são clientes da Oi. Este conheci-
mento, aliado a competências muito sólidas
em serviços de TI/SI, faz-nos ser o parceiro
certo.
Por outro lado, dispomos de infra-estrutura
de vanguarda, em data centers, e em redes
de transporte e acesso. O novo Data Center
PT na Covilhã é uma peça fundamental
numa rede global de data centers de nova
geração. Aliando a isso as redes de nova ge-
ração, temos a capacidade única de entre-
gar uma qualidade de serviço “end-to-end”.
E a PT tem um ecossistema de parcerias que
lhe permite lançar ofertas diferenciadoras,
com tecnologia de “players” globais e locais.

Nos países europeus, a PT pretende posicio-
nar o Data Center PT como referência para
serviços de data center mais tradicionais. A
escala e eficiência da infra-estrutura per-
mitem uma competitividade muito agressiva
e estamos já a trabalhar com parceiros para
abordar clientes em diversos países.

CW – O mercado de África também consti-
tui um objectivo?
JD – Esta geografia apresenta oportunida-
des tremendas nesta área de negócio. Ape-
sar de ser um mercado menos maduro,
esperam-se elevados índices de crescimento
nos próximos anos.
Aproveitando a presença da PT num conjunto
de países africanos, vamos focar-nos nes-
sas geografias e dotar operadores locais de
condições para lançarem ofertas de cloud
computing, baseadas na nossa plataforma
de serviços. A abordagem pode ser replicada
em países onde não temos presença física.

CW – Quantos dos 100 contratos estabele-
cidos para o novo centro de dados estão
em regime de cloud computing ou poderão
evoluir para serviços de cloud?
JD – A grande maioria dos clientes pioneiros
do Data Center PT na Covilhã contratou ser-
viços em regime de cloud computing. É inte-
ressante observar que o mercado está
finalmente a cumprir as expectativas de
crescimento nesta área.

CW – Que ambições alimentam sobre o
alojamento de sistemas da AP, em regime
de cloud computing?

Nuvem para parcerias
A plataforma de cloud computing da Portugal Telecom revela uma vocação
particular para suportar parcerias destinadas a levar o negócio da empresa a
pelo menos três continentes: África, América do Sul e europa.

João DoloresÛ

CW – O custo de mão-de-obra em Portugal permite à PT vantagens
competitivas na ordem de quanto por cento, no preço?
JD – Temos em Portugal dos profissionais mais capacitados na Eu-
ropa em termos de TI. Esta qualificação, aliada a níveis salariais mé-
dios inferiores aos de muitos países do centro e norte da Europa,
fazem com que sejamos muito competitivos à escala europeia.

Salários inferiores + qualificação = maior competitividade
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Portabilidade ganhará importância

Privada, pública ou híbrida? O interesse pelo
modelo de cloud híbrida tem aumentado no úl-
timos anos, confirmou Peter Hall, analista prin-
cipal da Ovum, num recente evento da
NetEvents, dedicado ao modelo de cloud com-
puting.
Mas o que significa esse conceito? Para o con-
sultor, “é a capacidade de misturar e combinar
diferentes recursos - como servidores dedica-
dos, cloud pública e privada - numa única so-
lução de arquitectura comum para as
aplicações”. Essa arquitectura deve permitir
“combinar a infra-estrutura com os volumes de
trabalho, para optimizar o desempenho dos sis-
temas, o grau de disponibilidade, a segurança
e o custo total para determinada aplicação”.
Passa, assim, por integrar os recursos em solu-
ções de fornecimento de serviço.
Neste quadro, assume particular interesse a
portabilidade de volumes de trabalho entre os

vários ambientes. O responsável por produtos
de cloud computing da Rackspace, Khurram
Ijaz, define-a como “a capacidade de ter um vo-
lume de trabalho a rodar num ambiente de
cloud pública e, em seguida, implantar a
mesma coisa num ambiente de cloud privada,
se necessário, e vice-versa”.
Mas as empresas não estão a fazer isto ainda
de forma fluida e rapidamente. “É apenas uma

opção que os clientes gostam de ter reservada
se for necessária”, diz.
Há outros aspectos nos quais estão a trabalhar
mais afincadamente. “Por exemplo, dentro do
ambiente de cloud, os nossos clientes são ca-
pazes de definir os limiares de utilização de ca-
pacidade do ambiente, a partir dos quais se
desencadeiam processos para suportar um pico
de utilização”. Tem a ver mais com o aumento
e a redução de escala, considera.

Importância na migração entre fornecedores
A portabilidade tem uma importância latente
quando se fala de migração entre diferentes for-
necedores. Os clientes, em termos de utilização
de cloud computing, ainda estão numa fase
muito inicial, segundo o mesmo responsável.
Também os fornecedores precisam de continuar
a trabalhar uns com os outros para se certifi-
carem de que as migrações se efectivem

JD – A PT com todos os investimentos reali-
zados na área e com a sua experiência a tra-
balhar tecnologias e sistemas de informação
com os da AP, é o “player” natural para su-
portar a evolução para o modelo cloud. Am-
bicionamos desempenhar um papel
relevante nesta modernização do país.

CW – Que novas tecnologias poderão ser
adoptadas a breve prazo para a cloud da
PT?
JD – A PT está em vias de lançar mais algu-
mas ofertas que visam substituir algumas
das soluções tecnológicas “consumidas” no
modelo tradicional de TI. Em particular, as
tecnologias associadas a Software Defined
Networks e a Software Defined Datacenters
estão a ser testadas e avaliadas, pelo que,
num futuro não muito distante, serão lança-

dos serviços suportados por elas.

CW – Que dificuldades de integração são
mais notórias entre os clientes portugue-

ses, numa lógica de cloud híbrida?
JD – As empresas têm feito um grande es-
forço de virtualização das suas soluções TI,
criando uma boa base para ambientes de
cloud híbrida. Várias organizações conse-
guem já, de uma forma automatizada, usar
recursos de computação, armazenamento e
segurança na sua cloud privada (nas suas
instalações ou alojados num prestador ex-
terno) e utilizam também recursos numa
cloud pública.
Nas componentes aplicacionais, a realidade
é um pouco diferente. Os requisitos de inte-
gração e o elevado nível de customização
exigidos por algumas organizações nos seus
sistemas TI tornam complexa a implantação
de cloud híbrida. Para endereçar estas difi-
culdades procuram cada vez mais soluções
preparadas de raiz para o modelo cloud.<

Data Center PT
Está inserido numa área da Covilhã pre-
parada para receber um centro de dados
com quatros blocos, alojando no total 50
mil servidores, e disponibilizando 30 peta-
bytes de capacidade para armazenamento
de informação. O primeiro bloco foi inau-
gurado em Setembro, com 12.500 servido-
res, resultado de um investimento de 90
milhões de euros. Tem um nível 1,2 de efi-
ciência energética (PUE).

Mais interessante do que optar por um modelo de cloud computing privado, público ou híbrido, é a capacidade de
facilmente usar recursos de plataformas de diferentes regimes para fornecer serviços de forma eficaz e com custos
controlados.
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quando um cliente faz um pedido nesse sen-
tido. “Com certeza, as plataformas poderão fun-
cionar umas com as outras, se os clientes
tiverem desenvolvido um volume de trabalho
com uma API normalizada”, diz.
Apesar disto, ele considera que, no fim, o pro-
cesso envolverá uma “interacção humana entre
o cliente, o fornecedor existente e o novo forne-
cedor para garantir” o valor da migração ao
cliente. Mas é do interesse da indústria de cloud
computing certificar-se do funcionamento entre
plataformas porque o fluxo de negócio acaba
por evoluir em ambas as direcções.

Cepticismo quanto à ajuda dos fornecedores
Actualmente, o processo de decisão de poten-
ciais clientes ainda se reparte por ter uma cloud
privada ou não ter cloud, segundo Khurram Ijaz.
A cloud privada serve sobretudo os clientes da
empresa com requisitos de maior segurança,
flexibilidade e controlo.
Mas se têm necessidades mais centradas na
imputação de custos, no baixo preço por uni-
dade, ou se o tempo de disponibilização ou de
implantação é crucial, então a cloud pública
ganha relevância. Na perspectiva de James
Walker, presidente do CloudEthernet Forum e
responsável da Tata Communications, muitas
empresas têm já um “ambiente de cloud alar-
gado”.
Os departamentos de TI “montaram" algumas

máquinas virtuais em determinadas platafor-
mas e, nesses casos, a questão da cloud híbrida
passa por trazer esses recursos para debaixo do
seu controlo – ou da estratégia da empresa. Em
última instância, para um ambiente mais inte-
grado, sobre o qual se pretende ter “maior visi-
bilidade de gestão”.
“Os serviços como o Office 365 são interessan-
tes mas podem ser diferentes daquilo que um
cliente pretende”, refere, porque é preciso ga-
rantir fiabilidade. Por isso, grande parte das
pretensões dos clientes passa por saber como
“integrar as aplicações externas de uma forma
que todos os utilizadores dentro da propriedade
da empresa possam usá-las de forma fiável,
com previsibilidade, imunes aos caprichos de
desempenho da Internet”, diz Walker.
Isso remete para desafios de gestão desse am-
biente: como aplicar políticas de acesso? Como
garantir a segurança? Como aplicar práticas de
conformidade? Como ter a certeza de que não
estou a colocar os segredos da minha empresa
em risco?
“A cloud híbrida tem tudo a ver com a utilização
de uma única interface, um ambiente capaz de
funcionar perfeitamente em plataforma pública
dedicada ou privada para a mesma aplicação
ou volume de trabalho”, considera Khurram.
Muito do cepticismo em torno da cloud compu-
ting tem a ver com dúvidas sobre a capacidade
de os fornecedores de serviços ajudarem os

clientes a fazerem a migração para este tipo de
ambiente – abandonando toda a infra-estru-
tura mantida no seu centros de dados.

Garantias com proporcionalidade
Por vezes, são os clientes que surpreendem o
mercado. “Muitas pessoas têm-me dito que não
há qualquer interesse em ter conectividade da
cloud privada para ambientes de cloud pública
e, ainda assim, eu tenho toneladas de clientes
a exigirem isso mesmo”, exemplifica James
Walker.
Para este responsável, e quanto à segurança
dos dados, será completamente irrealista uma
organização entregar uma grande parte da sua
infra-estrutura de TI e abdicar por completo da
responsabilidade sobre a segurança da mesma.
Também não será realista remeter todo o fardo
para o fornecedor de serviço, e obrigá-lo a dar
todas as garantias, diz Walker, sobre a possibi-
lidade de surgirem seguros para dados.
“Por 20, 30, 40, 50 dólares por mês por uma
máquina virtual, porque haveriam de assumir
uma responsabilidade de 20, 30, 150 ou 200
milhões de dólares”? Tem de haver proporcio-
nalidade, responde.
“Se um cliente pagar 500 milhões de dólares
para gerir uma infra-estrutura de TI, o fornece-
dor deverá dar garantias de segurança e de
gestão, e tudo o mais? Sim”, defende o respon-
sável da Tata Communications.<

Þ Migração de “caixas” de emails foi desafio na Openbook
Quando o gabinete de arquitectura Openbook adoptou o serviço inte-
grado de soluções de produtividade, comunicação e colaboração da
Microsoft, o Office 365, o principal desafio foi migrar o “acervo” de e-
mails para a plataforma de cloud computing. 
“As caixas de correio dos colaboradores eram bastante grandes e era
preciso passar do Exchange Local para o Exchange Online”, explica
Joana Villas-Boas, consultora parceira do fabricante. Foi o principal
desafio de integração.
A responsável garante que não se perdeu nenhum email, e assinala
a facilidade em configurar a solução em todos os dispositivos e sis-
temas operativos. Com a solução adoptada, ficaram mais interliga-

dos os escritórios do gabinete de arquitectura em Lisboa, São Paulo
(Brasil) e Maputo (Moçambique).
Dos benefícios atribuídos ao modelo de cloud computing, o mais
importante para a empresa, terá sido o suporte a uma melhor co-
laboração. 
“Com o Office 365, os colaboradores da Openbook trabalham facil-
mente em equipa e com os seus clientes nos vários países onde têm
projectos, com acesso a toda a informação necessária, em qualquer
dispositivo e onde quer que estejam, e com toda a segurança”, ex-
plica Paulo Jervell, sócio do gabinete. A redução de custos na actua-
lização das plataformas também foi importante.<

http://www.computerworld.com.pt/2013/03/18/openbook-adopta-servico-de-cloud-publica/


Cloud Computing | 13

Novembro 2013 - COMPUTERWORLD

A cloud computing e as Software Defined Networks
(SDN) andam de mãos dadas. A norma principal
da SDN, o protocolo Open Flow, nasceu e ganhou
força nos grandes centros de dados - por exemplo,
nos da Google. E há fortes ambições para levar os
seus conceitos para o resto do tecido empresarial e
isso já começa a acontecer de várias maneiras,
como referiram vários responsáveis durante um re-
cente debate organizado pela NetEvents.
De acordo com Brian Levy, da Open Network Foun-
dation, um dos principais benefícios comprovados
do modelo SDN é proporcionar “conhecimento e
visão global sobre toda a infra-estrutura possibili-
tando tomar decisões realmente inteligentes”.
Contudo para este responsável, também gestor da
Juniper, há outro conceito que se tornará mais im-
portante para o sector das TIC nos próximos anos,
a Network Function Virtualisation (NFV), com a qual
se pretende aproveitar o que se aprendeu com a vir-
tualização da infra-estrutura de computação. Neste
caso, trata-se de virtualizar as funções de rede.
Nas organizações, “tivemos máquinas de com-
putação com volumes de trabalho pouco efi-
cientes, subutilizadas e pretendeu-se partilhar
todos esses recursos por toda a infra-estrutura.
Agora estamos a adoptar essa ideia e a aplicá-
la às funções de rede, nos routers, nas firewalls
e noutros elementos que são ‘caixas’ e ‘ap-
pliances’ dedicadas na rede”, diz.
Isto está a resultar numa mudança fundamental.
“Estamos a evoluir de um mundo onde a capaci-
dade de expansão era vertical, no qual é necessá-
rio acrescentar uma nova caixa para fazer qualquer
coisa, para escalar ou para acrescentar novos re-
cursos”, refere Levy.
O cenário em formação é caracterizado, sobretudo,
pela possibilidade de criar milhares de máquinas

virtuais e de expandir, com a adição de mais capa-
cidade oferecida por uma máquina virtual em pa-
ralelo, dentro de outro ambiente de computação.
“Será uma mudança fundamental na estrutura das
redes que em poucos anos serão muito diferentes
daquilo que são hoje”, prevê o responsável.
Com as tecnologias de SDN, “estamos a ver as apli-
cações no extremo das redes para se ter equipa-
mento virtual e para aplicações nos centros de
dados para ganhar escala”, sublinha. 
A transformação resultante deverá proporcionar
uma maior agilidade da infra-estrutura de comu-
nicações tanto nos operadores como nos clientes,
de acordo com Derek Granat, da Extreme Network.
Logo, isso deverá facilitar a rapidez de provisiona-
mento e o alinhamento da qualidade de serviço.
Este responsável tem sólidas dúvidas sobre a
possibilidade de redução de custos. Isso pode
acontecer no âmbito operacional (OpEx), mas
no investimento (CapEx) não é tão certo, afirma
Granat.
“Há seis ou 12 meses, dizia-se que as SDN iam ‘co-
moditizar’ os switches do plano de encaminha-
mento e isso simplesmente não é verdade. Para se
ter determinado nível de experiência de utilização
no cliente, precisamos de switches com buffers,
com cabos espessos, com um sistema operativo a
correr na própria ‘caixa’. E para a centralização do
controlo é preciso ter um controlador maior do que
o dos switches”, explica.
Contudo, segundo Brian Levy, o raciocínio deve
ser diferente e passa pelo aumento exponen-
cial de dados a percorrerem já hoje as redes,
mesmo com o crescimento das mesmas. “Não
é uma equação equilibrada, e o que precisa-
mos de fazer é reduzir o custo por bits trans-
portados. As SDN irão permitir isso de uma

maneira muito, muito eficiente”, responde.
Um responsável da Cisco, Marc Latouche, admite e
acaba por fundamentar os benefícios da centrali-
zação da gestão de rede proporcionada também
pelas tecnologias e pelo conceito SDN – para as
quais o fabricante tem uma abordagem própria.
“Num cliente, fomos capazes de levar a rede a su-
portar mais 30% de tráfego, usando a mesma
infra-estrutura, com a centralização de algumas
funções e planos de controlo”, relata.
Mas, para este responsável, há funções muito bem
realizadas por "appliances" e suportadas por "Ap-
plication-Specific Integrated Circuits" (ASICs). “Vai
demorar anos até a computação normalizada con-
seguir fazê-las”, defende.
Apesar disso, admite que algumas funções pos-
sam ser já desempenhadas com a tecnologia nor-
malizada, e até prevê uma migração de algumas
para ambientes normalizados. Contudo, alertou
para a necessidade de haver uma normalização
de APIs capaz de permitir às aplicações um grau
aceitável de portabilidade “que não se torna na
necessidade de um ambiente completamente in-
tegrado verticalmente”.

Resiliência com “cadeias de serviços”
“Quando falamos de centralização não significa ter
um ponto único de falha, não significa ter uma
única coisa”, ressalva Brian Levy, da Open Network
Foundation. Segundo ele, é na resiliência que de-
verá ocorrer uma importante mudança em toda a
arquitectura de rede.
“No mundo da SDN e da NVF, podemos ter milhares
de instâncias de um elemento que se juntam para
criar o mesmo. Se um deles falhar, perde-se um
pouco da capacidade mas não se perde o elemento
inteiro e pode-se recriar esse componente”, explica.
A nova arquitectura pressupõe a criação do que este
responsável denominou de “cadeias de serviços”:
trata-se de “um conjunto de máquinas virtuais ali-
nhadas para criar um serviço”. Tanto pode ser de fi-
rewall como de detecção de intrusões, ou de outros
elementos de rede.
“Pode englobar os elementos de computação e
também os elementos das aplicações nos servido-
res. Há, face à rede, uma sobreposição controlada
por um controlador muito resiliente”, explica.<

NFV mais importante que SDN
A virtualização de funções de redes está a
ganhar maior relevância num contexto de
cloud computing na evolução para conferir
uma maior “maleabilidade” às plataformas 
de TIC. À necessidade de maior agilidade
associa-se também o aumento explosivo 
dos dados em circulação nas redes.
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