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Imagine comprar tecnologia como quem contrata um serviço de utilidade pública. A conta seria 
um extrato de utilização de recursos computacionais, discriminada como acontece na tarifação de 
água, luz ou telefone. Há dez anos esse cenário seria inimaginável, mas atualmente algumas 
empresas já conseguem cobrar por serviços utilizados e outras se preparam para isso.  
 
A tecnologia que permite a tarifação da utilização dos recursos computacionais, sejam eles espaço 
em disco, poder de processamento ou utilização de software, já existe, embora tenha limitações. 
Falta ainda disposição dos fabricantes e prestadores de serviços em oferecer contratos nessa 
modalidade, o que, no início, pode não ser um bom negócio para quem vende. O cálculo é 
simples. Mesmo quando optam por terceirizar sua infra-estrutura de TI, os clientes pagam por 
disponibilidade, e não necessariamente pelo uso efetivo dos recursos. Quando contrata, por 
exemplo, um data center, a empresa paga por um pacote de hardware, software e serviços com 
base em seu pico de utilização no dia-a-dia. É sempre uma conta fixa, até que precise ampliar 
esses recursos e, consequentemente, pagar mais.  
 
Na computação sob demanda, a conta seria sempre de acordo com o uso efetivo. Se no fim do 
ano a empresa entrar em férias coletivas, irá pagar menos luz, água e poder computacional. É o 
sonho de consumo dos clientes, mas esbarra na boa vontade dos fornecedores que teriam que 
assumir o risco de manter a disponibilidade e cobrar apenas pelo uso. De qualquer forma, a 
computação sob demanda já começa a despontar como tendência. E grandes empresas do setor, 
como IBM e HP, as duas maiores do segmento de tecnologia, apostam nesta direção.  
 
Os Fundamentos  
 
As diferenças entre computação sob demanda e ASP  
 
Não se pode confundir ASP (aluguel de software) com computação sob demanda, alerta Waldir 
Arevolo, analista de pesquisas sênior do Gartner. Computação sob demanda significa que a 
tecnologia será cobrada como se fosse água, luz, telefonia e não como um “aluguel” para ter uma 
determinada infra-estrutura à sua disposição independente do uso. Os contratos via ASPs estão 
mais para o modelo de cobrança da TV a cabo (no qual o cliente paga por um pacote de canais 
mesmo que só use 10% deles).  
 
Isso significa que a computação sob demanda é uma espécie de subproduto da terceirização (que 
na modalidade de software inclui o ASP e, em hardware, os data centers), mas nem toda 
terceirização é necessariamente sob demanda. Contratar data centers ou software via ASP 
significa não ter que desembolsar grandes investimentos de uma só vez para aquisição de 
equipamentos e serviços, o que já é uma grande vantagem. Mas não significa que o cliente 
pagará apenas pelo uso efetivo dos recursos.  
 
Além do problema de tarifação (tecnologia que permite contabilizar exatamente os recursos 
utilizados), outro empecilho da computação sob demanda é a escala. Financeiramente, o modelo 
só se justifica para grandes volumes. Se o prestador de serviços (que teoricamente vai concentrar 
o risco da aquisição e manutenção da infra-estrutura) não tiver uma grande massa de usuários 
para diluir o risco e realocar recursos ociosos, o negócio não se sustenta.  
 
 
No Brasil, quem deu o pontapé inicial nesta corrida foi a CPM, que lançou a solução batizada de 
Fit-Ix. Segundo Maurício Minas, vice-presidente de operações, o objetivo é reduzir o custo da 
tecnologia dentro das empresas. Para tornar possível a cobrança da tecnologia como um serviço 
telefônico, a CPM teve que resgatar um antigo conceito, praticamente esquecido pela indústria, o 
dos terminais burros, pois funcionam como uma espécie de repositório para as informações que o 



usuário está usando em um determinado momento, mas todos os dados são armazenados 
remotamente, em servidores que ficam em um data center externo ou no próprio cliente.  
 
Na computação sob demanda, a conta seria sempre pelo uso efetivo. Se no fim do ano a empresa 
entrar em férias coletivas, irá pagar menos luz, água e poder computacional.  São máquinas sem 
disco rígido, que usam o poder computacional de uma central e, dessa forma, fica fácil 
contabilizar, por terminal, todos os recursos acessados e durante quanto tempo eles foram 
utilizados. “Com uma rede corporativa, o cliente expande o parque de forma aleatória. Existe uma 
certa padronização, o que faz com que muitos tenham capacidade ociosa e poucos tenham um 
sistema inferior às suas necessidade”, explica Minas.  
 
No modelo sob demanda, a ociosidade cai a níveis pequenos e um sistema de provisionamento 
garante a abertura de mais recursos, em tempo real, para quem precisa. Para não sobrecarregar 
o cliente com custos pesados de início, a CPM adapta as máquinas que ele já tem para esse 
modelo. E, se a idéia é partir do zero, vende as estações sem disco que, em média, custam um 
terço do valor de um PC. Mas o modelo ainda tem suas barreiras, principalmente quando o 
assunto é software. “Quando consigo negociar o pagamento por uso do software com os 
fabricantes, repasso aos meus clientes. Boa parte das grandes empresas têm políticas de ASP 
(aluguel de software), mas poucas estão dispostas a cobrar por estações e não por usuário”, 
revela Minas.  
 
Barreiras  
 
A portuguesa Edinfor, que tem um data center em Mogi das Cruzes, também começa a cobrar sob 
demanda no Brasil. O gerente de soluções da empresa, Sidney dos Anjos, explica que, no fim do 
mês, após uma complexa matemática que inclui volume de servidores, quantidade de licenças, de 
processamento e níveis de serviço, o cliente recebe seu extrato de conta. “Se para uma 
determinada aplicação ele tem 50 usuários nomeados, mas, ao final do período, apenas 20 
máquinas acessaram, cobramos por 20 licenças”, afirma.  
 
Por enquanto, a maior parte dos clientes, como a Bandeirante Energia, é da mesma holding que a 
Edinfor, o Grupo EDP. Nos projetos iniciados, a redução de custos chegou a ser da ordem de 40%, 
comparando com o modelo de terceirização tradicional. Assim como Minas, da CPM, Anjos adapta 
seu modelo às restrições impostas ora pelos fornecedores ora pelo perfil do produto. O banco de 
dados Oracle, por exemplo, é cobrado por licença e espaço de armazenamento utilizado e, muitas 
vezes, a Edinfor subsidia a licença para o cliente. Os servidores Unix são fragmentados por 
domínios, que são ativados e cobrados por blocos.  
 
A Lucinski Serviços também convive com as restrições de tecnologias e fornecedores para tentar 
adaptar ao máximo suas soluções ao modelo sob demanda. Na conta dos serviços colaborativos 
está o uso da banda (sob demanda ao pé da letra), volume e tipo de recursos habilitados (nível de 
serviço contratado), tipo de acesso (wireless, rede local, etc.), entre outras variáveis. “Alguns 
aplicativos cobro por usuário, pois nem todos os fornecedores permitem que se pague por 
utilização, mas acho que o mercado vai amadurecer nesse sentido”, aposta Alexander Lucinski, 
presidente da empresa.  
 
Mas ele já conta com soluções sob demanda do tipo puro-sangue. A Vésper, que está lançando o 
acesso à internet em banda larga sem-fio, terceirizou a tarifação desses serviços para uma das 
empresas da Lucinski, a Digital Express. “Eles me pagam por fatura, só que têm uma cota 
mínima, como se fosse a taxa de assinatura de um telefone”, explica o executivo. A Digital faz 
toda a parte de processamento da conta, coleta das informações e processamento dos clientes 
para emissão das faturas, além de prover atendimento em seu data center. Atualmente, a Vésper 
já tem 150 usuários testando a solução, mas quer ampliar essa base para 30 mil. Nessa meta, a 
empresa pagaria um custo mínimo de 70 mil reais, para 3 mil assinantes, ou um valor variável 
por assinantes, se o volume exceder o mínimo.  



 
Além de prestadores de serviços, alguns gigantes da indústria de tecnologia, como a HP, 
esforçam-se para lidar com as barreiras que dificultam a adoção plena da cobrança por uso de 
tecnologia. Segundo o gerente responsável pela unidade de negócios de serviços gerenciados da 
HP Brasil, José Roberto Cordeiro, a companhia já começou a abraçar o modelo, mesmo ciente de 
que ainda existe um longo caminho a ser percorrido.  
 
Na família de soluções de computação sob demanda estão desde contratos que nada mais são do 
que uma sofisticada terceirização, como a locação de notebooks com serviços de manutenção 
embutidos, até exemplos do que seria realmente um embrião de computação sob demanda, como 
a cobrança de discos de armazenamento por espaço utilizado e não locação do equipamento. 
“Estamos desenvolvendo outras famílias de soluções para serem ofertadas nessa modalidade, que 
serão lançadas no segundo semestre”, adianta Cordeiro. Esse ano, ele espera dobrar a área de 
terceirização que engloba as soluções sob demanda. “Temos 32 clientes em terceirização e 
queremos que metade seja de computação sob demanda”, prevê o executivo. Por enquanto, só 
existem 2 contratos nesses padrões: Michelin e Orbitall.  
 
Na área de serviços, a IBM também começa a esquentar os motores. Na troca eletrônica de 
documentos (EDI), informa Marco Giordano, executivo de serviços e-business, o cliente paga pela 
quantidade de informação trafegada no link. “Temos isso há dois anos e recentemente ampliamos 
para a internet, via Web EDI. No Brasil, temos mais de 2.500 clientes usando esse serviço de EDI 
baseado na utilização do tráfego.” A rede de supermercados Wal-Mart e seus fornecedores 
compõem essa lista.  
 
Conta-gotas  
 
Apesar das dificuldades tecnológicas e financeiras para se implantar projetos completos de 
terceirização com pagamento vinculado à utilização real de recursos, algumas soluções isoladas 
começam a pipocar no mercado. Quem não quer terceirizar a tecnologia já conta com alguns 
serviços que podem ser “comprados” com base na demanda. Os mais comuns são impressão, 
utilização de banda e alocação de espaço em disco (armazenamento).  
 
Desde 1996 no mercado, a Low Cost se especializou justamente em oferecer serviços de 
impressão cobrando por página. O diretor comercial da empresa, Euclides Cerutti, conta que, 
mediante um estudo da necessidade do cliente, a empresa espalha máquinas de pequeno e médio 
porte conectadas em rede ou monta um pequeno birô dentro da empresa para atendimento dos 
grandes volumes. Ao fim do mês, o cliente paga a quantidade de páginas geradas por tecnologia 
de impressão.  
 
O serviço só se justifica em companhias com mais de 200 usuários. Nesses casos, os benefícios 
são evidentes. Não é necessário um investimento inicial em maquinário ou insumos, a Low Cost 
se encarrega da manutenção do parque e de distribuir os impressos para que os funcionários não 
tenham que se deslocar o tempo todo. “Em mês de férias coletivas, se o volume cair 70%, o 
cliente só paga os 30% que usou”, garante o executivo.  
 
Na maioria das vezes, os negócios só são fechados quando a Low Cost comprova a economia. 
Entre seus 14 clientes estão Atlas Schindler, Rhodia e Siemens. Empresas que usam 1 milhão de 
páginas por mês costumam ter um custo mensal de 200 mil a 250 mil reais com impressão. A 
prestadora de serviços se compromete a reduzir de 10% a 15% desse valor.  
 
A tecnologia que permite a tarifação da utilização dos recursos computacionais. Já existe, embora 
tenha limitações.  
 
 
 



Um dos principais parceiros da Low Cost é a Lexmark. O diretor comercial da divisão corporativa 
da fabricante de impressoras, Jorge Toda, diz que também tem clientes que atende diretamente e 
nos quais cobra sob demanda, mas a prioridade é usar o canal de parceiros para chegar ao 
mercado. Existem cerca de 50 clientes atendidos sob demanda com produtos Lexmark e apenas 
10% estão ligados diretamente à fabricante, sem intermediários. Isso significa que, além da Low 
Cost, várias empresas já vendem serviços de impressão por página.  
 
Outro serviço que começa a se tornar popular é o aluguel de banda sob demanda. É nele que o 
diretor de novos negócios e alianças da Computeasy, Rogério Bujato Sanches, aposta boa parte 
de suas fichas. Para consumo de até 100 Mbps (megabits por segundo), o sistema mede a 
utilização de 5 em 5 minutos e depois faz a média mensal sob a qual o cliente paga a conta. Cerca 
de 60 clientes já operam nessa modalidade. Um deles, uma pontocom, tem um pico de 37 Mbps e 
se tivesse que contratar a banda no modelo tradicional teria que dimensioná-la baseado nesse 
pico. Em razão do contrato, esta empresa paga um valor mensal correspondente ao uso de 7 
Mbps, que é a quantidade média de recursos que utiliza.  
 
Contraponto  
 
A CA, uma das maiores empresas do setor, não aposta na computação sob demanda  
 
Algumas empresas preferem esperar para ver como o mercado vai reagir antes de investir em 
soluções sob demanda. Essa é a posição da Computer Associates, uma das maiores empresas de 
software do mundo.  
 
Segundo seu gerente-geral, Marco Leone Fernandes, o problema é conseguir chegar a um modelo 
que seja aceito por fornecedores e clientes. Para ele, a venda baseada na real utilização de 
recursos não significa necessariamente redução de custos, porque, dependendo da importância 
que a tecnologia tem para o cliente, a conta pode sair cara.  
 
Cobrar um preço tabelado pela tecnologia, como se fosse um litro de água, está fora de questão. 
“O software teria valores diferentes em ambientes diferentes. Não dá para comparar com água, 
pois ninguém consome água para ter lucro”, opina. Segundo Leone, para conseguir manter a 
liderança as empresas têm que investir muito em pesquisa e desenvolvimento, também o que se 
reflete nos preços.  
 
A Diveo, que também vende banda sob demanda, tem um caso emblemático a contar. Em 11 de 
setembro de 2001, um de seus clientes, um noticiário online, teve um boom de acessos que, 
naturalmente, não estava programado. Graças à banda sob demanda, conta Fabrício Campolina, 
gerente de grupo de produtos da Diveo, o site manteve-se no ar, com o nível de desempenho 
desejado e o tráfego dez vezes superior ao usual. A diferença é que no Diveo Flex, como foi 
batizada a solução, o cliente dimensiona sua demanda em um nível básico pelo qual paga todo 
mês e, se for o caso, paga um excedente. É como nos planos de celulares nos quais o cliente paga 
um valor fixo pela utilização de uma quantidade determinada de minutos e, se exceder esse total, 
paga mais caro por minuto adicional. Mas se consumir menos, continua pagando o valor mínimo 
contratado.  
 
Esse modelo híbrido, de misturar custos fixos com variáveis é um meio-termo para se alcançar a 
cobrança de tecnologia sob demanda em seu significado pleno. A Neogrid caminha nesse sentido. 
O diretor de marketing e vendas da empresa, Luiz Soldatelli, conta que acaba de mudar o sistema 
de cobrança dos usuários da solução de comércio eletrônico. Cerca de 18 empresas-âncoras, 
como Magazine Luiza, Schultz e Basf, usam a infra-estrutura da empresa para colocar pedidos, 
fazer cotações, mandar notas e trocar documentos com cerca de 300 parceiros. No novo modelo, 
as companhias passam a pagar um valor fixo por usuário (que varia com o aumento ou 
diminuição da base de parceiros conectados) e um variável por volume de transações. E, se 



quiserem, podem repassar esses custos para os parceiros, que pagam de acordo com a 
intensidade de uso do portal.  
 
O custo por parceiro depende do volume de funcionalidades habilitadas, ou seja, do nível do 
serviço contratado, mas em geral chega a representar 40% da conta final. Os outros 60% são 
contabilizados pelo uso efetivo dos recursos. “Não teremos lucro com a venda de licenças (custo 
por usuário), mas acreditamos que vamos recuperar esse investimento ao longo do tempo, pois a 
indústria começa a se mover para ofertar soluções sob demanda”, revela Soldatelli.  
 
Hidrelétricas  
 
Em um primeiro momento, a cobrança de tecnologia na forma de serviços, baseada na real 
utilização, parece não ser um bom negócio para os fabricantes de hardware. É só lembrar que 
alguém tem que pagar pelo equipamento e arcar com os impostos de importação e, se esse 
alguém não for o cliente, terá que ser um parceiro. Essa é a opinião de Hermann Pais, diretor de 
tecnologia da EMC, fabricante do setor de armazenamento. “Nós já oferecemos a tecnologia que 
permite a medição para suportar esse ambiente, mas quem deve ofertar isso é o prestador de 
serviços.”  
 
É com esse raciocínio que a indústria de tecnologia começa a se mover. Está claro que muitos dos 
grandes fabricantes não querem o ônus de ofertar serviços em vez de máquinas. Mas começam a 
desenvolver soluções mais flexíveis, que suportem o ambiente de computação sob demanda e 
diminuam o investimento do parceiro que vai ficar com o risco do negócio.  
 
A IBM, que anunciou investimentos mundiais de 10 milhões de dólares em computação sob 
demanda, parece ter adotado essa diretriz. Até o final de março, pretende lançar o Linux Virtual 
Server. “Vamos ter no mainframe servidores virtuais que são habilitados dinâmica e virtualmente. 
O usuário habilita ou desabilita poder de processamento e depois recebe a fatura do quanto 
utilizou no mês”, explica Marco Giordano, executivo de serviços e-business. Na linha de servidores 
AS/400 esse recurso já é uma realidade, informa Jeni Shih, gerente de marketing de servidores 
da IBM. Só que esse “poder de processamento” é habilitado em blocos, ou seja, o cliente não 
paga exatamente pela quantidade utilizada, mas fica próximo disso.  
 
Nos novos produtos, que começaram a ser entregues em fevereiro, além de ativar novos 
processadores, o cliente pode fechá-los e a medição é feita eletronicamente ou através de 
relatórios enviados pelo cliente. A cobrança é feita por processador ativado, mesmo que ele não 
tenha sido utilizado em sua capacidade plena. Para a executiva esse é apenas um primeiro passo 
para que a computação sob demanda se consolide como tendência.  
 
A Sun também se posicionou nessa seara. O diretor de marketing da fabricante, André Echeverria, 
explica que os equipamentos Unix são baseados no conceito de domínios (uma partição lógica), o 
que facilita a alocação de recursos. Em termos práticos, significa que grandes servidores, como o 
Enterprise E-10000, são fragmentados de forma a alocar recursos entre diversas unidades de 
negócio. Se esse servidor estiver dentro de uma empresa, ela saberá exatamente quanto cada 
área está consumindo, se estiver em um data center, o prestador de serviços pode alocar 
recursos de um cliente para outro e cobrar por isso. “Vamos avançar no modelo de modo a 
permitir que a unidade de medida de cobrança seja cada vez menor até chegar nos bytes”, aposta 
o executivo.  
 
Falta muito para que a computação sob demanda torne-se uma realidade comercial e viável 
economicamente. Por enquanto o que se vê são servidores com capacidade ociosa e clientes 
pagando para sustentar uma hidrelétrica quando na verdade só consomem alguns litros d’água. 
Mas este é apenas o começo. 
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