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A nova
onda
high-tech
As grandes empresas de computação
começam a vender uma nova moda em TI:
agora, as empresas só pagam pelo que usam

Por QUENTIN HARDY

A
última forma de contratar serviços de tecno-
logia da informação pode até parecer visioná-
ria, mas não é bem assim. Trata-se de uma re-
visão de um conceito que surgiu por volta de
1960, o compartilhamento do tempo de uso,

ou, na versão em inglês, time sharing. Naquele tempo, a pro-
posta era aproveitar o hardware ao máximo. Há mais de 40
anos, o aluguel de um IBM 7094, com todo seu poder de 2
kb de memória - um milionésimo do que é usado em um
PC dos dias de hoje-, custava US$ 70 mil por mês. O ope-
rador enfileirava vários clientes de modo que nem um se-
gundo de tempo do processador fosse desperdiçado.

Hoje em dia, o objetivo é economizar mão-de-obra.
Com seus dados reunidos num datacenter terceirizado,
as empresas podem cortar o pessoal de programação e

O compartilhamento reduz em
20% o custo de processamento
manutenção das folhas de pagamento. A computação
compartilhada, segundo seus propagadores, reduz em 20%
a conta do processamento de dados. "As grandes empresas
têm de 8 mil a 10 mil servidores operando a 20% da capa-
cidade", diz Shane Robison, diretor de tecnologia da HP.

Os gigantes da computação parecem ter descoberto o
que os clientes querem: simplicidade. As grandes do setor
investem em formas de unificar a parafernália de hardwa-
re, racionalizar o desperdício de recursos e automatizar a
mão-de-obra da área de TI. HP, Sun, IBM e Microsoft es-
tão desesperadas para conter a insatisfação e perda de fé de
seus clientes. Querem provar que podem tornar a compu-
tação mais barata e eficiente."Nós não merecemos mesmo
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a confiança deles - o setor não cumpriu suas promessas",
diz Scott McNealy, chief executive officer da Sun.

A HP delineia um futuro no qual as corporações usarão
combinações de processamento ou de armazenamento ge-
renciados de um ponto central. Os clientes usarão e paga-
rão somente pelo que precisarem em cada momento. A re-
muneração virá não pelo valor do silício, mas pela capa-
cidade de atender as exigências dos clientes. Ou seja, as
grandes vão vender serviços e não mais produtos.

Ainda não está claro como a nova onda pode gerar eco-
nomia para os clientes, da mesma forma que gera di-

nheiro para quem a vende. Os produtos ainda estão em suas
primeiras versões e um grande contrato leva meses para ser
fechado. Mas a HP está bem adiantada numa parte da solu-
ção, a consolidação de servidores - o que representa US$
500 milhões, ou 25% do negócio de consultoria da HP.

Os grandes planos da HP não encontram o mesmo respal-
do na IBM."Se falarmos apenas em consolidação de servido-
res e não em refazer empresas, não estaremos vendo todo o
quadro", diz Irving Wladawsky-Berger, gerente-geral para
esse negócio, que a IBM chama de "e-business on demand",
ou sob encomenda. A recente aquisição do braço de con-
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sultoria tecnológica da
PriceWaterhouseCoo-

pers, por US$ 3,5 bi-
lhões, foi desenhada
para acrescentar co-
nhecimento especí-
fico ao know-how
técnico da IBM. A
intenção era fazer

com que a empresa
pudesse gerir remotamente,

por exemplo, os dados de estoque
de uma montadora de carros.
Um dos clientes precursores do ti-

me-sharing foi o Mobil Travei Guide, um
guia classificador de restaurantes e hotéis

parcialmente controlado pela ExxonMobil.
Neste mês, a empresa estenderá suas ofertas

de impressão para a internet, com serviços que
permitem localizar um restaurante e reservar
um quarto de hotel a partir de um telefone celu-
lar. A Mobil contratou a IBM para fazer seu pro-
cessamento de dados, trocando os bancos de da-
dos da Microsoft por bancos da Oracle que ro-
dam sobre um mainframe compartilhado IBM
z900. A Mobil pagará um preço pelo uso de ser-
vidores no verão, quando é alta a demanda, e
outro menor no inverno, quando os negócios
caem - e espera gastar 25% a menos.

AMicrosoft, com um negócio de US$ 2
bilhões em software de servidores,

promoverá o "suprimento automatizado"
como parte de uma estratégia geral para

aprofundar sua marcha rumo ao datacenter. A empresa
lançará ferramentas para desenvolvedores independentes
que trabalham com seu software para datacenter. Com es-
tas ferramentas, os desenvolvedores criarão aplicativos

que poderão se "apresentar" automaticamente, instalando-
se em um ou 100 servidores ao mesmo tempo e empregan-
do a linguagem de internet XML.

A Sun, hoje abalada por sua tecnologia proprietária e
valor depreciado de mercado, não pode seguir a aborda-
gem de consultoria da HP e da IBM nem igualar o mar-
keting da Microsoft. A empresa está vendendo suas habi-
lidades de rede como uma solução à complexidade. O N1
(de "Network One") é direcionado à gestão de redes, pa-
ra onde vai 80% do orçamento de computação.

A Sun planeja agir como uma empreiteira. Os clientes
irão para o seu laboratório, chamado Iforce, onde os enge-
nheiros construirão e testarão um sistema customizado
pelo qual o usuário pagará apenas quando se sentir satis-
feito. A idéia é comprar somente o hardware necessário,
evitando assim o excesso de equipamentos. No entanto,
se a Sun tiver sucesso em extrair mais capacidade de hard-
ware e software, menos hardware e software ela acabará
vendendo. "O pessoal de hardware da Sun sente isto como
uma ameaça", diz Steven MacKay, chefe do projeto N1,
"Mas, se não o fizermos, outro alguém o fará."

Com sede ao pote
anto o NI da Sun quanto o pro-
duto da HP rodam um software

da Terraspring, uma empresa cria-
da em 1999 para gerir datacenters
corporativos. Depois de captar
US$ 60 milhões em capital de ris-
co, seus financiadores perceberam
que ela precisaria de muito mais
para competir de igual para igual
com as grandes. A Terraspring li-
cenciou seu software de gestão
para a HP em 2001 e então se ven-
deu inteiramente para a Sun em

novembro passado. "Fui ingênuo em
achar que uma empresa como a nos-
sa poderia dar conta do recado", diz
seu fundador Ashar Aziz, que hoje é o
diretor de tecnologia do NI.

Alguns desenvolvedores de soft-
ware perceberam prontamente a
tendência da computação comparti-
lhada, mas erraram quanto aos re-
cursos necessários. Hoje, estão lu-
tando para se ajustarem. Marc An-
dreessen, co-fundador da Netsca-
pe, criou uma empresa de gestão de
centro de dados chamada Loud-
cloud em 1999. Teve que passar pa-
ra o ramo de serviços e finalmente

se concentrou apenas no de soft-
ware de automação. "Os clientes
sabem que as grandes empresas
de hardware querem manter seu
hardware proprietário", diz ele.

Que não se espere uma enxur-
rada de ações no mercado no em-
balo da nova onda. Os investidores
de risco sabem que a maior parte
de seu portfólio de empresas aca-
bará como fontes de pesquisa e
desenvolvimento para as grandes
empresas. Neste mundo, "as aqui-
sições serão a porta da rua para
os investidores", diz Kevin Fong,
sócio-gerente da Mayfield. (Q. H.)
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