




Mas há também questionamentos importantes
que devem ser feitos antes da decisão de adotar ou
não os chamados terminais magros, já que nem
sempre o investimento parece muito vantajoso no
curto prazo. Isso porque, se por um lado existe
uma economia em licenças de software — já que
não é preciso ter uma cópia dos aplicativos em ca-
da máquina —, por outro o terminal magro obriga a
empresa a reforçar sua infra-estrutura de servido-
res, storage e até a rede, para dar conta de todo o
processamento das aplicações e da transmissão e
do armazenamento dos dados. Mas a lista de bene-
fícios tem levado um número cada vez maior de
empresas a adotar o terminal enxuto como estação
de trabalho e principal ponto de acesso às aplica-
ções corporativas. Os últimos números do Gartner
mostram que o mercado de thin clients está em as-

censão no mundo. As vendas globais aumenta-
ram 38% no ano passado, em relação a

2004, atingindo quase 2,3 milhões de
unidades. Segundo o instituto,

foi o maior índice de cres-
cimento desse mercado

desde 2000, quando
o lançamento do
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NT Terminal Server Edition provocou um boom nas
vendas de thin clients. As previsões do Gartner
apontam para mais crescimento, principalmente por
causa da queda de preços e da necessidade de troca
das estações de trabalho mais antigas.

No Brasil o mercado de thin clients também está
em alta. Em 2005, foram comercializados 90 mil ter-
minais enxutos, de acordo com a IDC Brasil. Para es-
te ano, a estimativa dos próprios fabricantes é que as
vendas saltem para algo entre 120 mil e 150 mil equi-
pamentos. "Pelo menos até 2010, as taxas de cresci-
mento desse mercado devem continuar elevadas",
afirma Paulo Villas Boas, gerente de consultoria da
IDC Brasil. Entre os motivos, Villas Boas menciona a
chegada ao país de novos fornecedores, como a
Wyse, que em 2005 liderou as vendas
mundiais nesse segmento, além de
uma série de vantagens do próprio
produto, que vão do TCO mais baixo à
sua resistência a ambientes hostis. "As
indústrias estão colocando thin clients
no chão de fábrica", diz Villas Boas.

Mas é a redução do TCO que vem
atraindo muitas empresas para solu-
ções baseadas em terminais magros. Um estudo re-
cente do Gartner revela que, dependendo da aplica-
ção e, principalmente, do nível de gerenciamento, o
custo total de propriedade de uma arquitetura cen-
tralizada em servidores (server-based computing),
com thin clients como estações-cliente, fica entre
12% e 48% menor do que se a opção for pelos am-
bientes com PCs nas mesas dos usuários. "O thin
client é uma solução para reduzir o TCO", afirma
André Vilela, diretor de programas de marketing e
canais da Unisys Brasil. A empresa também fez um
estudo comparando os dois ambientes e constatou
que, com o thin client, o TCO diminui entre 35% e
45% em relação ao PC. "Isso num ambiente bem
gerenciado e levando em conta os gastos com ser-
vidores, licenças de software, treinamento, suporte
e tudo o que é possível medir", diz Vilela.

Vida Útil maior> Mas na hora da compra o
investimento em thin clients muitas vezes pode não
parecer muito vantajoso, já que a empresa precisa in-
vestir pesado em infra-estrutura para o gerencia-
mento dos terminais. "Quando se compara tudo, o
custo de uma solução centralizada, baseada em thin
client, pode ficar muito próximo do preço de um PC",
afirma Cláudio Princz, gerente de marketing da fabri-
cante brasileira de terminais magros Tecnoworld.

A redução de custos aparece, sim, mas ao longo do
tempo. Para começar, a vida útil de um terminal ma-
gro é bem maior do que a de um PC. Pode chegar a até
dez anos, segundo os fabricantes. "Como todas as
aplicações estão centralizadas no servidor, basta
atualizar esse equipamento", diz Princz. Além disso,

A redução de despesas
com os terminais magros
só aparece no longo prazo

o thin client não tem peças mecânicas, como disco
rígido, ventilador ou motores, o que diminui a ocor-
rência de defeitos. Se acontecer, basta substituir o
terminal por outro, praticamente sem interrupção do
trabalho, ou a necessidade de recuperar os dados do
disco rígido, como ocorre nos PCs.

Essa facilidade se traduz em diminuição das despe-
sas com manutenção e torna o thin client indicado
para empresas que têm redes distribuídas, com esta-
ções espalhadas pelo país. Nesse caso, o gerencia-
mento centralizado é outro ponto a favor do terminal
magro e da segurança. "A informação fica no servidor,
de onde é mais difícil de ser roubada e mais fácil de
ser restaurada", afirma Steve Sandler, diretor de ven-
das para a América Latina da Wyse. Com o thin client
o usuário não baixa arquivos contaminados nem pro-
gramas que comprometem a produtividade.
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V b impulsiona o uso
A tendência de transferir as aplicações para o

ambiente web deverá fazer do terminal thin client
um dispositivo ainda mais enxuto, além de esti-
mular a utilização nas empresas. O usuário só pre-
cisará de um terminal para se conectar ao provedor
de serviços e de um browser para visualizar e uti-
lizar a aplicação, hospedada nos servidores de um
data center ou na própria internet. Nesse cenário
corporativo, o thin client é a ferramenta ideal, ao
menos na visão dos fabricantes. "Ele será a porta de
entrada para diversos serviços e aplicações contra-
tados de um provedor, pelos quais a empresa paga-
rá uma taxa mensal", diz Cláudio Princz, da fabri-
cante Tecnoworld. "A tendência é que os terminais

enxutos passem a ser uma estação web, com um
browser para acessar o servidor de internet", afir-
ma André Vilela, da Unisys. Isso, em tese, dispen-
saria a necessidade de muitos servidores na em-
presa e reduziria o custo de implantação.

No caso dos call centers, o futuro aponta para a
incorporação de recursos de telefonia IP ao termi-
nal magro. A Tecnoworld afirma que está desen-
volvendo um produto específico para esse merca-
do, que pretende lançar no final de setembro. Se-
gundo a empresa, ele terá telefonia IP integrada e
um software para gerenciamento dos usuários que
trabalham na mesma posição de atendimento.

A Sun Microsystems, por sua vez, assinou um



acordo com a fabricante Avaya, que está desenvol-
vendo um softfone para o ultra thin client, batiza-
do de Sun Ray e voltado para o mercado de call
centers. "Hoje os call centers funcionam com PCs
e um telefone convencional", diz José Oshiro, ge-
rente de desenvolvimento de negócios de teleco-
municações da Sun. "Mas essas operações estão

Além de gastos menores,
a alta disponibilidade
também atrai as empresas

num momento de mudança e a tendência aponta
para a necessidade de ter apenas um device na
frente do atendente. O telefone deve usar a tecno-
logia VoIP e ser integrado ao terminal", afirma.

Economia no custo de gerenciamento é a palavra-
chave que tem atraído as empresas para a arquite-
tura centralizada, baseada em servidores e nos ter-
minais magros como estações de usuários. Mas há
também casos em que a eficiência dos serviços,
propiciada pela alta disponibilidade dos sistemas,
é mais importante do que a redução de custos. Em
empresas como Delia Via Pneus, BSH e Atento, a
adesão aos terminais magros já gerou resultados
positivos, seja no custo, seja no gerenciamento.



O thin client é um equipamento muito simples,
concebido para ser utilizado numa arquitetura de
TI centralizada, em que as aplicações rodam em
servidores compartilhados por todos os usuários.
PCs podem ser usados como thin clients quando
equipados com softwares especiais, como o Remo-
te Desktop Protocol, da Microsoft, ou o Indepen-
dent Computing Ar-
chitecture, da Citrix.
O hardware de um thin
client é enxuto, consti-
tuído por uma placa
com processador, placa
de redeMocal, entradas
USB e memórias RAM
e flash. Os terminais
enxutos são equipados
com versões simplifi-
cadas dos sistemas
operacionais Windows
CE, Windows XP ou
Linux, chamadas de
embarcadas, porque vêm
gravadas na memória
flash. "O Windows em-
barcado chega a ser até
dez vezes mais barato
do que a licença", diz
Eduardo Monteiro, di-
retor executivo da fa-
bricante Connec.

A Sun tem um con-
ceito um pouco dife-
rente de terminal magro, que batizou de ultra thin
client. Seus produtos não possuem processador,
memória ou sistema operacional. Um dos modelos
traz a placa de rede embutida na própria base do
monitor, de 17 polegadas. "A idéia é a do virtual de-
vice, um dispositivo de acesso ao servidor, onde fi-
cam centralizadas todas as aplicações", diz José Os-
hiro, gerente de desenvolvimento de negócios de

telecomunicações da Sun. E uma porta para a entra-
da no conceito de network computing. Mas isso
exige reforço na retaguarda. Voltados para o merca-
do de call centers, os ultra thin clients são equipa-
dos com leitor de smart card. No chip do cartão é
possível armazenar informações sobre o perfil do
usuário e as aplicações às quais ele pode ter acesso.

Autenticação
A Tecnoworld tam-
bém oferece a opção
de incluir leitores de
smart card nos termi-
nais magros. Segundo
o gerente de marke-
ting, Cláudio Princz,
esse recurso vem sen-
do utilizado para a au-
tenticação e o controle
de acesso dos usuários
a sistemas corporati-
vos. As fabricantes
Wyse e Connec, por
sua vez, estão mais
preocupadas em con-
centrar os investimen-
tos no desenvolvimen-
to de softwares para
thin clients. A Wyse
aposta no aplicativo de
gerenciamento Wyse
Device Manager, for-
necido junto com os

terminais, e no Wyse Streaming Manager, com o
qual promete resolver uma das limitações do thin
client: a dificuldade para rodar aplicações mais pe-
sadas ou que exigem processamento gráfico, como
CAD. A Connec tem uma divisão de software, cha-
mada e-Maker, com dez profissionais que se
dedicam ao desenvolvimento de aplicativos, como
o de gerenciamento das estações.



A implantação de um novo módulo do pacote de
gestão da SAP acabou funcionando como a porta de
entrada dos terminais magros na indústria BSH, fa-
bricante de eletrodomésticos das marcas Bosch e
Continental. A empresa tinha um parque de PC s
mais antigos, sem capacidade para rodar o SAP. Para
piorar a situação, seu centro de distribuição estava
mudando de São Paulo para Jundiaí, no interior do
estado, o que obrigaria uma parte dos usuários a
acessar o ERP e outras aplicações a distância, já que
os servidores continuariam na matriz, no bairro da
Mooca, zona leste de São Paulo. Isso significa que,
além de trocar os micros, a BSH teria de investir em
links de comunicação. A saída encontrada foi trans-
formar 6o PCs antigos em thin clients, com acesso a
distância aos aplicativos, sem um grande investi-
mento em comunicação (a conexão com Jundiaí é fei-
ta por meio de um link de 1 Mbps, pelo qual passam
também as ligações de voz). "Foi uma solução para
evitar gastos", afirma Edgar Marçon, diretor de infor-
mática da BSH para a América Latina.

A empresa ganhou mais segurança contra vírus,
além de ter reduzido os custos de manutenção e o
consumo de energia. Hoje o parque inclui 200 thin

Na Atento, o thin client entrou como componen-
te de um novo conceito de contact center, que a em-
presa começou a implantar no início do ano passado
e no qual investiu 25 milhões de reais, entre infra-
estrutura de rede e de TI e instalações físicas. A me-
ta é reduzir — e, se possível, eliminar — o tempo que
o cliente é obrigado a esperar na linha para ser aten-
dido, em geral porque o sistema não está disponível.
"Optamos por uma arquitetura com processamento
centralizado, em que o nível de disponibilidade che-
ga a quase 100%", afirma José Carlos Rocha, geren-
te de arquitetura e planejamento da Atento, empre-
sa que opera contact centers em seis capitais brasi-

clients da marca Init e 200 PCs transformados em
terminais magros. Outros PCs também devem ser
substituídos. "Mas nerrftodos vão virar thin client",
diz Marçon. "Existem áreas, como a controladoria,
que precisam de um processamento mais pesado e
vão continuar com micros normais", afirma Marçon.

leiras."Nosso foco não é redução de custo, e sim agi-
lidade no serviço", diz Rocha. Segundo ele, o custo de
aquisição do thin client é praticamente o mesmo do
que o de um PC, tendo em vista que exige investi-
mentos na retaguarda. Para suportar os 200 termi-
nais magros, adquiridos da Sun, a Atento precisou
investir em quatro servidores Risc com sistema
operacional Solaris. Mas a empresa diz que os ga-
nhos obtidos estão valendo a pena. "Tivemos uma
redução no tempo de entrega dos serviços e um au-
mento de 40% na capacidade de atendimento", diz
Rocha. A Atento elaborou um plano que prevê a
instalação de mais 7 mil thin clients até 2008.
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A combinação entre thin clients e uma solução de
virtualização de aplicações deu tão certo na Delia Via
Pneus, considerada a maior revendedora de pneus Pi-
relli da América Latina e um dos principais centros
automotivos do país, que a empresa decidiu adotar
de vez a arquitetura centralizada em seu ambiente de
TI. "Não vamos mais investir em desktops", afirma o
CIO Marcos Paulo Corrêa. "À medida que os 160 PCs
que ainda temos no parque forem ficando obsoletos,
serão trocados por thin clients", diz Corrêa.

A empresa começou a usar terminais magros há
cinco anos, após comprar 120 equipamentos da
Unisys,'que foram instalados nas lojas. Hoje são 56
lojas, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Pa-
raná. "O objetivo era reduzir os custos de manu-
tenção de hardware e de aplicativos, que envolviam

viagens e gastos com pessoal", diz Corrêa. Agora, se
um thin client quebra, a Delia Via Pneus manda
para a loja um outro terminal, que segue por malo-
te, para substituí-lo na operação.

Mas a mudança para valer mesmo aconteceu em
julho do ano passado. Cada loja tinha um servidor,
com banco de dados e aplicativos, ao qual os thin
clients estavam ligados. A meta era eliminar esses
servidores, até para facilitar a atualização dos dados,
sem tirar dos usuários o acesso às aplicações corpo-
rativas, entre elas o sistema de gestão Protheus, da
Microsiga, implantado em novembro. Mas nas con-
tas de Corrêa, a centralização implicaria um aumento
nos custos de transmissão de dados de 270 mil reais
por ano. Foi quando a Delia Via Pneus optou pela so-
lução Citrix Presentation Server. Com ela, as lojas

conseguem acessar
normalmente o ban-
co de dados DB2 e o
Protheus, que estão
em 12 servidores Dell
PowerEdge, na ma-
triz, em São Paulo,
por meio de uma co-
nexão frame relay de
128/64 Kbps. Cada
loja tem um link des-
se tipo e os thin
clients. São mais
de 400 no total e a
rede mantém oito
servidores Dell Po-
werEdge dedicados a
esse ambiente. Uma
das vantagens dessa
estrutura está na agi-
lidade para abrir no-
vas lojas com a mar-
ca. "Em apenas cinco
horas, conseguimos
colocar uma loja em
funcionamento", diz
Corrêa. 
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