


Inteligência
de aluguel

PERMITIU A EMPRESAS E
RESIDÊNCIAS DEIXAREM OS
GERADORES DE LADO E
CONSUMIREM ENERGIA
ELÉTRICA A PARTIR DE UMA
TOMADA. NO SÉCULO 20, O
MODELO MUDOU A HISTÓRIA
DO MUNDO. NO SÉCULO
21, UMA REVOLUÇÃO DE
MESMA PROPORÇÃO SE
INICIA. A extraordinária
mudança de agora começa no
setor de tecnologia da
informação. Até hoje, empresas
e usuários de informática
compraram equipamentos para
guardar toda a informação que
possuem em casa. É esse modelo
que vai mudar, com conseqüências
tão grandes para a sociedade e a
economia dos países quanto a
chegada da energia elétrica.

Observe a história de
Roberto Moliner, gerente de
TI da Tecnisa, uma das principais
empresas de construção civil
do País. Desde 1999, o executivo
tentou convencer os donos
da Tecnisa e terceirizar a
infra-estrutura de TI. Havia
economia, facilidade de gestão
e segurança. Os donos da
Tecnisa, como a maioria dos
empresários brasileiros,
não se convenceram; muita
coisa dependia das informações
guardadas no, servidor e
era mais seguro deixar os
equipamentos à vista, onde era
possível garantir a segurança.
Até hoje, boa parte dos CIOs e
donos de empresa resistem à
idéia de terceirizar a
infra-estrutura. E mais ainda
deixar de ser donos do software
que gerencia as informações
estratégicas da empresa. A
mudança nesse modelo terá
impacto enorme na sociedade
e economia do mundo.

Problemas demais
Mais ou menos na mesma

época que Roberto tentava
convencer os donos da Tecnisa a
terceirizar os sistemas, um
executivo chamado Mark
Benioff pedia demissão da
empresa americana Oracle e
proclamava o fim da era do
software. Para ele, tudo se
transformaria em um serviço.
Seria como a rede criada por
Thomas Edison. No início do
século, cada empresa possuía um
ou mais geradores de energia nas
fábricas para garantir que a
produção não pararia. A energia
era cara, impossível para a
maioria dos consumidores
comprar; não havia equipamentos
elétricos domésticos.

Benioff apostava que a
internet faria algo parecido; a
nova rede mundial aposentaria
a infra-estrutura tecnológica
acumulada nas empresas. O
novo modelo, à semelhança da
rede elétrica de Thomas Edison,



reduziria custos e traria
tecnologias cada vez mais
sofisticadas para os usuários
domésticos. Benioff começou
pelos sistemas de CRM; eram
difíceis de instalar, complicados
de usar e freqüentemente
custavam centenas de milhares
de dólares. Pouco tempo depois,
o termo Application Service
Provider (ASP) chegou ao Brasil
e empresas tentaram vender o
mesmo conceito por aqui. Tanto
nos EUA como aqui, pouca gente
se interessou.

Havia problemas demais
no serviço de empresas como a
Salesforce de Benioff, em
especial no Brasil. Para começar,
nem sempre era barato contratar
um serviço pela internet.
A conexão por volta do ano
2000 ainda era muito cara.
Além disso, mesmo se a empresa
pudesse e quisesse pagar, as
aplicações eram pesadas e a rede
não era estável, o que tornava o
serviço inconstante. Pior: se a
rede caísse toda a empresa
pararia porque o software era
oferecido pela internet.

Tudo isso assustava os
empresários. A maioria,
principalmente no Brasil, se
recusava mesmo a alugar a
infra-estrutura para guardar os
servidores com todas as
informações essenciais de sua
empresa. Os dados até poderiam
se perder, caso a empresa
fornecedora falisse. E não ser o
dono do software que controla as
informações só tornava a
situação pior. Também causava

preocupação a idéia de que as
informações poderiam estar em
um espaço que o concorrente
pudesse acessar.

Executivos, como Roberto da
Tecnisa, argumentavam que
valia a pena terceirizar. Era até
mais seguro (uma anedota
comum no mercado é do técnico
que saiu da empresa com o
principal servidor e com as
principais informações debaixo
do braço, e cobrou um resgate
de R$ 5 mil. O dono da
empresa pagou e conseguiu
reaver o servidor).

Mas as forças do mercado
ainda agiam contra a idéia do
software como serviço. Afinal,
a lei de Gordon Moore dizia: o
processador dobra de
velocidade a cada ano. E a
velocidade e o preço da conexão
de dados avançavam em uma
velocidade muito mais lenta. O
resultado era inevitável. Como o
processamento ficava mais
barato rapidamente, todo o
trabalho foi deslocado para
máquinas isoladas. Era caro
demais trafegar tudo nas redes.
Era melhor comprar máquinas,
cada vez mais baratas, e trafegar
tudo em casa. Mas tudo mudou.

Nos últimos anos, a barreira
da rede entrou em colapso.
Fibras ópticas foram instaladas
em número suficiente para dar
11 mil voltas ao redor do mundo

Hoje, a infra-estrutura não
preocupa a maioria dos
executivos. Se perguntar a um
deles o que incomoda, eles dirão
que é a segurança. Mas um



grande datacenter não é seguro?
Sim, mas os executivos ainda
têm medo de que as informações
possam ser perdidas,
malcuidadas ou bisbilhotadas
pelos concorrentes.

Jose Carlos Costa trabalha há
20 anos na Suzano. Responsável
pela infra-estrutura de TI, ele
passa o mês visitando as quatro
fábricas da indústria de papel e
celulose. A cada 15 dias, se
desloca para Suzano
(município, a 34 quilômetros da
capital paulista), onde fica a
principal fábrica da empresa e o
centro de processamento de
dados. A Suzano (a empresa) usa
o sistema da Datasul para
gerenciar a distribuição do papel
e SAP para o resto das
informações da empresa. José
Carlos não se incomoda com a
idéia de contratar o software,
contanto que os dados estejam
na fábrica de Suzano. O máximo
que ele fez até hoje foi manter
uma estrutura-espelho no
datacenter da Brasil Telecom
em Brasília.

Ele não quer ficar no escuro
sem saber com quem está
dividindo o espaço, nem ter
certeza do nível de segurança.
José Carlos acredita na
redundância de infra-estrutura,
mas segurança é diferente. Se
uma informação vazar, ele não
sabe o preço que deve cobrar do
fornecedor pelo prejuízo.

Não vai faltar infra
Os armazéns cheios de

servidores da IBM em

Hortolândia estão entre um dos
principais datacenters do Brasil.
Existe ainda o da Diveo, em
Tamboré , o da Tivit e o da
Telefônica em São Paulo, e o da
Brasil Telecom, em Brasília. Em
todos eles, há infra-estrutura
suficiente para impedir que os
sistemas dos clientes parem.

Em Hortolândia, na IBM, o
datacenter pode funcionar 48
horas sem reabastecer os
geradores a diesel em caso de
falta de energia elétrica. Nesse
período, os geradores seriam
capazes de abastecer uma cidade
como Guaratinguetá, no interior
paulista, com cem mil habitantes.

A falta de energia elétrica
sempre foi o tema que mais
assustou potenciais clientes dos
datacenters. Mas depois do
apagão da internet na rede da
Telefônica, em 3 de julho, os
CIOs e donos de empresas que

visitam Hortolândia passaram
a perguntar sobre uma possível
queda da conexão. Afinal, se
acontecer de novo, eles não
querem ficar sem as informações
da empresa, nem que seja por
uma hora. No caso da IBM,
há quatro anéis ópticos e mais
duas fibras conectando o
datacenter à internet; no total,
dez fibras ópticas chegam de
lados diferentes no datacenter
em Hortolândia. Há três
provedores de internet.

Empresas novas são mais
facilmente seduzidas por essa
infra-estrutura de terceiros.
Wilson Ramos, vice-presidente
da Gol, começou uma empresa
do zero na época em que o
mundo já havia gasto bilhões
de dólares com conectividade e
centros de processamento de
dados como os da IBM, em
Hortolândia. Quando montou a
área de tecnologia da Gol,
Wilson já não queria comprar
software nenhum; acha antiquado
assumir o risco da informação
dentro de casa. Ele não tem
dúvida: "Por mim, poderia ser
contratar todo o software".

Mas a Gol ainda gerencia
suas informações estratégicas em
um software próprio da Oracle.
O prédio onde fica o sistema
é de terceiros; Wilson usa o
datacenter da Tivit, em São
Paulo. Mas os servidores e o

Wilson Ramos,
da Gol: ficar com o
risco dentro de casa
é antiquado



software são da Gol. O
executivo sabe que precisa
reduzir custos sempre. As tarifas
da Gol aumentaram e já estão
no mesmo patamar que as
da TAM. Este ano, a Jet Blue,
empresa da qual a Gol copiou
o modelo, promete começar a
operar no Brasil com custos
menores do que a empresa
da família Constantino.

Por tudo isso, Wilson precisa
tornar a infra-estrutura de TI
mais eficiente e barata a cada dia.
Em outubro, o software de
controle operacional e o de
gestão de tripulantes passam
para o modelo de serviços. Fica
faltando o sistema de gestão.
No início do ano, ele conversou
com executivos da Oracle para
contratar o software como
serviço. Todas as informações
da Gol ficariam no datacenter
da fornecedora em Austin
(EUA). Mas, na ponta do lápis,
o custo do serviço era
mais alto do que manter a
propriedade do software.

Em julho, a Oracle fechou
com a IBM para passar a
hospedar o software no
datacenter de Hortolândia. Com
isso, os custos podem diminuir e
convencer executivos dispostos a
contratar o software.

Em Hortolândia, a IBM já
fornece software de empresas
como SAP e Datasul como
serviço. Um dos principais sites
de varejo on-line decidiu colocar
suas informações e toda a
operação a partir desse
datacenter. A decisão facilita a

gestão na hora dos picos de
compras. O Dia das Mães, por
exemplo, é um dos momentos
mais agitados para o comércio.
Em maio deste ano não foi
diferente. Nas duas semanas que
antecederam ao domingo de
11 de maio, o movimento do site
cliente da IBM aumentou várias
vezes. E não foi só durante o dia.
De noite, os sistemas da loja
eletrônica atendem a área de
logística, que programa as
entregas do dia seguinte.

Nesses períodos, manter uma
estrutura própria se torna ainda

Hortolândia, três equipes se
revezam em turnos. O analista
Luis Fernando Tadei lidera a
equipe que cuida dos sistemas de
gestão dos clientes. Há sistemas
da Oracle e Datasul, mas mais de
80% são empresas usuárias de
SAP. Somente contando os
técnicos mais especializados da
equipe de Luis Fernando, são 36
pessoas. Vinte ficam no primeiro
turno, das 9 às 18 horas. O
restante se distribui em turnos
que atravessam a madrugada.
Naquele dia, Luis Fernando foi
para casa. Eram 3 horas da

Pequenas empresas e as que montam a
infra-estrutura do zero adotam facilmente
o software como serviço. As corporações
lidam com um legado e resistem a mudanças

mais caro. E preciso comprar
equipamentos que ficam ociosos
no resto do ano e fazer com que
a equipe de TI faça hora extra.
O sistema não pode parar nunca;
se parar por minutos, milhares
de pedidos de compra podem
ser perdidos. Essa é um dos
impactos que terá a mudança
do modelo econômico para
serviço. Quando Thomas Edison
centralizou a produção da
energia elétrica e a distribuiu
em uma rede, ela se tornou
mais fácil de controlar. Agora,
a computação centralizada
passa pelo mesmo processo.

No dia 6 de maio, o acesso
ao site de comércio eletrônico
do cliente da IBM aumentou
mais do que o previsto. Em

madrugada do dia 7 de maio
quando o telefone tocou. Os
técnicos avisavam que um pico
de acesso se aproximava e Luis
Fernando autorizou as medidas
necessárias para que o sistema
agüentasse o acesso. Se fosse
necessário, ele acionaria os
técnicos da SAP na Alemanha. O
sistema seguiu sem problemas e
a área de logística distribuiu as
entregas do dia seguinte.

A hora dos grandes
As pequenas empresas e as

que começam do zero adotam
mais facilmente o software como
serviço, sistemas sofisticados que
não podem ou querem comprar;
mas que podem alugar. As
corporações andam mais devagar



porque possuem infra-estrutura
cara na qual gastaram muito
dinheiro e não podem jogar fora
de uma hora para outra. O que
preservar e o que jogar fora?

De novo, a transição guarda
semelhanças com o feito de
Thomas Edison. O cientista não
criou apenas produtos elétricos,
como a lâmpada; ele criou um
sistema que funcionaria
perfeitamente. Imaginou o todo
e então desenhou cada uma das
peças. Fez com que as lâmpadas
fossem adaptadas à corrente dos
dínamos; fez com que os
dínamos gerassem a corrente
correta para as lâmpadas.

Antes que todas as grandes
corporações migrem para um
novo modelo econômico, a rede
de serviços computacionais terá
de evoluir bastante. No Brasil, há
ainda problemas específicos,
como no setor público. Clarice
Coppetti, vice-presidente da
Caixa Econômica, não acredita
que possa contratar o serviço
em um futuro próximo. Ela deve
gastar quase R$ l bilhão este
ano em software e hardware.
Mas, para ela, é mais fácil
desenvolver os sistemas mais
importantes para o banco
internamente. Se contratar, corre
o risco de trocar completamente
de fornecedor a cada cinco anos
ao abrir uma nova licitação,
como manda a Lei n° 8.666.

Mas, enquanto isso, a maioria
dos executivos do setor privado
já começa a mudar de idéia. José
Carlos, da Suzano, que sempre
resistente à terceirização,

começou a avaliar o tema. Ele
já se convenceu que alugar
um espaço em um grande
datacenter é seguro. Por
enquanto ele estuda; em 2009,
deve começar a migração para o
datacenter escolhido. Será um
dos grandes projetos da carreira
do executivo (o maior até agora
foi em 2002, quando a Suzano
comprou a Bahia Sul, ele jogou
os dois sistemas SAP fora,
juntou duas culturas diferentes
de processos e criou um
terceiro sistema de gestão).

Neste momento, José Carlos
vai apenas alugar um espaço. A
terceirização tradicional de
infra-estrutura lembra o modelo
do software como serviço. Em
ambas, as corporações contratam
um terceiro para fornecer
serviços de processamento.
Mas na terceirização simples o
fornecedor opera um modelo
tradicional para o seu cliente.
Hardware e software são
dedicados para um cliente, que
na maioria das vezes ainda
controla essa infra-estrutura,
ainda que fora de casa. Há
ganhos de escala, mas limitados.

Dois modelos em luta
Todas as grandes empresas de

software perceberam o
movimento inevitável do
mercado. E já oferecem o seu
produto como serviço. Mas sem
muita convicção. O modelo
convencional foi o que tornou
essas empresas gigantes e partir
para um novo modelo não é um
processo aceito naturalmente. Ele

acontece apenas porque as
empresas não têm opção.

Em julho, o Google passou a
vender no Brasil as aplicações de
escritório (redator de texto,
planilha de cálculo e e-mail)
como serviço. A oferta mira
diretamente no mercado da
Microsoft. Dez dias antes, a
empresa já havia reduzido o
preço dos produtos do Office.
Mais: anunciou que passaria a
vender ainda este ano o
software como serviço.

A mudança acontece
simultaneamente à saída de cena
de Bill Gates, que se aposentou
em julho. A troca no comando
é extremamente simbólica.

De qualquer forma, Otávio
Pecego, arquiteto de soluções da
Microsoft, rejeita a idéia de que o
mercado precisa apostar no
modelo de software como serviço
sob ameaça de perder negócios.
Alguns parceiros, lembra Otávio,
compram as licenças da
Microsoft e vendem o software
como serviço. Para o usuário, a
diferença é pequena. Mas
reconhece que a tendência do
software se transformar
commodity é grande para as
aplicações de escritório e e-mail.

O próprio sistema
operacional da Microsoft deverá
ser oferecido como serviço.
Em abril, vazou para o mercado
que a fabricante estaria
desenvolvendo um projeto nesse
sentido com o nome de Midori.
Os usuários não precisariam
mais instalar o pesado sistema
operacional nos computadores,



mas, sim, se conectar à internet e
pagar uma mensalidade.

Com todas essas mudanças, a
Microsoft se aproxima da maior
mudança da história no seu
modelo de negócio. Para isso,
precisa gastar dinheiro em
infra-estrutura e ficar cada vez
mais parecida com o Google.
Somente em 2006, a Microsoft
investiu US$ 2 bilhões a mais do
que o previsto para construir e
operar novos datacenters. Até o
final de 2008, a Microsoft
pretende operar 20 datacenters
próprios no mundo inteiro.

Enquanto isso, as empresas
que apostam no software como
serviço mantêm o passo
acelerado. Um dos últimos

datacenters do Google foi
construído em uma pequena
cidade do Oregon. Há dois
armazéns, cada um do tamanho
de um campo de futebol. Eles
têm o que é preciso: energia
barata e banda larga farta. Como
esse, o Google possui dúzias de
outro datacenters ao redor do
mundo. Ao todo, são mais de
500 mil servidores rodando sem
parar. Analistas apontam que
Google pode executar uma tarefa
computacional por um décimo do
custo de uma empresa típica.

E o custo, nesse primeiro
momento, é o principal chamariz
para os empresários. As
empresas, pressionadas por um
ambiente competitivo global,

buscam desesperadamente
reduzir os gastos e a tecnologia é
sempre uma área ávida por
investimentos. Roberto, que
passou os últimos anos na
Tecnisa pregando a terceirização,
viu o ambiente dentro da
empresa se transformar. Em
2007, a construtora abriu o
capital na Bolsa de Valores de
São Paulo e arrecadou R$ 750
milhões. Ao mesmo tempo, o
fundador Meyer Joseph Nigri
ganhava novos sócios. E eles
exigiam, além de crescimento e
rentabilidade, uma estrutura
corporativa mais ágil e enxuta.

Enfim, com a missão de
terceirizar, Roberto conseguiu o
mesmo que José Carlos, da
Suzano. As informações
estratégicas da Tecnisa devem
deixar os servidores que ficam
dentro da empresa. Hoje, a
Tecnisa possui um sistema
legado com as informações
hospedadas em instalações
próprias. Os novos sócios da
Tecnisa na Bovespa exigiram
modelos mais modernos e
Roberto acabou escolhendo a
alemã SAP. Depois, contratou a
IBM para implementar o
sistema. Mas montar toda a
infra-estrutura internamente
incluía itens cada vez complexos.
Em um primeiro momento, a
infra-estrutura terceirizada seria
apenas 10% mais barata. Mas o
novo modelo exigia que a
conexão do sistema nunca caísse
e seria preciso contratar mais
fornecedores de conectividade.
Além disso, o local também teria



de ter redundância no
fornecimento de energia
elétrica. A saída foi alugar um
espaço e, no início do ano,
Roberto começou a migrar
para o datacenter da Tivit. Em
2 de janeiro, a Tivit passa a
guardar as informações sobre
obras e controladoria da
Tecnisa. E em agosto do ano
que vem, as informações
comerciais e financeiras.

Roberto terceirizou a
infra-estrutura na Tivit, mas
ainda comprou as licenças da
SAP. A empresa alemã possui

que teriam de gastar para
melhorar a infra-estrutura.

Roberto fez os cálculos de
quanto gastaria se comprasse um
novo sistema de e-mail. E quanto
gastaria se contratasse como
serviço. Percebeu que a opção
convencional seria até 30% mais
cara do que o serviço. E que ao
terceirizar, ficaria mais tranqüilo
com relação a picos He volume
como o de fevereiro.

Ele visitou três datacenters.
Dois deles tinham
infra-estrutura semelhante; o
empate foi resolvido quando a

uma estratégia de software
como serviço desde 2006, mas o
foco principal do negócio
continua sendo a venda de
licenças. Roberto não recebeu
nenhuma proposta de contratar
o sistema de gestão como
serviço da SAP.

A idéia de contratar o
software agrada ao executivo.
Desde 2001, ele usava um
software para controlar o
tráfego de e-mails da empresa.
Até o começo do ano passado, o
volume não passava de seis mil
mensagens diárias. Começou a
crescer e, em um único dia de
fevereiro de 2007, o sistema
movimentou 22 mil mensagens.
O servidor ficou lento e os
executivos da Tecnisa souberam

Diveo ofereceu o preço mais
baixo. A partir de 25 de agosto os
e-mails da Tecnisa saem de
dentro da empresa e passam a
ficar no datacenter da Diveo
em Tamboré, a 33 quilômetros
de São Paulo.

Novo mundo
O cenário descrito nesta

reportagem deve se desenvolver
rapidamente. O Gartner prevê
que, até 2011, cerca de 25% do
software será vendido como
serviço. Essa revolução em curso
terá conseqüências maiores do
que é possível prever. O primeiro
impacto será na queda dos custos
de todo tipo de software. Antes, a
energia elétrica era privilégio de
grandes empresas. Em casa, se

usava o lampião a gás ou velas.
Hoje, faltam tomadas para
ligar todos os equipamentos
domésticos. Acontecerá o
mesmo com a tecnologia.

O segundo impacto é que os
serviços de informática se
tornarão cada vez mais simples
de serem usadas. Em breve, todo
usuário deixará de ser obrigado
a ser um técnico de computador
amador. Os datacenters, com
enorme capacidade de
processamento, vão abrigar
aplicações sofisticadas sempre
monitoradas por especialistas.
Os usuários, se tiverem dúvidas,
conversarão diretamente
com as máquinas.

As corporações já traçaram
o caminho para tornar esse
futuro possível. Entre elas, a que
elegeu de maneira mais forte a
estratégia do software como
serviço foi o Google. Sempre
que possível, os fundadores da
empresa repetem que o site
caminha para se tornar um
sistema dotado de inteligência.
Exatamente: o Google terá
inteligência artificial. E essa
inteligência, dizem eles, estará
junto de cada usuário. Todo
dispositivo móvel vai se conectar
ao Google e buscará ali toda a
informação possível. Peça, e a
máquina processará. Como o
Google, outras corporações
tecnológicas devem dotar seus
datacenters de inteligência.
Pergunte qualquer coisa e eles
responderão. A revolução que
começou nas empresas terá
chegado ao cidadão comum.
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