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você entrasse no site da loja
virtual Camiseteria.com em
meados do ano passado, estaria
surfando em um sistema a
caminho do limite. O bom
desempenho da empresa de
Fábio Seixas pedia mais da
infraestrutura de dois
servidores. A empresa,
localizada em uma casa no
bairro do Botafogo, Rio de
Janeiro, tinha suas
informações guardadas sob a
administração da Locaweb.
Enquanto via o uso dos dois
servidores aumentar, Fábio se
preocupava em ter de colocar
sua preciosa informação de
casa cada vez mais nos
servidores dedicados.

No mercado, os analistas
gostam de se antecipar a
tendências anos antes de elas
chegarem perto da realidade.
Tanto Gartner como IDC
afirmam que o modelo de
computação atual com

pacotes e licenças de software
dura mais uns dez anos,
no máximo.

Só que, por enquanto, tudo
isso ainda é futurologia. As
empresas têm simplesmente
medo da computação em
nuvem (do inglês cloud
computing). Vá ao mercado e
pergunte aos mais tarimbados
executivos de tecnologia se eles
se aventuraram nesse mundo
desconhecido. A maioria dirá
que não, que é cedo.

Para eles, colocar toda
informação e poder da empresa
em algum lugar totalmente
fora de seu controle e
garantido por um contrato
estipulando um nível de
serviço ainda parece arriscado.
Alguns poucos já contrataram,
mas são reservados em
comentar. Um grande banco
brasileiro colocou sistemas
importantes no data center de
uma multinacional exatamente

Fernando Zangrande, gerente de desenvolvimento de produtos
para data center da Locaweb, acha que a computação em nuvem
ainda esbarra na cultura e até mesmo na confiança dos empresários
brasileiros. É a cultura de ter "de modo físico" a caixinha dos
programas adquiridos e também o que se pode ver e tocar. Essa
forma de ter o tangível ao alcance ainda fascina o executivo que,
muitas vezes, investiu muitos recursos em equipamentos e licenças. E
isso serve para qualquer tipo de software: do ERP ao antivírus.

Ele é categórico para convencer os clientes. "No modelo atual,
a empresa faz um investimento e em seguida está com tudo
obsoleto", argumenta. "Enquanto isso, a nuvem deixa esse
investimento com a companhia que prove o serviço."

Se houvesse mais confiança na computação em nuvem,
Fernando acha que os CIOs teriam apenas de se preocupar com
os níveis de serviço ofertados. E nada mais.

no modelo de computação em
nuvem. Na hora de comentar,
prefere ficar em silêncio.
Se tanta gente rejeita, pode ser
arriscado assumir que usa.

Na prática, significa
transferir os dados dos clientes,
o software e toda a maquinaria
para alguém cuidar. Não precisa
comprar nada, paga o serviço e
pronto. Embora simples, a idéia
assusta muito. Para esses, é
melhor ficar com seus poucos
servidores guardados em
uma sala bem fechada.
Diferentemente do usuário
final, que usa sem saber, os
empresários contratam técnicos
e eles são afeiçoados aos seus
servidores. Confiar em algo que



nunca se vê é estranho. Seria
preciso até fé.

Há aqueles que não podem
se dar ao luxo de serem céticos.
Começam pequenos, sem
dinheiro, e não têm tanto amor
assim por um servidor na sala
ao lado. Este, o grupo dos
pequenos empresários e
startups, é o contingente que
mais cresce no uso desse
serviço. Sem muita opção, eles
já acreditam na nuvem.

No caso de Fábio, da
Camiseteria, a crença veio aos
poucos. Quando montou a
empresa em 2005 com o amigo
Rodrigo David, deixou nos
servidores da Locaweb todos os
sistemas desenvolvidos na

casinha em Botafogo (RJ).
Dentro deles, montou seu site
para vender camisetas

personalizadas e criativas.
Naquele momento, inovar
também no uso da tecnologia
poderia ser ousadia demais.
Melhor cuidar do que nascia
antes de soltar no mundo.

No segundo semestre de
2008, Fábio beirava as 2,5 mil
camisetas vendidas por mês.
O volume crescia e colocar
dinheiro naquelas máquinas
parecia ruim.

Ao norte dali, no centro do
Rio de Janeiro, a filial de um
escritório de advocacia trafegava
dados de um modo mais barato.
Os funcionários cariocas do
Dantas, Lee, Brock & Camargo
Advogados costumavam acessar
contratos, petições e milhares de
documentos nos servidores da
matriz em São Paulo. O volume
era grande porque juntava mais
dois locais, um também em
São Paulo, outro em Campinas.
No total, somavam 40 mil
e-mails diários.
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Quando em 2000 a Diveo começou com o negócio de
armazenamento de dados em seu data center, localizado em
Tamboré, na Grande São Paulo, havia uma desconfiança por parte
dos empresários. No entanto, logo o investimento pesado e as
despesas com manutenção e operação dos servidores "em casa",
levaram muitas delas a adotar o modelo de hospedagem. Exatamente
da mesma forma que Marco Américo D. Antônio, vice-presidente
executivo da Diveo, acredita que a nuvem vá acontecer. "Cloud
computing já está na boca do povo", brinca. E é com essa expectativa
que a Diveo já se programa para dobrar a capacidade de seu site.

Segundo Marco Américo, a preocupação dos CIOs será mais ou
menos a mesma do início da febre dos data centers: a empresa
tem certificações que garantem a segurança dos meus dados? É
audítada por algum órgão? Garante o nível de serviço que minha
companhia necessita? Com o tempo, a história deve se repetir.



Eduardo Mainghini,
gerente de TI, cuidava dos
servidores que ficavam no
bairro paulistano de Itaim
Bibi, mas achava o modelo
ruim. Era caro, sempre tinha
de pedir para gastar mais
com máquinas novas e mais
velocidade na banda de
internet. E tudo precisava ser
como uma fortaleza; se caísse,
os quatro escritórios ficavam
sem informações.

Eduardo convenceu os
sócios que valia a pena tirar os
servidores de dentro do
escritório e colocar todas as
informações no data center da
Diveo a 22 quilômetros dali.
E onde existe uma das maiores
aglomerações de servidores da
América Latina, distribuída em
uma área de 17 mil metros
quadrados. Muitos dos
clientes da Diveo não sabem
dizer com certeza onde está
seu software ou banco de
dados. Eles não se importam.

Os nobreaks e servidores
antigos do escritório de
advocacia passaram a fazer

backup de dados. Logo, vão ser
desativados e até o backup vai
para Tamboré.

Enquanto isso, em Botafogo,
Fábio Seixas gerenciava 70 mil
newsletters distribuídas

Para José Carlos Duarte, CTO da IBM Brasil, uma saída para a
decolagem da computação em nuvem é deixar o modelo de
comercialização tão simples como o atualmente usado pelas
operadoras de celular e outros serviços. Assim, com uma
assinatura do serviço de um fornecedor, conforme a sua
necessidade, o netbook ou computador cliente (thin client) poderá
ser entregue ao usuário sem custo e ele só pagará o serviço.
José Carlos vai além: "esse modelo já começa a ser aceito pelas
empresas". As companhias já compram o processamento de TI
como serviço. Estar em uma nuvem muda apenas o formato.

diariamente. Elas movimentam
a venda das camisetas ao exibir
para a clientela as novas
estampas. As mais votadas vão
para a vitrine no site.

Além das newsletters, Fábio
colocava em seus servidores o
gerenciamento de pedidos, as
entregas e o fluxo de caixa. Bem
no final do ano, decidiu que era
hora de mudar.

Voar para chegar
Enquanto isso, o que era

mudança para Fábio era o
normal para um site de baladas
paulistanas. O portal Bares SP
divulga casas noturnas, bares,
botecos, restaurantes dos mais



variados tipos, shows e outros
atrativos. Vai mais longe: sugere
bartenders, locais para festas,
treinamento de profissionais da
área de entretenimento etc.
Quem entra, não faz idéia do
que acontece por trás do site.
Está tudo na nuvem.

Desde o início em 2003,
Leandro Meloni, diretor do
portal, hospedou servidores na
Hostlocation. O acesso cresceu e
o modelo de nuvem seria a
opção mais flexível. O resultado
deixou Leandro radical: "Nada
em caixinha", diz ele. Agora a
infraestrutura do Bares SP é
toda baseada em serviço, pago
de acordo com o uso. O pico de
acesso dos clientes é sempre nos
finais de semana. No resto do
tempo, a infraestrutura
contratada da Hostlocation é
menor, o custo também.

No caso do Bares SP, a
nuvem não está tão longe. A
equipe do portal fica na região
da avenida Paulista (SP) e o
parceiro escolhido na mesma
área. Se Leandro sentir

"Há a tendência da TI virar um commodity", diz Carlos Wako,
diretor-geral de TI e BPO da Spread, parceira do Google no
segmento de computação em nuvem. Para ele, é uma ótima
oportunidade para a colaboração dentro das empresas com o
objetivo de ampliarem a produtividade. Sem comprar licenças e
usando somente a banda necessária, o cliente só terá de investir
em um link de internet estável que atenda às necessidades. Com o
browser, terá acesso a toda e qualquer informação.

saudades e quiser visitar seus
servidores, pode até ir andando.

Para Fábio da Camiseteria,
a mudança seria um pouco
maior. Ele escolheu a Locaweb,
empresa que guarda seus
milhares de servidores perto
da Marginal Pinheiros, não
muito longe do escritório de
advocacia onde Eduardo
mantinha os seus. Lá, viu
salas que controlam o fluxo
de ar quente e frio, piso
especial, computadores e
software sofisticado que não
poderia comprar. Ali, deixou
suas informações.

No caso de Fábio, se tivesse
saudade das máquinas,
precisaria pegar o avião e ir até
São Paulo. Portanto precisaria
mesmo confiar no prestador
do serviço. Não é nada se

Mauro Muratórío Not, CEO do Grupo TBA, conta que o mercado
imaginava o advento da internet como um embrião para a
computação em nuvem. Empresas fizeram investimentos enormes e,
com a bolha, veio o desastre para muitos. Mais de dez anos se
passaram e houve uma evolução comercial e de infraestrutura. A
gestão também evoluiu. Na visão de Mauro, a computação em nuvem
vai diminuir o custo total de propriedade (TCO, da sigla em inglês] das
companhias que o adotarem. "É uma manifestação em que você usa
uma infraestrutura segura, com menor custo e menos preocupação
de seus dados", afirma. Mas ele continua a acreditar que as pessoas
não se livrarão facilmente de suas caixinhas de software.

comparar com a distância que
um usuário do Gmail está do
servidor que guarda suas
mensagens. Se ele estiver
sentado em Botafogo, junto
com Fábio, teria de voar mais de
dez mil quilômetros até seu
servidor na Califórnia. Ou mais,
se fosse um data center na Ásia.
Quando se trata de nuvem, o
usuário pode não saber onde
está o servidor e, na verdade,
não faz a mínima diferença.

Fábio logo também não
vai saber onde está seu
processamento. A Locaweb
comprou um terreno de 28 mil
metros quadrados na zona sul
de São Paulo, que deve ser
inaugurado nos próximos
meses. Dependendo do dia, a
nuvem pode estar tanto lá
como cá.

Os executivos brasileiros
das grandes corporações ainda
precisam vencer tanta
imprevisibilidade. Eles gostam
de olhar seus servidores. Se
pararem, dizem, não há multa
que pague o prejuízo. Enquanto
isso, Fábio, Eduardo e Leandro
ampliam seus negócios sem
muito investimento em TI.
Vez ou outra um deles reclama
de certa queda na velocidade do
processamento, mas seguem
acreditando na nuvem. 

Text Box
SALLES, Roberta. Fé nas nuvens. B2B Magazine, São Paulo, ano 8, n. 95, p. 36-41, mar. 2009.




