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Tecnologia permite economizar até 40% do orçamento  
 
Pesquisa encomendada pela IBM entre empresas de pequeno e médio portes indica uma rápida 
adoção da computação em nuvem no segmento. Segundo o estudo, mais de 60% de 2 mil 
companhias de 22 países, incluindo o Brasil, planejam comprar ou já implementam tecnologias 
baseadas em nuvem em 2011. Para especialistas, as organizações menores querem aderir ao 
cloud computing para cortar custos e ganhar sistemas mais eficientes. Com a tecnologia, é 
possível economizar até 40% do orçamento de TI, se comparado ao uso tradicional de 
equipamentos e softwares próprios.  
 
No mercado brasileiro, o gerenciamento financeiro e a virtualização dos processos são 
prioridades entre os empreendedores, segundo a IBM. "Empresas de todos os portes estão 
procurando o cloud computing, mas as pequenas organizações querem uma solução que caiba 
no orçamento", diz Roberto Diniz, executivo de otimização de TI da IBM no Brasil. 
 
Os investimentos das companhias também são impulsionados, de acordo com o estudo, pela 
necessidade de redundância e segurança dos sistemas, além da economia de espaço físico.  
 
"Há organizações que estão entrando no mercado agora e já pulam a etapa da compra da 
infraestrutura de TI", explica. "Preferem adotar o cloud computing desde o início das 
atividades." A análise da IBM ouviu empresas dos setores financeiro, de varejo, atacado, 
transporte, produtos industriais e de seguros.  
 
De olho nesse mercado, IBM e Totvs anunciaram, no final do ano passado, uma parceria para 
o mercado internacional de pequenas e médias empresas que cobre sistemas Enterprise 
Resource Planning (ERP) em nuvem. Segundo a consultoria IDC, esse setor, em países 
emergentes, vale US$ 1,8 bilhão, com previsão de crescimento de quase 10% até 2013.  
 
A operação das duas companhias cobre a Argentina, Chile e Colômbia, além de ofertas 
pontuais no Brasil. Na prática, o sistema ERP da Totvs vai rodar via cloud computing no centro 
de serviços da IBM, em Hortolândia, interior paulista.  
 
Para Delmar Assis, arquiteto de soluções da Informatica Corporation para a América Latina, as 
empresas de porte reduzido também querem aderir ao cloud computing para ganhar 
mobilidade. "Atualmente, manter uma área de TI custa caro porque há a necessidade de gerir 
pessoas e construir uma infraestrutura de sistemas e aplicações", explica. "Para companhias 
de engenharia e de construção civil, com obras em vários locais, é inviável construir uma área 
de TI em cada cidade. Na nuvem, as informações podem ser acessadas de qualquer 
computador."  
 
Segundo o especialista, o maior obstáculo encontrado pelas empresas menores durante a 
adoção do cloud computing é a falta de experiência em TI para tomar decisões estratégicas. 
"Os empreendedores precisam de maturidade tecnológica para escolher que aplicações devem 
ou não ir para a nuvem." 
 
No final de 2010, a Alog e a i9 Tecnologia e Inovação Empresarial também se juntaram para 
oferecer serviços de ERP em nuvem para pequenas e médias empresas.  
 
"Entramos com a infraestrutura da solução, baseada em cloud computing, e a i9 realiza o 
serviço de implantação do ERP nos clientes", explica Victor Arnaud, diretor de marketing da 
Alog.  
 
A meta é que a solução alcance até 100 companhias em 2011. Segundo Arnaud, com o ERP 
em nuvem, os clientes podem economizar até 40% do custo de TI, se comparado às soluções 
convencionais que rodam nas próprias empresas. 
 



A mesma economia é defendida por João Alfredo Pimentel, diretor da CorpFlex, que oferece 
soluções em cloud computing. Cerca de 40% dos clientes da companhia de TI são empresas 
com faturamento anual de até R$ 50 milhões. A fornecedora cobra o serviço por usuário de 
software ou por servidor. "O valor das soluções é proporcional aos recursos contratados e de 
acordo com a demanda do cliente."  
 
Segundo a consultoria The Butler Group, as empresas também podem reduzir em cerca de 
40% o consumo de energia com a virtualização dos sistemas. De acordo com um estudo feito 
no Reino Unido, uma organização com 250 servidores pode poupar até US$ 4 milhões, em três 
anos, com a adoção de tecnologias em nuvem.  
 
 
Dificuldade é encontrar fornecedor confiável 
 
Redução de custos e uma melhor administração da infraestrutura de TI. Foram essas as razões 
que levaram empresas de pequeno e médio portes, como a emissora de rádio FM O Dia e a 
Clínica Farmacêutica Nikkho do Brasil, ambas do Rio de Janeiro (RJ), a investir em cloud 
computing.  
 
Com 80 funcionários, a emissora carioca aderiu à nova tecnologia há um mês. "Adotamos a 
tecnologia por conta da redução de custos operacionais de manutenção e em busca de uma 
melhor administração dos sistemas da empresa", explica Marcelo Lyrio, gerente de tecnologia. 
"Além disso, passamos para as mãos de companhias especializadas algumas preocupações que 
não fazem parte do nosso core business, como monitoramento de TI, suporte e segurança." 
 
Agora, a ideia de Lyrio é direcionar a equipe de TI para o desenvolvimento de novos produtos 
e conseguir uma economia de até 50% nos custos da área. Com um parque de 100 
computadores, a rádio investe mais de R$ 150 mil ao ano em tecnologia. A solução de cloud 
computing cobre o site, serviços de e-mail e de gestão. Segundo o gerente, a despesa com o 
novo modelo de trabalho equivale a 25% do orçamento mensal de TI. 
 
"Os colaboradores têm mais mobilidade e podem acessar o correio eletrônico de qualquer 
lugar", afirma. "Como parte do quadro fica fora do escritório, cobrindo eventos promovidos 
pela rádio, a adoção dos serviços facilitou a comunicação."  
 
Segundo o gerente, a maior dificuldade para entrar no mundo do cloud computing foi 
encontrar um fornecedor com infraestrutura confiável. "Há várias companhias que oferecem a 
mesma solução, até com preços mais baratos."  
 
Com soluções de cloud computing desde o ano passado, a Clínica Farmacêutica Nikkho do 
Brasil já economizou cerca de R$ 70 mil desde outubro. O novo sistema custa R$ 3,3 mil por 
mês e engloba o site e a intranet da empresa, que transmite vídeos corporativos. "Ganhamos 
na rapidez de transferência de informações entre os departamentos", explica o gerente de TI 
Marcus Aleksandravicius. 
 
A Nikkho tem 110 microcomputadores e cerca de 500 funcionários. Investe R$ 500 mil ao ano 
em TI. Antes da implantação, o serviço de correio eletrônico não acompanhava a demanda das 
operações da Nikkho. Com a mudança, a empresa passou a contar com uma capacidade de 25 
GB por caixa postal, o que aumentou a produtividade do quadro e reduziu problemas como a 
queda do serviço de conexão, segundo Aleksandravicius. 
 
Um meio de evitar aporte em infraestrutura 
 
Pequenas empresas que estão iniciando atividades no mercado preferem optar pelo cloud 
computing ao invés de fazer investimentos em uma infraestrutura própria de TI. É o caso da 
Stabia Turismo, agência de viagens curitibana que adotou a computação em nuvem em 2009. 
"Há diminuição dos erros dos consultores de vendas, maior agilidade em obter relatórios e no 
acesso aos sistemas" avalia o diretor de operações Fábio Antununcio.  
 



A companhia fatura R$ 160 mil ao ano e tem seis funcionários. Com um pequeno parque de 
máquinas, com sete computadores, investe R$ 18 mil ao ano em tecnologia. "Adotamos a 
computação em nuvem por causa do baixo custo de infraestrutura e da segurança dos dados", 
diz. O sistema abrange programas de vendas de passagens e o banco de dados da empresa. 
 
Segundo Antununcio, a solução custa R$ 578 por mês. "Não tivemos dificuldades na adoção do 
sistema. O acesso aos softwares, na nuvem, ocorre da mesma forma como se estivessem 
instalados na empresa", afirma. "O custo foi mais baixo do que a compra de hardware, 
aplicativos e a contratação de mão de obra especializada." 
 
As consultas ao sistema de cotação de bilhetes levavam cerca de 25 minutos no início da 
implantação. Hoje, com as soluções de busca e reserva integradas aos programas das 
empresas aéreas, o tempo caiu para 15 minutos. Fundada em janeiro de 2009, a Stabia 
cresceu 40% em 2010 e espera dobrar o faturamento em 2011. 
 
Para Otto Pohlmann, CEO da Centric System, especializada em software, a revolução que o 
cloud computing vai criar no mercado de TI será equivalente à revolução industrial, que tirou o 
mundo do artesanato medieval para a produção em larga escala. "Os artesãos atuais 
precisarão se adaptar à nova realidade", compara. O especialista chama a atenção para a 
habilidade do administrador da nuvem em ampliar ou reduzir o tamanho dos recursos 
necessários.  
 
"A alocação de sistemas deve acontecer de forma automática, sob demanda do cliente." 
 
Segundo Júlio Pontes, diretor de soluções da True Access Consulting, especializada em 
consultoria de segurança da informação, com a variedade de ofertas e a velocidade da adoção 
de sistemas de computação em nuvem, os empresários devem se certificar da confiabilidade 
do fornecedor.  
 
"A falta de confiança de alguns usuários ainda é um fator limitante para que mais empresas 
adotem a nuvem", explica. "O cloud computing não é mais nem menos seguro do que os 
ambientes atuais. Envolve apenas novos riscos." 
 
No ano passado, a goiana Zoo Flora Nutrição e Saúde Animal decidiu hospedar seu ERP 
(software de gerenciamento empresarial) no data center de uma operadora.  
 
Segundo informações da empresa, foi mais barato implantar o software em uma terceirizada 
do que comprar novos servidores. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 fev. 2011, Especial Computação em nuvem, p. 
F8. 


