
Vendas de servidores continuarão aquecidas 
Inaldo Cristoni 
 
Máquinas estão sendo substituídas rapidamente  
 
A computação em nuvem (cloud computing) contribuiu para impulsionar as vendas de 
servidores no mercado nacional em 2010 e tem potencial para concentrar a maior parte da 
demanda por esses equipamentos nos próximos anos desde que as empresas a adotem em 
larga escala, o que ainda efetivamente não ocorreu no Brasil. 
 
No exercício passado, dizem os fabricantes, parte da oferta de servidores se concentrou nos 
provedores de serviços de datacenter e de internet - tradicionais consumidores -, que apostam 
no conceito para ampliar a carteira de clientes e alavancar os negócios. "O aquecimento das 
vendas de equipamentos para computação no ano passado se deu por causa da demanda 
desse segmento", afirma Alexandre Kazuki, diretor de marketing da divisão de servidores, 
storage e redes da HP. 
 
A atualização do parque instalado também colaborou para o aquecimento da demanda por 
servidores em 2010. Neste caso, diz Maurício Ruiz, diretor para o segmento corporativo da 
Intel, o ciclo de substituição encurtou, porque, se antes a substituição era motivada pela 
perspectiva de falha da máquina, agora ela decorre de necessidades tais como redução do 
consumo de energia, otimização de espaço etc. "O parâmetro para troca de servidores 
mudou", afirma.  
 
Para Kazuki, o boom nas vendas de servidores no Brasil ocorrerá quando as empresas 
definitivamente embarcarem na onda da computação em nuvem. Por enquanto, muitas ainda 
se mostram reticentes por causa da segurança, visibilidade do desempenho e privacidade, 
entre outras preocupações que funcionam como uma espécie de barreira para o avanço desse 
conceito no segmento corporativo. 
 
Durante o ano passado, diz Kazuki, muitos empresários dedicaram tempo para entender o 
funcionamento da computação em nuvem à estratégia do negócio. Depois desse importante 
processo de aprendizado e tendo em vista o amadurecimento da tecnologia, o executivo da HP 
acredita que 2011 será um ano de execução de projetos.  
 
Na avaliação de Henrique Sei, diretor de marketing da Dell, um indicador do aquecimento da 
demanda por servidores com foco na computação em nuvem é a virtualização de 
equipamentos, considerado o primeiro estágio desse conceito, que vem sendo adotada por 
muitas empresas.  
 
Por outro lado, tem sido cada vez mais frequente a celebração de contratos para o 
fornecimento de soluções de tecnologia da informação (TI) como serviço - no qual o usuário 
paga um valor mensal pelo recurso efetivamente utilizado em um determinado período -, que 
consiste em outro pilar da computação em nuvem. Como exemplo, Henrique cita que o SaaS 
(sigla em inglês de software como um serviço) é a modalidade de negócio de maior 
crescimento na indústria de TI na atualidade. 
 
Ele garante que a adoção do SaaS não está ocorrendo apenas por causa da computação em 
nuvem, mas também, em decorrência da explosão dos dados processados, o que exige a 
otimização do gerenciamento. "A empresa que utiliza um pool de servidores ou de storage que 
estão no provedor tem mais escala do que teria se os equipamentos estivessem em seu 
próprio ambiente", afirma. 
 
Na avaliação do executivo da Dell, o advento da computação em nuvem trouxe à tona algumas 
questões que já constavam na agenda dos diretores de TI das companhias. Uma delas é o 
aumento da eficiência operacional, ou seja, a necessidade de trazer mais resultados para o 
negócio com menos investimentos. 
 



Um dos apelos da computação em nuvem é a flexibilidade que oferece às empresas de 
contratar serviços adicionais nos momentos de pico de processamento. Por esse motivo, os 
fabricantes acreditam no movimento de adesão em grande escala a esse conceito e, 
consequentemente, no aquecimento da demanda por servidores. 
 
A Dell e a HP têm estratégias delineadas para suprir as necessidades tanto dos datacenters e 
provedores de serviços de internet, quanto do segmento corporativo. A HP, por exemplo, 
conquistou no final de 2010 os primeiros quatro clientes da família de servidores Blade 
Systems Matrix, que lançou no início do ano passado. Em período de silêncio, a empresa não 
divulga metas de vendas para este ano. 
 
O lançamento faz parte de um portfólio de ofertas para computação em nuvem, que engloba 
hardware, software e serviços de implementação das soluções nos clientes. A área de 
consultoria é outro pilar da estratégia comercial da HP para aumentar os negócios com 
servidores. "Muitas empresas que durante ano passado orientamos e ajudamos a dissipar 
dúvidas sobre computação em nuvem estão implementando seus projetos", afirma Kazuki. 
 
A Dell disputa o mercado com a família de servidores PowerEdge C, destinada a pequenas, 
médias e grandes empresas, que vem sendo comercializada desde 2010. Segundo Henrique 
Sei, boa parte dos equipamentos está sendo adquirida pelos clientes que já fazem parte da 
carteira da empresa. 
 
Já os grandes provedores de serviços são contemplados com a linha Data Center Solution 
(DCS), que é totalmente customizada para suprir as necessidades específicas de cada cliente. 
Ainda para o primeiro semestre está previsto o lançamento de uma nova linha de servidores 
para computação em nuvem, batizada como Geração 12G, desenvolvida para o que Henrique 
Sei define como "datacenter do futuro, que exige maior escala, economia de energia e 
adaptação à virtualização." 
 
Sem revelar números, o executivo diz que a meta é manter a liderança no mercado de 
servidores corporativos, que, segundo ele, a empresa detém há cinco anos consecutivos. 
 
Programa de certificação é requisito para os negócios  
 
Programas de certificação com abordagem em computação em nuvem (cloud computing) 
existem em profusão no mercado brasileiro, como decorrência da própria expansão do 
conceito, e são considerados fundamentais para dirimir as dúvidas dos potenciais clientes, 
especialmente no que se refere à segurança e desempenho. 
 
Um deles é o da Cloud Security Alliance (CSA), dos Estados Unidos, cujo programa, 
denominado Certificate of Cloud Security Knowledge, orienta e atesta o conhecimento dos 
profissionais sobre as melhores práticas de segurança na nuvem. "Trata-se de uma certificação 
imparcial com relação à tecnologia", explica Vitor Arnoud, diretor de marketing e processo da 
Alog Data Centers. 
 
Outra opção é a certificação oferecida pela ATS (Accreditation Tier Specialist), do Uptime 
Institute. Mais abrangente, certifica os profissionais em infraestrutura e operação de 
datacenter, que são dois requisitos fundamentais quando assunto é sustentabilidade das 
operações, manutenção, gestão de risco. 
 
Com um datacenter instalado em São Paulo e outro no Rio de Janeiro - um terceiro será 
inaugurado no mês de março, também em São Paulo, que soma investimentos superiores a R$ 
60 milhões -, a Alog já participou de programas de certificação das duas entidades, com 
resultados expressivos nos negócios.  
 
Segundo Arnoud, foram conquistados 30 novos clientes por causa da certificação, o que 
corresponde a aproximadamente 400 novos servidores virtuais na sua estrutura. "O mercado 
impõe a certificação como um requisito de negócio", afirma o executivo, acrescentando que os 
planos são de ampliar o universo de profissionais certificados. Com 1.200 clientes corporativos 



na carteira, a empresa projeta encerrar o exercício 2011 com 30% de crescimento, repetindo o 
desempenho de 2010. 
 
Mas existem no mercado provedores de soluções que desenvolvem programas de certificação 
alinhados as suas respectivas tecnologias. É o caso, por exemplo, da VMWare. Segundo Marco 
Fontenelle, diretor de canais, com a certificação técnica VCP (VMWare Certifield Professional), 
o profissional está apto a planejar e desenvolver um projeto de computação em nuvem na sua 
empresa. 
 
Para os parceiros comerciais, a companhia oferece os programas VSP (VMWare Sales 
Professional) e VTSP (VMWare Technical Sales Professional), ambos gratuitos, on-line e em 
português. O primeiro tem uma abordagem mais comercial, enquanto do segundo participam 
quem desenvolve projeto de pré-venda, orientando os clientes sobre como montar a 
computação em nuvem. "A procura tem sido grande, tanto que abrimos mais dois centros de 
treinamento no Brasil, totalizando quatro", diz. 
 
A certificação é uma exigência do mercado, assim como a padronização dos requisitos técnicos 
da computação em nuvem em datacenters e infraestruturas de TI. Em outubro do ano 
passado, surgiu o Open Data Center Alliance, que pretende criar padrões e garantir a 
interoperabilidade das soluções e tecnologias voltadas a esse conceito. A entidade conta com 
mais de 100 empresas, das quais duas (Locaweb e Vivo) são do Brasil. 
 
Companhias migram aplicações para redes públicas ou privadas  
Genilson Cezar 
 
Independência das máquinas é o que buscam empresas brasileiras que resolveram migrar suas 
aplicações de negócios para plataformas tecnológicas baseadas em sistemas de computação 
em nuvem, tanto públicas quanto privadas. A Craft Multimodal, empresa especializada em 
transporte de cargas marítimas, por exemplo, avaliou em US$ 1 milhão o investimento que 
precisava fazer para adquirir computadores e softwares para um novo sistema interno de e-
mails, que é a principal ferramenta de comunicação da empresa, atualmente com escritórios 
em São Paulo e mais oito cidades brasileiras, e também na Argentina e Chile.  
 
"Ao invés de investir em equipamentos próprios, adquirimos 520 licenças para nossos 
colaboradores, por US$ 80 cada, ao ano. O custo do Google Apps na Craft ficou em torno de 
US$ 42 mil por ano", informa Alexandre Guandalini, gestor de Tecnologia da Informação (TI) 
da companhia. O Google Appes foi implantado na Craft Multimodal em 2009, com garantia 
total em termos de segurança, de acordo com o executivo. "Havia receio em relação à guarda 
das informações, porque os dados ficam em uma "nuvem" pública fora do país. Mas a Google 
trabalha com regras de segurança que garantem a proteção da informação ao usuário", diz 
Guandalini.  
 
A IPconnection, integradora de TI e Telecom, foi responsável pela implantação do projeto de 
cloud computing na Craft. A incorporação do Google Apps envolveu um novo sistema interno 
de e-mails, buscando acabar com a instabilidade dos provedores da Craft. Com a implantação 
do Google Apps, a empresa conseguiu diminuir em média 90% os problemas com o correio 
eletrônico. "Resolvida essa questão, pudemos nos focar no nosso core business. Com essa 
solução, cada caixa postal passou a ter um espaço de 25 gigabytes para armazenamento, o 
que é bem favorável", ressalta Guandalini. Segundo ele, não houve problemas na migração do 
sistema para o Google Apps e os usuários se adaptaram ao layout do novo e-mail. "Para 
alinhar a integração do sistema com o CRM (Customer Relatioship Management) da Craft, foi 
feita uma adaptação para utilizar a autenticação e a criptografia que o Google necessita." 
 
A Project Builder, empresa criada no Rio de Janeiro em 2002 para desenvolver e comercializar 
software especializados no gerenciamento de projetos, adotou o modelo de cloud virtual 
privada. Migrou grande parte de suas operações computacionais para a infraestrutura de 
datacenter da Alog, provedora de serviços de TI. O custo do contrato é R$ 2,5 mil mensais.  
 



"Basicamente, a Project Builder decidiu contratar os serviços de cloud computing privada, 
porque precisava expandir, de forma flexível, sua infraestrutura de TI para suportar um 
aumento de sua clientela de projetos de gerenciamento. A ideia era fazer parte da cloud 
corporativa, com dois novos servidores virtuais como primeiro passo do projeto. Esses 
servidores podem ser considerados como o "pedaço da nuvem", porque são para uso exclusivo 
da Project Builder. São totalmente isolados de soluções de outras empresas. Garantimos uma 
transição suave para o modelo híbrido, composto por servidores físicos da nossa empresa e 
servidores virtuais, integrantes da cloud corporativa do provedor", diz Bernardo Grassano, 
sócio-diretor de TI da empresa. 
 
Atualmente, a empresa atende 70 clientes - companhias como Petrobras, Ticket, Fosfertil, 3M - 
com mais de mil licenças do seu software web de apoio à gestão corporativa de projetos. "O 
mercado de gerenciamento de projetos está cada vez mais maduro e exigente. Isso nos 
pressiona a aumentar permanentemente nossa capacidade de atendimento. Com uma 
estrutura em nuvem, temos flexibilidade para prestar sempre um serviço melhor aos clientes", 
diz Grassano. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 fev. 2011, Especial Computação em Nuvem, p. 
F4. 


