
A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



nal, todo o processamento acontece 
em servidores externos. Além disso, a 
escola deixa de preocupar-se com futu
ras versões de softwares e manutenção 
da rede. Tudo fica por conta do serviço 
de nuvem contratado. Há ainda eco
nomia nas licenças de aplicativos. Em 
vez de comprar um pacote Office, por 
exemplo, para cada PC, instala-se um 
só pacote de produtividade na nuvem 
e os usuários o acessam remotamente. 
O pagamento é feito pelo número de 
usuários que acessam simultaneamen
te o software, volume menor que pagar 
uma licença por PC. 

"Nosso sistema é especialmente 
interessante para ins t i tu ições que 
possuem muitas unidades físicas espa
lhadas por diferentes localidades. As
sim, além de educação temos muitos 
consumidores nas áreas de hotelaria e 
vendas no varejo", diz Otto, lembran
do que soluções em nuvem permitem 
que diferentes usuários atualizem uma 
mesma base de dados, independen
temente do lugar onde estão. Assim, 
informações de colégios localizados 

em bairros e cidades diferentes podem 
ser integradas e atualizadas a partir de 
diferentes lugares. 

A rede de escolas filantrópicas 
Aper (Associação Assistencial, Pro
mocional e Educacional Ressurreição) 
t ambém investiu numa solução de 
nuvem para criar conexão entre suas 
várias unidades. No caso da Aper, o 
grupo adotou o software Go-Global, 
desenvolvido pela empresa americana 
Graphon, que permite "virtualizar" as 
aplicações. Na prática, isto permite 
que um mesmo servidor externo 
execute softwares desenhados para di
ferentes sistemas operacionais, como 
Windows, Linux ou Mac OS. A partir 
de seu terminal, o usuário consegue 
acessar na tela de sua máquina softwa
res de gestão em Linux, aplicativos 
Microsoft ou programas de edição de 
imagems feitos para Mac OS. 

Trabalho colaborativo 
O colégio paulistano Bandeirantes 

também vem adotando, gradualmente, 
soluções em nuvem. De acordo com 

o diretor de tecnologia da escola, 
Sérgio Boggio, ferramentas em nu
vem são úteis não só para dar ganhos 
de produtividade à T I , mas também 
para ambientar os estudantes às 
novas plataformas. "Nós incentiva
mos fortemente os alunos a realizar 
trabalhos de forma colaborativa, 
usando aplicações em nuvem como 
Google Docs ou Prezi", diz Boggio, 
referindo-se aos sistemas de planilha 
de textos e de apresentações on-line 
que substituem aplicações da Micro
soft como Word, Excel e Power Point. 

A própria Microsoft, aliás, adap
tou seus produtos mais vendidos 
para a nuvem. O sistema operacional 
Windows é chamado de Azure em sua 
versão para a nuvem e o Office leva 
o nome de Live. Todos podem ser ro
dados remotamente. Softwares desse 
tipo permitem que alunos, a partir 
de casa, façam reuniões virtuais por 
meio de comunicadores instantâneos 
ou Skype e alterem textos, trabalhos 
e apresentações na nuvem. Segundo 
Sérgio, o uso desses recursos é uma 
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forma de adaptar os alunos às neces
sidades que eles encontrarão no uso 
de tecnologias na vida adulta. 

Alertas 
Já na hora de migrar as aplicações 

de gestão para a computação em nu
vem, Sérgio é mais cauteloso. "Nós 
temos sistemas de admin i s t r ação 
internos que rodam bem e atendem 
nossas necessidades. É claro que 
avaliamos o cenário de TI e conside
ramos a hipótese de, em algum mo
mento, migrar para um data center", 
diz. Entre as vantagens que Sérgio 
vê na migração está a terceirização 

de atividades como manutenção de 
rede. Segundo o diretor, o fato de 
os sistemas de gestão ainda estarem 
instalados na rede interna exigem que 
ele mantenha uma equipe sempre em 
alerta. "Se algum servidor falhar no 
final de semana ou na madrugada, 
alguém de nossa equipe precisa vir 
aqui resolver a crise", diz. Ao adotar 
uma solução de nuvem, o trabalho 
de manu tenção fica por conta da 
empresa contratada para fornecer 
os serviços. 

Para Sérgio, o lado negativo da 
gestão em nuvem é a segurança dos 
dados. "Quando minhas informações 

estão dentro do Bandeirantes, eu tenho 
total controle sobre elas. Mas e quando 
elas estiverem todas hospedadas num 
data center de terceiro?", questiona 
o diretor de T I . Afinal, a adoção da 
tecnologia de nuvem coloca nas mãos 
da empresa contratada todas as infor
mações sobre a escola. Embora con
tratos de confidencialidade regulem 
esse processo, empresas que atuam 
em setores mais sensíveis relutam em 
ceder às condições da nuvem, como 
bancos e empresas do setor financeiro. 
"Acho que no caso das escolas, como 
não há dado extremamente sensível, a 
nuvem pode ser uma boa alternativa", 
admite Sérgio. 

Apesar de gerar uma ou outra resis
tênc ia- como dúvidas sobre segurança 
e a dependência de conexão à web 
para acessar sistemas - a adoção de 
soluções em nuvem se apresenta como 
tendência, inclusive nas escolas. Para 
o especialista americano Nicholas 
Carr, autor do livro The Big Switch 
(A grande mudança , em t radução 
livre), que avalia o impacto da cloud 
computing na produção das empresas, 
em até dez anos, 80% das aplicações 
para tráfegos de dados devem rodar 
remotamente. 

A questão com a qual os diretores das 
escolas devem se confrontar ao longo 
dos próximos anos talvez não seja sobre 
migrar ou não, mas sobre o momento 
certo para fazer isso e a solução que será 
adotada. A recomendação dos especia
listas é colocar numa planilha de custos 
todos os gastos com TI da escola e orçar 
os custos de migração com ao menos três 
fornecedores diferentes de tecnologia, 
medindo também as economias futuras. 
O mais importante, no entanto, não são 
os custos, mas o planejamento da migra
ção. O conselho é planejar com grande 
antecedência (às vezes, até dois anos 
antes) e só migrar de tecnologia quando 
houver segurança de que esta é a melhor 
decisão para a escola. 
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Text Box
Fonte: Educação Especial Tecnologia, São Paulo, p. 32-36, 2011.




