
O fim de ano não está fácil para
o varejo fashion inglês. O grupo
Arcadia, que detem nove ca-
deias de lojas no Reino Unido,
entre elas Miss Selfridge, Bur-
ton, Evans e a rede de moda jo-
vem Topshop, que chega em
abril ao Brasil, anunciou ontem
que fechou 60 lojas em 2011 e de-
ve fechar mais de 260 em 2012.
Maior varejista privado da Ingla-
terra, o grupo Arcadia, do em-
presário Philip Green e de sua
mulher Christina, tem 3,1 mil lo-
jas no mundo e 2.507 no país on-
de emprega 44 mil funcionários.

“Além dos consumidores es-
tarem com menos dinheiro e
pensando muito antes de com-
prar, este é o outono mais quen-
te das últimas décadas. Está difí-
cil vender a coleção de inver-
no”, afirmou o empresário, que
tem uma fortuna pessoal estima-
da em £ 4 bilhões. Green anun-
ciou queda nos lucros de 38%
em 2011, quando atingiu R$ 385
milhões. Em vendas, o grupo Ar-
cadia faturou R$ 7.76 bilhões.

O empresário assegura não
ter repassado o aumento de cus-
tos de R$ 153 milhões para o
consumidor final, o que impac-

Você pode até não saber, mas
quando usa o Gmail, serviço de
e-mail do Google, aderiu à com-
putação na nuvem. O modelo
tecnológico, que primeiro caiu
nas graças de usuários finais, co-
meça a ganhar o mercado corpo-
rativo. Empresas de pequeno e
de médio portes foram as pri-
meiras a aderir à nova forma de
consumir tecnologia da infor-
mação - que consiste no uso da
capacidade de armazenamento
e de processamento de compu-
tadores e servidores interliga-
dos por meio da internet.

“Negócios mais novos não
têm legado tecnológico. E a nu-
vem facilita o acesso a softwa-
res, pois as empresas pagam
por seu uso, não por licença”,
explica Bruno Tasco, analista da
Frost & Sullivan. “Já as grandes
empresas buscam essa arquite-
tura porque deixam de investir
muito dinheiro em tecnologia e
passam a pagar por serviço”.

Levantamento da Frost &
Sullivan mostra propensão do
mercado corporativo a adotar o
modelo. Em 2012, 66% das gran-
des empresas planejam adotar
ou ampliar o uso de computa-
ção na nuvem. A pesquisa ante-
rior indicava que 54% eram
usuárias do modelo. Entre as
médias, 56% usam algum servi-
ço na nuvem. “O percentual é
alto, mas a concentração está
em aplicativos, como e-mail”,
diz Fernando Belfort, analista
de indústria da consultoria.

Belfort refere-se aos três prin-
cipais tipos de serviços ofereci-
dos na nuvem: infraestrutura
(servidores, processamento e
armazenamento); plataforma
(banco de dados e sistema ope-
racional); e aplicações (e-mail,
software de gestão de força de
vendas). “A quantidade de apli-
cações que essa arquitetura terá
no negócio tem muitos sabores.
É uma revolução no uso de tec-
nologia nos negócios”.

Na HP, que tem como clientes
provedores de serviços na nu-
vem e empresas usuárias, a ava-
liação é que o mercado ainda

não decolou, mas evoluiu em re-
lação a 2010. “No ano passado,
os projetos eram células de estu-
do. Não há empresa que não es-
teja estudando o tema, mas ain-
da não há um pico de implemen-
tação. A exceção são provedo-
res de serviço, cujo negócio é
oferecer serviços na nuvem”,
diz Alexandre Kazuki, diretor

de marketing para a área de En-
terprise, Storage, Servers and
Networking da HP. “É um mer-
cado em amadurecimento. Ho-
je, a adoção é muito maior do
que há um ano, porque a nu-
vem dá a flexibilidade de poder
experimentar”, afirma Her-
mann Pais, diretor de pré-ven-
das de sistemas da Oracle. ■

As empresas estão começando a
compreender a nuvem e as mu-
danças que ela causará em seus
modelos de negócio. Para enten-
der o que mudou nos processos
de aquisição, implementação e
uso de software e serviços tec-
nológicos pelas empresas, é im-
portante entender o que torna a
nuvem diferente e como fazer
melhor uso dela.

Computação em nuvem signi-
fica que, ao invés de comprar e
manter centros de dados pró-
prios, a empresa compra os ser-
viços de tecnologia da informa-
ção, tais como capacidade de
processamento e armazenamen-
to, na medida do necessários.

Assim como acontece com a
maioria das tecnologias que di-
ferem das práticas tradicionais
e que têm grande impacto sobre
o mercado, a computação em
nuvem envolve muitos mitos.
Aqui estão algumas verdades.

A nuvem é flexível e isso se
aplica também ao seu modelo de
precificação. Os serviços são pré-
pagos e não exigem contratos ex-
tensos e de longo prazo. Grande
escala é sinônimo de computa-
ção em nuvem: em um modelo
consistente, ambos caminham
lado a lado. ■ *Especial para o
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TELECOMUNICAÇÕES

AT&Tpede aprovação para formalizar
compra da T-Mobile, da Deustsche Telecom

TECNOLOGIA

GFT cresce 16% em nove meses
e fatura mais de ¤ 200 milhões

Divulgação

Computação na nuvem cai
nas graças das corporações

Arcadiavai
Decisão não deve afetar
abertura de 3 lojas da Topshop
em São Paulo em 2012

Henrique Manreza

Divulgação

Apesar de uma crescente tendência dos bancos em adiar seus

investimentos a partir de setembro, a receita da GFt, empresa de

tecnologia, cresceu 16% em nove meses, alcançando € 207,87 milhões

contra os € 178,74 milhões do mesmo período do ano anterior.

Desse montante, o terceiro trimestre representa € 66,07 milhões

em relação aos € 64,06 milhões do mesmo período de 2010.

A Deutsche Telekom e AT&T entraram com pedido de aprovação junto

à Comissão Federal de Comunicações (FCC, órgão regulador

americano) para formalizar a compra da T-Mobile USA, por US$ 39

bilhões. A T-Mobile é a subsidiária da empresa alemã nos EUA. A AT&T

disse prever encargos de US$ 4 bilhões no atual trimestre, decorrente

de possíveis multas caso o negócio não seja aprovado.

Diretor de tecnologia da Amazon

ARTIGO

EMPRESAS

Adotado por pequenos negócios, modelo vai ganhar espaço em companhias de

grande porte em serviços de e-mails, softwares de gestão e armazenamento de dados

Além das
discussões da
computação
na nuvem
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O CÉU É O LIMITE

66%

Em 2012, a computação na nuvem 
ganhará a adesão de mais corporações

das grandes empresas planejam adotar ou expandir
o uso de computação na nuvem este ano ou em 2012*

34% das grandes corporações não têm planos
de adoção de soluções na nuvem no curto prazo*

94% das empresas de médio porte já ouviram falar 
sobre computação na nuvem**

56% dos negócios médios usam algum tipo 
de solução na nuvem**

*Fonte: Frost &Sullivan, 50 empresas de grande porte, 

com receita superior a US$ 50 milhões

**Fonte: Frost & Sullivan, 90 empresas entrevistadas, 

dados referentes a 2011
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