
Indústria de TI tenta descomplicar funções para despertar interesse 
Genilson Cezar 
 
Descomplicar as funcionalidades da tecnologia é a principal estratégia da indústria de TI para 
conquistar o interesse de pequenas e médias empresas que pretendem montar ambientes 
mais simples de servidores, armazenamento de dados e redes de computadores. A HP, por 
exemplo, aposta no modelo de infraestrutura convergente, que permite criar um ambiente 
único de serviços compartilhados, assegurando maior flexibilidade e agilidade para atender 
novas demandas de negócios. 
  
A ideia é otimizar os investimentos dos empresários, possibilitando que as despesas cresçam 
de acordo com as necessidades de desempenho e disponibilidade de suas aplicações, 
independente do porte das empresas, resume Antonio Mariano, líder técnico de HP Networking. 
  
 
"Desenvolvemos uma estrutura que provê uma linha completa de produtos de redes, como 
switches, roteadores com e sem fio (wireless) e equipamentos de segurança Tipping Point para 
prevenir ataques e invasões externas, juntamente com software de gerenciamento de forma 
integrada. O objetivo é facilitar de forma drástica a operação dessa infraestrutura no dia a dia, 
reduzindo o número de profissionais encarregados da tarefa, já que o sistema está otimizado", 
explica 
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Os produtos que vão possibilitar essa mudança para a infraestrutura convergente da HP são os 
da família Essential, destinados a médias empresas, cuja linha é composta por switches de 
chassis, switches de borda, soluções wireless, telefonia IP, segurança e ferramentas de 
gerenciamento. 
  
E os da Família Value, voltados para as pequenas empresas e escritórios remotos, composto 
por switches de borda e soluções wireless. Serão comercializados pela distribuidora AGIS, 
sediada em Campinas e que atua com forte presença no interior do Estado de São Paulo. 
Existem vários modelos de redes convergentes, desde uma pequena rede de 12 computadores, 
até redes com 250 máquinas. Os preços iniciais estão na faixa de US$ 1,2 mil. 
  
A questão da segurança da rede é um elemento fundamental no portfólio de produtos, indica 
Mariano. "A infraestrutura convergente da HP oferece integração com servidores, 
armazenamento, rede e clientes, enquanto oferece também soluções instantâneas com uma 
estrutura comum de arquitetura, gerenciamento e segurança", diz. 
  
Para tanto, abre a possibilidade de integração na mesma plataforma de soluções de firewall e 
de Intrusion Prevetion System (IPS), que tem por função detectar e prevenir os acessos não 
autorizados aos ambientes de TI das empresas, aumentando a proteção das chamadas redes 
locais (LAN) e das redes de longa distância (WLAN). 
  
A importância da prevenção e medidas para evitar riscos às redes de computadores mobiliza 
os principais fabricantes globais para atender especificamente o segmento de pequenas e 
médias empresas brasileiras. É o caso da Symantec, um dos maiores fornecedores globais de 
software de segurança, que está lançando no país soluções voltadas para atender este 
segmento de negócio. 
  
Basicamente, são três linhas de produtos: Backup Exec 2010, que fornece backup e 
recuperação de servidores Windows; Endpoint Protection, um antivírus; e Protection Suíte, que 
protege o acesso à internet, incluindo uma ferramenta anti-spam, responsável por 74% do 
tráfego indevido na rede. 
  
"Dados mundiais indicam que as ameaças às redes são crescentes ano a ano. Em 2010, foram 
criadas 285 milhões de novas ameaças - e isso afeta também as pequenas e médias empresas 
que não utilizam sistemas eficazes de proteção. Muitas empresas não têm um plano formal de 
recuperação de dados. Algumas informações que deveriam ser confidenciais acabam sendo 
expostas pela internet", avalia Marcelo Saburo, gerente comercial da especialista em 
segurança. 
  
Mas não basta apenas se preocupar com a compra pura e simples de produtos de segurança, 
indica Saburo. É preciso tomar uma série de cuidados ou até mesmo definir uma política de 
segurança dentro das empresas. 
  
"É recomendável não esperar acontecer um desastre para tomar as primeiras providências. É 
preciso desde logo partir para adquirir um sistema de backup (duplicação) dos dados, de 
proteção antivírus atualizado para não ter problemas. A empresa deve proteger as informações 
por completo, e possibilitar que elas possam ser recuperadas mesmo se o computador 
quebrar, através de sistemas de fitas guardadas em lugares seguros". 
  
O treinamento dos usuários é outro fator importante para segurança das informações. "As 
empresas precisam conscientizar os usuários sobre uso do correio eletrônico e dos riscos de 
abrir arquivos. É preciso conhecer bem os remetentes, ter conhecimento sobre acesso a links 
que vem nos e-mails", diz. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 nov. 2011, Especial Pequenas e Médias 
Empresas, p. G10. A ut
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