
á tempos ouvimos dos benefícios e da inevita
bilidade de se lidar com a computação em nu
vem. Há tempos também vemos grande atraso 
na nacionalização de programas de canais l i 
gados ao tema e mesmo na atuação massiva de 
empresas de canal tendo a nuvem como meio e 
fim do negócio. 
Na entrevista a seguir, Paulo Pichini, fundador 
da Go2neXt Cloud Computing Builder & I n -
tegrator - focada em integração e construção 
de ambientes de computação em nuvem -, con
ta como sua empresa pretende conquistar 15 

clientes até o ano que vem com projetos quase 
totalmente baseados em cloud e chegar a um 
faturamento perto de 30 milhões de reais. 
A conversa também serve de inspiração a ca
nais que ainda se questionam como ou por que 
operar na nuvem, e como a quebra de barreiras 
antigas de pensamento são vitais. Não apenas 
para sobreviver a esta "inevitável" tendência, 
mas para aprender como lidar com o novo C I O 
Y, que está a poucos anos de assumir o posto 
mais alto nos departamentos de TI e de se tor
nar o seu principal ponto de contato no cliente. 

CRN Brasil - Como foi o surgimento e 
como vão os primeiros meses da Go-
2neXt no mercado? 
Paulo Pichini - Ela surgiu com 

foco em cloud computing, mas não 

fecha os olhos para o mercado t r a d i 

cional. A proposta é transformar o le

gado das empresas levando-o para a 

nuvem. O desenho de negócios é feito 

dessa maneira: somos um cloud an-

gel [apelido para "cloud facilitator", 

integradores que conduzem todo o 

processo de inserção de uma empresa 

na computação em nuvem]. 

Lançamos a empresa no final de 

setembro, mas já venho conversando 

no mercado há tempos. E tive uma 

surpresa muito positiva quando vi 

que grandes empresas já começam 

a fazer os primeiros testes para m i 

gração para o ambiente v i r t u a l . As 

chamadas têm sido constantes e de 

segmentos que vão até os bancos e as 

empresas de telecom. 
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CRN - Então se pode dizer que as gran
des organizações e a própria nuvem es
tão vencendo o receio da segurança e da 
localização das informações? 
Pichini - As grandes empresas têm 

surpreendido, porque já estão falan

do nisso espontaneamente. E, para 

evitar a questão da segurança, já 

fazem as primeiras migrações para 

a nuvem privada. Estamos prestes a 

assinar o pr imeiro contrato de cloud 

em um banco de médio a grande 

porte, com 200 agências. 

CRN - E qual o grau de imersão na nu
vem deste futuro projeto? 
Pichini - Estamos falando de análi

se de complexidade de ambiente e de 

criar o primeiro market place para 

eles começarem a ofertar serviços de 

aplicações para seus usuários em mo

delo de self service. O contrato deve 

ser fechado este ano, para implemen

tação no primeiro quarter de 2012. 

CRN - No lançamento da empresa, a meta 
divulgada era de ter 4 clientes em 2011 e 
saltar para 15 em 2012. Ela está mantida? 
Pichini - A meta se mantém para 

este ano. Agora, com a compra da 

Cynnet, acreditamos que, em 2012, 

podemos chegar a uma receita de 25 

milhões a 26 milhões de reais, com 

30 a 35 clientes. 

CRN - E de que forma a compra da for
necedora de soluções de infraestrutura 
Cynnet beneficia a oferta da empresa 
imediatamente? 
Pichini — Além dos contratos que ela 

traz consigo, vem também a presen

ça em cidades como Cur i t iba (PR), 

Recife (PE), interior de São Paulo e 

Rio de Janeiro. A outra coisa é que 

eles têm um estilo de implementa

ção de infraestrutura inteligente que 

agrega na nossa solução. 

CRN - Há outras aquisições previstas? 
Em nichos complementares à oferta de 

nuvem, como o de gestão energética, 
por exemplo? 
Pichini - Quando desenhamos o 

plano, já havia expectativa de uma 

aquisição ainda este ano, que nos 

desse crescimento orgânico, com um 

time que pudesse ser 100% aproveita

do e que agregasse contratos de longo 

termo. Isto é o plano para o primeiro 

ano, que acaba em dezembro de 2012. 

Depois, acho que não faremos novas 

aquisições, vamos fortalecer a opera

ção com parceiros, principalmente em 

campo. Para 2013, se em 2012 correr 

tudo certo, podemos ver mais alterna

tivas que agreguem também em con

tratos e em skill técnico. 

CRN - Hoje, quais são os fornecedores 
da empresa? 
Pichini - Temos um ecossistema de 

parceiros com foco em serviço e atu

aremos com aqueles que acharmos 

ideais. Devemos trazer os treina

mentos de fora e seremos certificados 

pela V C E [aliança entre V M w a r e , 

Cisco e E M C ] . Temos alguns data 

centers, como U o l e A l o g e outros 

parceiros em conversa, como HP, 

N E C , I B M , mas vamos ter pr imeiro 

um trabalho de cultura interna. Já 

contratamos uma série de engenhei

ros com muitas certificações, para 

formatar a oferta. 

CRN - Neste contexto de nuvem, como 
fica a relação com o fabricante, que, an
tes, demandava certa fidelidade? 
Pichini - A empresa tem que se 

desvincular disso e se v incular à ne

cessidade de cliente. Fazemos cons

trução ou expansão de data center, 

onde o cliente va i chamar a gente 

para pedir os melhores caminhos 

para expandir esse negócio. Neste 

contexto, dependendo da necessida

de, ele pode pender mais para uma 

ou outra marca, em função de i n 

teroperabilidade e conexão com o 

legado, o que chamamos de modelo 

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
.



vir tua l izado . E, para isto, precisamos entrar 

no projeto antes que ele chegue ao departa

mento de compras. No trabalho de " fac i l i ta -

tor" , se fala de consultoria. Para um projeto 

de colaboração, por exemplo, levamos a ele 

a opção de comprar pela nuvem, e aí ele está 

comprando uma funcionalidade e não um 

produto. São esses pacotes de solução que 

estamos levando para o cliente usar ou para 

os data centers e operadoras levarem para as 

pequenas e médias empresas. 

Então, trabalhar com esses fabricantes não 

é fácil e revela a necessidade de um modelo de 

programa totalmente diferente. 

CRN - Como seria esta nova forma de relaciona
mento entre fabricante e canal? 
Pichini - A relação é nova. Essas empresas 

estão nos apoiando. Todos esses programas 

de canal em nuvem estão divididos em duas 

grandes linhas: as empresas que vão fazer a 

construção da nuvem e as que vão integrar, 

ou seja, usar as soluções que os fabricantes 

estão ofertando com cobrança granular. Os 

programas são novos e para a Go2neXt é 

uma oportunidade, porque a empresa t a m 

bém é nova. Os programas ainda estão ama

durecendo muito , especialmente no Brasil . 

CRN - Nesta nova relação, quais seriam os bene
fícios ideais de um programa de canal na nuvem? 
Pichini - Como benefício, talvez o fabricante 

traga serviços profissionais e nos ajude a for

matar as propostas de maneira mais eficiente. 

Eles sinalizam que vão ajudar financiando os 

projetos. Eles devem criar - quem já não tem 

- órgãos para financiar essas operações, cujos 

projetos são pagos de forma granular. Alguns 

grandes fabricantes, mais os de software, já es

tão aprendendo a cobrar o software em forma 

granulada, o que ainda era um desafio. 

CRN - Sua empresa nasce com uma fornecedora 
genuinamente na nuvem. 0 que é necessário para 
um canal existente virar a chave e lucrar com ela? 
Pichini — O canal tem que entender o mo

delo, que é muito diferente. Aí ele tem que 

dedicar um grupo de pessoas para adaptar 

as propostas, porque é um modelo irreversí

vel, inevitável e muito diferente do habitual . 

A gente sabe que não é 100% de tudo que 

va i migrar , mas, pelo menos, 3 0 % do am

biente de tecnologia vai estar na nuvem, em 

dez anos. Um canal como o brasileiro, para 

trabalhar no negócio de nuvem, tem que ter 

foco, tem que estar conectado no mundo e 

olhando essa nova onda, que considera uma 

série de novas tecnologias integradas e está se 

preparando para o novo C I O , que tem uma 

maneira completamente diferente de encarar 

o uso da tecnologia, da comunicação e de to

das as ferramentas. 

CRN - Como você vê este novo CIO? 
Pichini — Desde o lançamento da empresa, já 

fiz sete palestras em eventos com CIOs. Eles 

estão preocupados com as novas gerações. Falo 

sobre as novas fontes de informação que os usu

ários experimentam e eles ficam muito mexi

dos com a velocidade de implementação que se 

observará e, sobretudo, com a orquestração do 

ambiente novo, que é o cloudsourcing. 

CRN - E que atributos você buscou desenvolver 
para se habilitar a este novo universo? 
Pichini — Na verdade, depois que eu saí da 

Getronics, em dezembro, ainda tive tempo 

para me preparar e achei que as propostas 

que recebi estavam muito dentro do que sem

pre f iz . Não deixei de conversar com o mer

cado e vi que há um novo momento. Voltar 

a empreender era uma expectativa m i n h a . 

Hoje, eu chego ao mercado com 25 anos de 

experiência e conhecendo dois pontos de su

cesso de uma empresa: equipe - é impossível 

ter uma empresa de serviço sem bons profis

sionais técnicos; e conhecimento de mercado, 

vivência no meio. 

E eu queria sair da mesmice, jamais mon

taria uma empresa para concorrer com quem 

está consolidado. E essa oferta é algo que to

dos vão precisar em algum nível, é inevitável. 

Eu acredito que esse novo modelo v i r tua l iza 

até mesmo o tamanho das empresas. Não pre

cisa mais ter 5 m i l funcionários para se ter 

uma grande empresa. Rapidamente é possível 

replicar toda a infraestrutura para a América 

Lat ina , por exemplo, basta uma tradução de 

tela. Issoo t i ra da frente o conceito de grande 

ou pequena empresa. 
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: CRN Brasil, São Paulo, n. 339, p. 62-64, 2ª Quizena de nov. 2011. 




