
Tudo começou com a página branca 
com uma caixa ao centro, que prome

tia localizar na web os conteúdos mais 
relevantes sobre determinado termo. 
Depois disso, foram adicionadas funcio
nalidades diferentes, como correio ele
trônico, venda de anúncios online, rede 
social, sistema operacional móvel e 
uma infinidade de outros serviços, que 
preencheram lacunas e criaram deman

das desconhecidas pelo internauta. Aos 
poucos, ele estava lá, na vida de todos, 
sem que fosse percebido. Agora, pouco 
menos de 14 anos depois, com a edi
ção do Atmosphere onTour, rodada de 
apresentações que antes era realizada 
na sede norte-americana da empresa, 
e que neste ano passou a abranger 25 
cidades ao redor do mundo - incluindo 
São Paulo -, o Google passou um reca

do claro ao mundo: "nós queremos o 
mercado corporativo. E, de fato, já es
tamos dentro dele." 

"A fase de temor quanto ao servi
ço de cloud computing do Google já 
passou. Estamos agora no processo 
de adquirir clientes", disse Amit Singh, 
vice-presidente mundial da companhia, 
quando participou do Atmosphere on 
Tour em São Paulo, no fim de abril. Já 

são milhares de empresas ao redor do 
mundo - contabilizando cinco mil novos 
clientes ao dia - que adquiriram serviços 
de nuvem da marca - como o pacote de 
produtividade combinado de Gmail e 
Google Does e outros itens mais com
plexos, como o serviço para aplicações 
Apps Engine. "Nós já estamos na vida da 
empresa", constatou Singh, ao lembrar 
que o Google fincou os pés na lembrança 
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de todos ao entrar na vida das pessoas, 
primeiramente, no âmbito pessoal. 

O Google Enterprises não foi exa
tamente uma surpresa, mas poucos 
concorrentes punham fé em uma com
petição verdadeira. Em primeiro lugar: o 
assunto nuvem ainda era tido como inci
piente e as companhias passavam ain
da pelo experimento de virtualização e 
contratação de software como serviço. A 
obtenção de uma nuvem privada ainda 
entrava na discussão dos departamen
tos estratégicos e de Tl, o que deixava 
ainda mais longe o sonho da cloud open 
source, que é exatamente o core do 
Google. Em entrevistas concedidas ao IT 
Web recentemente, players importantes 
do mercado nacional descartaram com
pletamente o gigante de buscas como 
sendo um concorrente corporativo, em 
primeiro lugar pelo fato de a origem de 
seus data centres ser desconhecida, e, 
sem segundo, pelo receio de indispo
nibilidade e falta de conhecimento da 
empresa no trato com clientes empre
sariais. Mas o mundo mudou. Com re
ceita superior a 10 bilhões de dólares 
no primeiro trimestre deste ano, o que 
rendeu 2,89 bilhões de dólares em lu
cro, o Google não poderia ignorar o cres
cente mercado de ofertas corporativas 
de cloud computing. 

E a visita do executivo ao Brasil dei
xou também uma mensagem sobre o 
que é esperado para o futuro da intera
ção do homem com a tecnologia. Shai-
lesh Rao, diretor de novos produtos da 
companhia, afirmou que o movimento 
de social business, aliado à interação e 
conectividade do ser humano com auxí
lio das redes sociais, será irreconhecível 
no período de cinco anos. O executivo 
fez a previsão tomando como base o de
senvolvimento da tecnologia nos últimos 

cinco anos, com 727% de aumento nos 
serviços de web, 642% no crescimento 
de usuários de banda larga móvel, au
mento de 1.900% de redes sociais e 
avanço de 658% na geração de dados 
do período. E antes de pensar em optar 
pela contratação ou não de um serviço 
de nuvem, a companhia deverá questio
nar: como o meu funcionário interage 
com a tecnologia? Em dois anos, até 
2014, 20% dos internautas irão trocar 
o e-mail por redes sociais para se co
municar, explicou Singh. "Para nossa 
geração, isso pode parecer loucura, mas 
não podemos nos esquecer das demais. 
A primeira coisa que meu filho faz quan
do abre o computador não é checar o 
e-mail, mas sim olhar sua conta no Fa-
cebook", comentou. 

Singh compartilhou que, ao deixar 
seu país de origem para trabalhar nos 
Estados Unidos, a distância da família 
era uma preocupação. "Coloco imagens 
mostrando onde estou no Google+ e 
compartilho com os meus pais. Todo 
sábado ou domingo, eles se conectam 
conosco via Hangouts para ver os netos 
crescendo", comentou. "Tudo se move 
extremamente rápido. Eric Schmidt, 
nosso chairman, costuma dizer: todos 
os dias criamos mais informações do 
que a humanidade toda o fez até o 
ano de 2000", comentou. O executivo 
corroborou, em apresentação, o que o 
mercado já está acostumado a ouvir: a 
tecnologia será ditada por três pilares: 
cloud computing, mobilidade e social 
business. Nuvem é até desnecessário 
explicar: uma companhia que nasceu 
com cloud, e cujo conceito massifica
do de cloud nasceu com ela. No caso 
da mobilidade, foi relembrado que os 
smartphones e tablets atuais têm mais 
poder de processamento do que a 

última geração de PCs. E o fenômeno 
da conexão e colaboração não poderia 
ser mais lembrado. "Tudo está fican
do mais social - como trabalhamos, 
compartilhamos e nos relacionamos. A 
característica mais forte do ser huma
no é compartilhar e se conectar com 
outros. Colocar as pessoas como cen
tro da informação realmente mudou a 
vida e a forma de trabalhar", adicionou. 
Neste contexto, há 30 anos o foco do 
ambiente corporativo era produtivida
de pessoal, em escritórios físicos, com 
horário comercial padrão e dispositivos 
fixos, que ficavam no ambiente e não 
traziam a capacidade de locomoção ao 
colaborador. Depois de movimentos de 
comunicação, que Singh citou com o 
lançamento de ferramentas como ICQ e 
Instant Messenger, o processo mudou. 
"Desde então o consumo de tecnologia 
decolou e com cloud e mobilidade, sur
giram novos princípios: produtividade 
coletiva, em qualquer lugar, a qualquer 
hora e por meio de qualquer tipo de dis
positivo. E é então que o social toma 
lugar do e-mail. Além da substituição 
de um pelo outro, conforme explicado 
anteriormente, o movimento de cloud 
computing permitirá que, ainda nes
te ano, 20% dos negócios ao redor do 
globo não terão assets de Tl. No ano 
passado, o mercado de smartphones e 
tablets superou o de PCs e desktops. 
"É um ótimo momento para estar vivo. 
É um ótimo momento para ser consu
midor", disse o executivo, no início da 
apresentação, ao comentar sobre o 
momento atual da tecnologia e a in
tegração de produtos e serviços com 
cloud computing. "As novas tendências 
tecnológicas melhoram as dinâmicas do 
consumidor e formam uma web melhor 
para os negócios", finalizou Singh. 
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Text Box
Fonte: CRN Brasil, São Paulo, n. 349, p. 32-33, 1ª Quizena de jun. 2012. 




