
A versatilidade trazida pela com-
putação em nuvem adiciona
competitividade às empresas.
“Hoje, a inovação está totalmen-
te ligada ao quanto uma empre-
sa pode corrigir suas falhas rapi-
damente”, diz José Papo, evan-
gelista técnico da Amazon Amé-
rica Latina, responsável por di-
vulgar os serviços de nuvem.

O ambiente de nuvem, aliás,
é mais plausível às empresas ini-
ciantes, que podem focar seus
projetos no mercado e deixar a
infraestrutura por conta de
quem “é pago para manter as
coisas em ordem, seja por dispo-
nibilidade ou acessibilidade”,
disse o evangelista da Amazon,
liderada por Jeff Bezos.

As empresas grandes, segun-
do Papo, “são mais que obriga-
das a inovar”. Segundo o execu-
tivo, a companhia deve ser ca-
paz de trazer novidades palpá-
veis para o mercado, dando con-
tinuidade aos negócios.

Rafael Saavedra, gerente de
Marketing e Novos negócios da
Lumis, complementa a linha de
pensamento de Papo, afirman-
do que as grandes empresas
veem a computação em nuvem
de um ponto diferente do pris-
ma, mas que há passos impor-
tantes a seguir, pois “trata-se
de uma mudança e não de uma
simples adoção”.

O executivo da Lumis acredi-
ta que este é o primeiro grande

ano da nuvem, pois o que muito
foi falado, de hoje em diante, se-
rá bastante executado. “As em-
presas passaram anos falando
sobre a nuvem, tanto para des-
mitificar, quanto para polemi-
zar. Agora, vemos uma linha
crescente quanto à construção
de ambientes voltados para a
cloud computing”, acredita.

O consenso é que a nuvem
transforma a forma de pensar
no negócio, principalmente
dentro das áreas de TI das em-
presas, pois dá uma habilidade
diferenciada aos profissionais
da área: a possibilidade de pen-
sar em algo além da tecnologia.
“O que acontece com a TI é que
80% dos custos e tempo são gas-

tos com infraestrutura e só 20%
são gastos com inovação”, afir-
ma Papo. “A nuvem traz a possi-
bilidade de inverter essa or-
dem, aumentando o poder com-
petitivo da empresa, que inves-
tirá seu tempo em fazer o busi-
ness rodar”.

Essa quebra de paradigma re-
flete no profissional de tecnolo-
gia da informação dentro da
companhia. “Quando consegui-
mos transformar essa meta, o
profissional ganha um papel
muito melhor, uma valorização
dentro da empresa, pois ele tra-
rá novamente a inovação”, ex-
plicou Papo. “A nuvem torna as
empresas e os profissionais
mais consultivos”. ■ IT Web

A Motorola Solutions anunciou
a compra da pioneira fabricante
de computadores pessoais Psion
por US$ 200 milhões. Com a
compra, a empresa busca mais

espaço no mercado de clientes
corporativos.

A Psion atualmente fabrica
computadores reforçados e mo-
torizados para uso industrial.
Há 12 anos deixou de produzir
equipamentos voltados para o
mercado residencial.

No entanto, a companhia con-

tinua conhecida pelos assisten-
tes pessoais digitais, um tipo de
equipamento que criou com a li-
nha Organiser, em 1984.

O Organiser combinava um
relógio com uma base de dados
que guardava informações sem
a necessidade de energia elétri-
ca. Depois, os assistentes pes-

soais que a companhia fabrica-
va em forma de concha atraí-
ram a atenção de muitos desen-
volvedores de software inde-
pendentes.

O aparelho da Psion antece-
deu o mais conhecido Palm Pi-
lot, lançado em meados dos anos
1990. ■ Reuters

Valentin Flauraud/Reuters

Pesquisa realizada pela Data Popular apontou que a Classe D
ultrapassou a Classe B em pelo menos oito categorias de consumo. Só
em 2011, a classe D consumiu R$ 363,3 bilhões em produtos e serviço.
Alimentação está na lista de prioridades. Logo depois vem
medicamentos, transporte urbano, eletrodomésticos e eletrônicos,
higiene e beleza e depois móveis, bebidas e artigos de limpeza.

As operadoras espanholas de
telefonia móvel perderam um
número recorde de assinantes em
abril, quando as maiores perdas
foram de Telefónica e Vodafone,
que deixaram de subsidiar as
vendas de celulares, informou a
reguladora do setor espanhol.
Cerca de 380 mil clientes
cancelaram assinatura.

MARKETING

Centauro cria promoção em seu site e dá
descontos em todas as sextas-feiras

A América Móvil, do bilionário
Carlos Slim, fechou acordo
para comprar 21% da Telekom
Austria, mais recente passo
do empresário mexicano para
expandir seus negócios para
a Europa. A compra das ações
do investidor Ronny Pecik pode
dar à companhia uma fatia
de 23% na Telekom Austria.

A Flores Online fechou parceria
com a 1-800-FLOWERS.COM,
uma das maiores empresas do
mundo na categoria. Por meio
de investimento na Flores Online,
a companhia americana firma sua
entrada no Brasil. Além dela, o
fundo BR Opportunities completa
o aporte na marca, que se
consolida como líder de mercado.

Antonio Milena

CONSUMIDOR

Classe D consome mais e prioriza comida,
remédios, transporte e eletrodomésticos

Jonathan Fickies/Bloomberg

Motorola compra companhia de hardware

Nuvem amplia espaço para
inovação, defende Amazon

A Centauro está oferecendo descontos aos seus clientes online.
A ação foi criada para aumentar as vendas da empresa.
Toda sexta-feira, eles oferecerão um pacote de produtos com
valores promocionais com um tema diferente a cada semana.
Os descontos serão destinados a acessórios das modalidades
de running, adventure, artes marciais, bike e basquete.

Teles espanholas perdem
380 mil clientes de celular

Aquisição da britânica Psion,
voltada para mercado industrial,
custou US$ 200 milhões

1-800-FLOWERS.COM
se uneà Flores Online

Adoção de “cloud computing” assegura mais rapidez para criação e correção de rota de projetos

América Movil compra
21% daTelekom Austria

CENÁRIO GLOBAL

Presença das corporações 
na nuvem

Fonte: IDC
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grandes empresasusarão algum 

serviço de cloud compuntig

60%

BREVES

JeffBezos,presidentedaAmazon:computaçãodanuvemdámaisagilidadeàsempresas iniciantes

 Segunda-feira, 18 de junho, 2012 Brasil Econômico 25

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
.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 25.




