
Hospedagem de site é o primeiro passo para o uso da tecnologia

Divulgação

Sistemas de
gerenciamento de

clientes, e-mail
marketing, gestão,

e cadeia de
suprimentos estão
entre as aplicações

mais populares

studo do Gartner mostra que em
2012 o modelo de nuvem pública
cresceu 10,6% totalizando US$ 109
bilhões mundialmente. Os proces-

sos de negócios como serviço, ou aplicati-
vos, representam 77% desse mercado. No
ano que vem o instituto projeta que gastos
com serviços na nuvem alcançarão US$ 130
bilhões e em 2014 devem ultrapassar US$ 150
bilhões, sendo que a América Latina é res-
ponsável por 2% desse montante. Mundial-
mente entre os segmentos de negócios que
mais adotam o modelo estão as empresas de
serviços financeiros, com 20%, em segundo
lugar vem a manufatura, com 19,7%, o seg-
mento de comunicações e empresas de tecno-
logia responde por 15,6%, governo 15%, vare-
jo 10% e energia 4,6%. “Em geral, esse é um
perfil mais ou menos comum entre vários paí-
ses, inclusive Brasil”, afirma o analista do
Gartner, Henrique Cecci. Entre as aplicações
mais populares na nuvem, o executivo apon-
ta backup, storage, comércio eletrônico, re-
cursos humanos e gerenciamento da cadeia
de suprimentos. “A tendência é compartilhar
sistemas de uso comum, como recursos hu-
manos, gerenciamento de clientes e força de
vendas, que não têm diferenciais competiti-
vos e ficam mais acessíveis nesse modelo do
que a aquisição do pacote”, diz Cecci.

Em sua opinião, a adoção da computação
em nuvem no Brasil ainda é mais lenta do
que no resto do mundo devido ao custo dos
fornecedores. Também existe certa resistên-
cia dos diretores de tecnologia em abrir
mão do domínio da infraestrutura para ter-
ceiros, além do receio de ter que reduzir a
equipe interna. “No futuro, o departamento
de TI terá como principal função gerir con-
tratos com vários fornecedores, mudando o
perfil do profissional”, afirma Cecci.

Quando se faz as contas, nem sempre o
modelo de nuvem se mostra mais barato.
“A empresa poderá, em um primeiro mo-
mento, pagar uma mensalidade mais alta do
que manter internamente os sistemas lega-
dos. Mas outros benefícios devem ser leva-

dos em conta, como não ter que adquirir
mais hardware, ter que fazer cotações de
equipamentos, optar por software sob de-
manda, sem ter que fazer testes internos de
sistemas, que muitas vezes atrasa a implan-
tação, prejudicando a competitividade das
empresas. O cliente paga apenas pelo que
usa, podendo contratar sistemas por perío-
dos curtos, conforme a demanda, explica
Cecci. E muitas vezes outros custos associa-
dos ficam de fora das contas: quanto se gas-
ta de energia para manter os equipamentos
refrigerados, por exemplo?

O modelo de entrega de aplicativos na nu-
vem é especialmente bom para as pequenas
em médias empresas, pois dispensa a in-
fraestrutura de rede, software e manuten-
ção, além de vantagens como segurança e

ubiquidade — os dados podem ser acessados
e compartilhados de qualquer lugar. A Web-
solute, empresa que surgiu em 1996 com fo-
co em hospedagem de sites e passou a reven-
der banda larga, viu nesse segmento uma
boa oportunidade. No final de 2011, com 13
mil clientes, decidiu ampliar a oferta de sis-
temas para além do registro de domínio e
construção de sites. “Descobrimos um bom
nicho entre empresas de varejo que precisa-
vam criar e manter sua loja virtual”, afirma
Luiz Gustavo Schedel, diretor de tecnologia
da Websolute que hoje oferece serviços para
60 mil empresas. Entre as aplicações mais
populares, Schedel aponta os sistemas de ge-
renciamento de clientes (CRM), e-mail mar-
keting, aplicações de gestão (como o ERP) e
cadeia de suprimentos (supply chain).

■ BONS NÚMEROS
Segundo o Gartner,
este mercado
movimentará em 2014

US$150bi

Modelo de cloud pública deverá registrar crescimento de 10,6% no mundo
este ano e movimentar US$ 109 bilhões, de acordo com pesquisas do Gartner

E

Pesquisa realizada pela

Websolute e Parallels entre 400

pequenas empresas brasileiras

mostrou que um terço não sabe

do que se trata quando se fala

em computação em nuvem.

“A empresa começa a entrar

nesse mundo, mesmo sem querer,

quando adota a hospedagem

de seu site e começa a demandar

outros serviços, como a criação

de um blog, por exemplo”, afirma

Luiz Gustavo Schedel, diretor

da Websolute. Outra aplicação

popular entre as pequenas

é contar com um PBX virtual.

Muitas companhias, em vez

de divulgar o celular ou o

telefone residencial do dono da

empresa, aderem ao serviço que

oferece números corporativos

e respostas automáticas

para orientar o cliente.

A aposta da oferta de aplicações

de gerenciamento empresarial

e business intelligence para

a nuvem fez a ODE Peopleware

trazer ao Brasil os sistemas

da americana Adaptive Planning.

“Descontinuamos o pacote

que não é para a nuvem. Hoje

temos mais de 30 mil clientes

no Brasil com 100% no modelo

de cloud”, afirma Edgard Bello,

CEO da ODE Peopleware.

A empresa oferece sistemas para

o gerenciamento da performance

corporativa para composição de

orçamentos, previsão de receita,

despesa e investimentos.

“Acredito que em três a quatro

anos ninguém mais vai comprar

pacotes de software ou

manter seus servidores dentro

da empresa”, prevê Bello.

A ODE Peopleware atende todos

os portes de empresas e tem

como clientes grupos como CSA,

Hypermarcas, Tyssen e Embraer.

Outro segmento promissor

para o modelo em nuvem é o

governamental. “A demanda das

prefeituras é principalmente por

sistemas contábeis, RH, folha de

pagamento, controle tributário

e suprimentos, e a forma

mais fácil de integrá-los é

por meio da nuvem", afirma

Tarcísio Alves Vianna, diretor

de tecnologia da Reta Sistemas.

FACILIDADES

TEXTOS ANA LUIZA MAHLMEISTER

Nuvem dispensa infraestrutura
de rede, software e manutenção

■ LIDERANÇA
Entre os setores que
mais adotam o modelo
estão o financeiro
e de manufatura, com

20%

Cecci,doGartner: departamentodeTI terá comoprincipal função gerircontratos

A4 Brasil Econômico - TECNOLOGIA | Quinta-feira, 20 de dezembro, 2012

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, 20 dez. 2012, Especial tecnologia, p. A4.




