
Realidade no mundo corporati-
vo, o Cloud Computing chega à
Educação num projeto da USP,
com a construção da maior
Cloud Universitária da América
Latina e a primeira no Brasil no
segmento acadêmico. O concei-
to de computação em nuvem re-
fere-se à utilização da memória
e capacidades de armazenamen-
to e cálculo de computadores e
servidores compartilhados e in-
terligados por meio da internet.

Seguindo exemplo de univer-
sidades estrangeiras que já ado-
taram modelos cloud, como
Harvard e Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT), a Nu-
vem USP abriga serviços em
três níveis: corporativo, educa-
cional e científico, acessíveis
também em dispositivos mó-
veis e computadores terminais
(thin-clients). Tudo monitora-
do por softwares de segurança e
anti-spam, com customização
do usuário, mecanismos de bac-
kup e recuperação.

Com o desafio de preparar
uma infraestrutura de data cen-
ter estável, seguro e escalável
para suportar as demandas ad-
ministrativas, educacionais e
de pesquisa, o objetivo da USP
é prover os serviços por meio
de uma interface WEB, para
que as unidades, departamen-

tos e laboratórios possam gerir
servidores, storage e rede atra-
vés de um portal, de forma sim-
ples e ágil. É esperado que os
funcionários administrativos,
docentes e pesquisadores te-
nham disponível uma platafor-
ma que lhes permita criar am-
bientes computacionais sem

morosidade burocrática.
Com este planejamento, a Ci-

trix apresentou uma solução
que abrange desde o Sistema
Operacional Hypervisor Xen-
Server, conectado ao Cloud Pla-
tform, para a criação e disponi-
bilização das máquinas para
usuários, e o Cloud Portal, siste-
ma Web para interação do usuá-
rio na Nuvem.

“A adoção de meios eletrôni-
cos em práticas pedagógicas
presenciais, simultaneamente
com a disponibilidade dos con-
teúdos educacionais na forma
de mídias digitais, é uma reali-
dade que deve ser considerada
diante de uma geração de estu-
dantes nativos digitais”, ponde-
ra o reitor João Grandino Ro-
das. Ele acrescenta que a deci-
são de implantar um projeto
dessa magnitude, pioneiro e ar-
rojado, se inclui entre as deci-
sões estratégicas para fazer
com que a USP tenha lugar cati-
vo entre as principais universi-
dades do mundo.

O projeto teve início em ju-
lho de 2012, com a implementa-

ção física realizada em outubro
e testes e laboratórios iniciados
no mesmo mês, atendendo to-
das as expectativas para o proje-
to. A Nuvem USP entrou no ar
no aniversário da USP e da cida-
de de São Paulo e já é uma reali-
dade para o início das ativida-
des acadêmicas em 2013.

Conduzida pela Solve Sys-
tem, parceira Citrix, a imple-
mentação será realizada em
dois Datacenters e atende to-
das as unidades e áreas de ensi-
no e pesquisa. A infraestrutura
suporta os órgãos que centrali-
zam os sistemas de computa-
ção da USP, divididos em Cen-
tro de Computação e Eletrôni-
ca (CCE), no campus de São
Paulo; Centro de Informática
do campus “Luiz de Queiroz”
(Ciagri), em Piracicaba; Centro
de Informática de São Carlos
(Cisc); Centro de Informática
de Ribeirão Preto (Cirp); e Cen-
tros de Processamento de Da-
dos (CPDs) em algumas unida-
des da Universidade, construí-
dos para suprir necessidades es-
pecíficas. ■

O mercado vive um momento
de revisão do outsourcing. CIOs
estudam o modelo com mais cui-
dado, depois de terem experi-
mentado terceirizar um leque
de serviços sem se preocupar
quais permaneceriam na casa.
Muitos problemas surgiram por
falta de uma seleção estratégica
e, por conta disso, culparam o
modelo que, em muitos casos,
passou a ser rejeitado. Entre inú-
meras atividades que poderiam
funcionar muito bem fora de ca-
sa está o gerenciamento de im-
pressão, ou seja, a contratação
dos Serviços de Outsourcing de
Impressão, também conhecido
como Managed Print Services
(MPS) ou Serviços de Impressão
Gerenciada.

A implementação de projetos
de MPS, portanto, é uma oportu-
nidade de aumento de produtivi-

dade, melhoria de processos e re-
dução de desperdícios. Não so-
mente um processo de compra
de uma página impressa mais ba-
rata. Todas as possibilidades
comprovam que a melhor forma
para conquistar a redução de cus-
tos é com uma gestão eficiente.

Certamente, a impressão de
documentos no ambiente corpo-
rativo passa, em algum momen-
to por processos de negócios e
pode, portanto, contribuir ou
atrapalhar as atividades. Não é

incomum ela ser deixada de la-
do ou em segundo plano quan-
do as estratégias da TI são traça-
das e colocadas em prática, sen-
do lembrada tão somente como
vilã de custos ou despesas.

Em outros casos, esses tercei-
ros apenas entregam suprimen-
tos sob demanda, deixando a tare-
fa de gerenciar estoques e planejá-
los para as equipes internas. Sen-
do assim, o papel desses provedo-
res de serviços é totalmente dis-
torcido, ficando restrito.

Tempo e recursos são dedica-
dos para proteção da base de da-
dos, comunicações eletrônicas,
acessos a sistemas e tantos ou-
tros. Mas, uma importante porta
de saída de informação se abre
quando dados processados e mo-
delados tornam-se informação
útil. E mesmo com severas políti-
cas de segurança e rastreabilida-

de são convertidos em impres-
são de documentos em papel.

A indústria de serviços de im-
pressão em sua oferta ao merca-
do traz diversos níveis de servi-
ços, representados por núme-
ros extremamente agressivos,
mas, também, é percebido que
essa oferta, muitas vezes, é apre-
sentada sem um entendimento
maior do negócio da organiza-
ção, tomadora do serviço. Isso
gera um desalinhamento finan-
ceiro e, por muitas vezes, uma
entrega inadequada.

Gerenciar o grande volume de
informações estratégicas para a
companhia é um dos maiores de-
safios da atualidade. O pulo do ga-
to diante da avalanche de dados
estruturados e não estruturados
que invadem o ambiente corpora-
tivo, é saber separar o joio do tri-
go, verificando o que, de fato, é

importante para o negócio. E vão
muito mais além: essas informa-
ções devem estar disponíveis de
maneira inteligente e eficaz.

O mundo atual nos leva à ne-
cessidade de mobilidade e flexibi-
lidade. A chegada e a expansão
de tecnologias (como Internet,
WI-FI e 3G), a queda nos preços
dos notebooks e o crescimento
da participação de mercado dos
tablets e smartphones exigiram
um quadro em que o acesso à in-
formação precisa estar disponí-
vel a qualquer momento e em
qualquer lugar. A verdade é que
quanto maior o volume de infor-
mações disponíveis, maior nossa
necessidade de atualização. ■
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