
IBM lança no Brasil plataforma em nuvem para aplicações SAP 
Edileuza Soares 
  
Serviço vai oferecer ambiente de produção em cloud para empresas que usam ERP da 
produtora alemã de software. 
  
A IBM quer estimular os CIOs a levarem com mais velocidade serviços de TI para nuvem. 
Como parte desse esforço, a companhia acaba de anunciar no Brasil a oferta SmartCloud for 
SAP Application (SC4SAP), resultado de uma aliança firmada com a produtora alemã de 
sistemas de gestão empresarial (ERP). 
  
A SC4SAP é uma oferta de plataforma como serviço na nuvem da IBM, projetaa para 
gerenciamento do ambiente produtivo de soluções da SAP. Esse serviço será oferecido aos 
clientes da produtora de software em nível global.  
  
A solução foi lançada inicialmente na Europa, em dezembro de 2012, e estará disponível em 
todas as regiões onde a IBM conta com data center, incluindo América do Norte, Ásia e 
América Latina. 
 
Gustavo Annarumma, executivo responsável pela divisão de Cloud Computing da IBM para a 
América Latina, explica que o objetivo da oferta de PaaS para aplicações da SAP é ajudar os 
CIOs a reduzirem custos de TI e dar respostas mais rápidas aos negócios. A nova solução vem 
com a proposta de oferecer um ambiente gerenciado de SAP por meio de uma infraestrutura 
de nuvem segura e ajustável às demandas da empresa. 
 
O executivo observa que as implementações de SAP são complexas e exigem mão de obra 
qualificada, o que é um grande desafio para as companhias, considerando o problema que o 
Brasil enfrenta para encontrar profissionais qualificados. A IBM espera reduzir essas barreiras, 
oferecendo juntamente com a plataforma o acompanhamento de todo o ciclo de vida das 
aplicações.  
 
O novo serviço será entregue no Brasil por meio do data center da IBM, localizado em 
Hortolândia, no interior de São Paulo. Annarumma informa que, como o site brasileiro está 
interligado com os demais da companhia espalhados pelo mundo, os clientes locais têm a 
opção de processar suas aplicações em outras regiões, conforme a necessidades dos negócios. 
 
Para Annarumma, a solução SC4SAP também pode ser uma oportunidade de negócios para os 
prestadores de serviços que querem oferecer as soluções da SAP no modelo de software como 
serviço (SaaS). Nesse caso, eles moveriam suas licenças para o data center da IBM e 
passariam a utilizar a oferta de PaaS para atender seus clientes. 
 
A IBM tem outras parcerias com a SAP para produção de equipamentos compatíveis com Hana, 
plataforma de Big Data para processamento de dados em memory. A empresa também atende 
clientes da SAP, hospedando ERPs em seus data centers.  
 
Agora as duas empresas ampliaram o acordo para ofertar uma solução de PaaS. A aliança faz 
parte da estratégia global da IBM para incrementar suas receitas com serviços de cloud 
computing. A projeção da companhia é movimentar 7 bilhões de dólares até 2015 com 
contratos em nuvem em todo o mundo. 
 
Para contribuir com uma fatia dessa pizza, a IBM Brasil investiu 40 milhões de reais em 2012. 
Os recursos foram destinados para adequação do data center de Hortolândia para a oferta da 
Smart Cloud Enterprise, nuvem privada compartilhada criada para apoiar ambientes produtivos 
que necessitam de melhor desempenho. 
 
Fonte: Computerworld. [Portal]. Disponível em: 
<http://computerworld.uol.com.br/tecnologia/2013/03/26/ibm-lanca-no-brasil-
plataforma-em-nuvem-para-aplicacoes-sap/>. Acesso em: 27 mar. 2013. 
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