
OS três dias de E M C World, 

realizado em Las Vegas 

(Nevada, EUA) no início 

de maio, é provável que os 

conceitos big data e cloud 

computing tenham estado 

presentes, se não em todas, na maioria das dis-

cussões. O que se ouviu entre as palestras e as 

conversas nos corredores é que esses assuntos 

começam, finalmente, a sair do hall das tendên-

cias para se transformarem em preocupações 

reais e gerarem ações específicas. A própria 

E M C anunciou que os dois termos, ao lado de 

segurança, serão os três pilares de sustentação 

de sua estratégia neste ano. E aproveitando o 

ensejo, a companhia também anunciou um 

novo produto, o E M C V iPR , uma plataforma 

de storage definido por software e construída na 

tão famosa nuvem. 

"Temos mais oportunidades do que nunca, 

e precisamos capitalizá-las. Há transformações 

ocorrendo em nossos clientes, nos nossos parcei-

ros e também dentro da nossa empresa. Quere-

mos dar as ferramentas e tecnologias necessárias 

para direcionar a evolução do departamento de 

T I " , disse o vice-presidente e C M O da E M C , 

Jeremy Burton. 

Para isso, a empresa deixou claro que uma 

fatia importante da sua estratégia de vendas es-

tará concentrada nos parceiros, que atualmen-

te já são responsáveis por 50% da receita. No 

Brasil, a E M C tem três distribuidores, 12 inte-

gradores e mais de 70 resellers. A C R N Brasil 

conversou com alguns deles e, ao que parece, as 

tendências destacadas no evento representam A ut
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um "enorme" espaço de exploração, mas também desafios importantes. 

No País, quando o assunto é infraestrutura, clientes ainda ficam 

muito restritos a tecnologias que já se tornaram commodities no ex-

terior, como storage tradicional e ferramentas de backup, por exem-

plo. Gustavo Trevisan, diretor da unidade de soluções de integração da 

Capgemini Brasil, explica que por aqui ainda há uma grande lacuna 

de investimentos em infraestrutura e, por isso, há um certo atraso na 

consolidação de soluções mais completas, que agreguem cloud e big 

data. Enquanto nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, por 

exemplo, as empresas ficaram mais de dez anos investindo na evolução 

de seus data centers e depois migraram para a nuvem, no Brasil ainda 

existe a necessidade de investimento básico. 

A boa notícia para os parceiros, porém, é que com esse atra-

so, abre-se uma janela de oportunidade para oferecer serviços mais 

avançados. "Alguns clientes querem cobrir o gap de infraestrutura 

já de uma forma mais moderna. Ou seja, alguns já querem comprar 

a infraestrutura inicial na cloud", explica Trevisan. A Capgemini, 

que já é parceira global da E M C , anunciou recentemente que a 

aliança foi estendida para Brasil, onde as duas empresas desenvol-

veram, em conjunto, um portfolio end-to-end baseado em cloud e 

no modelo as-a-service. Contudo, os clientes ainda estão avaliando A ut
iliz
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solidar os negócios em torno dessa solução, as-

sim como a distribuidora Avnet, que inicia os 

trâmites de venda da solução. 

O gerente da unidade de negócios da dis-

tribuidora, Andre Tacito, explica que a com-

panhia aposta em soluções deste tipo e que a 

expectativa é que cloud computing gere novos 

negócios - tanto que a empresa dobrou a equipe 

de atendimento aos canais EMC. No total, são 

48 parceiros que comercializam a marca, mas a 

expectativa é que, em pouco tempo, esse núme-

ro chegue a 60. "Temos uma cobertura quase 

completa do Brasil, mas queremos crescer prin-

cipalmente no Nordeste, onde há somente três 

canais", explica. 

Certamente, longe da matriz, o processo é 

mais lento, e as soluções commodities de infraes-

trutura ainda são a base de muitos dos negócios 

fechados. No entanto, a perspectiva é que a evo-

lução em torno de cloud e big data seja uma ala-

vanca para a oferta de soluções mais completas e 

apoiadas em novos paradigmas. 

*A jornalista viajou a Las Vegas a 
convite da EMC 

como fazer essa migração tecnológica para 

ambientes de cloud. "Alguns têm medo de co-

locar informações numa rede externa e não 

terem a disponibilidade que precisam, outros 

ainda temem a segurança da informação e, 

além disso, há a questão cultural e a necessi-

dade que alguns têm de ver e tocar os equipa-

mentos", contextualiza. 

Ainda entre os desafios, o diretor da Com-

pwire, Marcos Choinski, explica que, por aqui, 

há sensibilidade menor ao custo. "O mercado 

é formado por muitos clientes, mas com tama-

nho menor. É preciso criar um diferencial, uma 

oferta de serviços junto com o produto", destaca 

o executivo. 

Fazer isso inclui um processo lento. Solu-

ções como o V i P R demoram um pouco mais 

para se consolidarem no mercado brasileiro, 

principalmente porque já integram a nova de 

infraestrutura. Para se ter uma ideia, a solução 

que a E M C lançou em 2012, o E M C V S P E X 

- um pacote de soluções para que o cliente 

avance para a cloud computing -, sequer foi 

totalmente explorado no mercado nacional. 

Capgemini e Compwire trabalham para con-A ut
iliz
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Text Box
Fonte: CRN Brasil, São Paulo, n. 362, p. 64-66, jun. 2013. 




