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to, diz respeito à forma de consumir 
recursos de tecnologia da informa
ção. Sistemas de colaboração, mobi
lidade e a infraestrutura de nuvem 
integrada às redes sociais estão mu
dando a forma com que as pessoas 
e os profissionais se comportam, 
fazem negócios e se relacionam.

A computação em nuvem é a 
infovia de comunicação que trans
porta voz, dados e imagem. “Hoje, 
100% das empresas brasileiras 
estudam esse ambiente e a gran
de maioria está implantando de 
forma progressiva”, afirma Paulo 
Pichini, presidente da Go2neXt. 
As empresas estão no estágio de 
integração do mundo tradicional 
de data center e rede privada com 
aplicações em nuvem quando per
mitem que o funcionário acesse as 
informações em qualquer disposi
tivo fixo ou móvel.

Pichini dá um exemplo de 
computação em nuvem nas tele
comunicações: não é necessária a 
compra de PABX, apenas ramais 
virtuais configurados de acordo 
com as funcionalidades como mo
bilidade e quantidade de serviços 
que cada um deles irá oferecer. A

integração é feita com a ajuda de 
soluções de colaboração que agre
gam e-mails, SMS, videochamadas 
e chamadas de voz.

Para atender à demanda de di
versos clientes internos - alunos, 
professores e laboratórios -, a Uni
versidade de São Paulo (USP) ado
tou a plataforma há um ano para 
dar velocidade à entrega de serviços 
de tecnologia. A universidade tinha 
dificuldade para atender a deman
das de diversas áreas que precisa
vam abrir concorrências públicas. 
A opção foi pelo investimento de 
R$ 100 milhões em infraestrutura 
de servidores de redes e sistemas 
de armazenamento virtuais que po
dem ser configurados para diversas 
demandas de forma instantânea. 
“Mudou a forma de interação com a 
aquisição e entrega de serviços que 
são configurados de forma rápida 
para diferentes segmentos de clien
tes, tais como professores, alunos 
e pessoal administrativo”, explica 
Ricardy Felix, diretor de serviços de 
consultoria da Citrix.

O maior impacto da compu
tação em nuvem no dia a dia das 
empresas é a mudança na forma de

pagar pela tecnologia e administrar 
os custos associados, afirma Rodri
go Raimundo dos Santos, diretor 
de serviços de infraestrutura da 
Capgemini Brasil. O cliente escolhe 
onde quer armazenar seus dados, 
quem vai acessar quais conjuntos 
de aplicações e paga pelo uso. Com 
isso a contratação de mais recursos, 
manter o time treinado e atualiza
do já não é um problema. Segundo 
uma pesquisa da Capgemini, a ado
ção de computação em nuvem está 
na estratégia de 76% das empresas 
em nível mundial e 78% no Brasil. 
Nos Estados Unidos, este número 
supera os 90%. “A adoção de novas 
aplicações de forma rápida é ferra
menta competitiva e está sendo de
cisiva na opção pelo modelo entre 
as empresas”, afirma Santos. Outra 
revolução trazida pela computação 
em nuvem é a mobilidade: cada 
vez mais aplicações estão disponí
veis para equipamentos móveis, 
incluindo grandes sistemas, como 
gestão empresarial (ERP) e geren
ciamento de clientes (CRM).

O novo modelo, no entanto, 
não é uma solução mágica. “Se 
trocar seu data center pela nuvem,
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O instituto de pesquisas Gartner 
aponta que 80% das empresas bra
sileiras já se utilizam de software 
como serviço. “Para as grandes em
presas, a segurança e privacidade 
são os principais desafios”, explica 
Henrique Cecci, diretor de pesqui
sas. Segundo o Gartnec, as empresas 
gastaram no Brasil US$ 58 bilhões 
em infraestrutura de segurança em 
2011 e este montante deve crescer 
para US$ 90 bilhões até 2020. “Te
remos cada vez mais tecnologia 
para antecipar ataques e respon
der de forma rápida quando estes 
acontecerem”, afirma Cecci. Para 
o executivo, ainda estamos no co
meço de uma nova era de desen
volvimento de ferramentas que 
vão garantir maior privacidade e 
segurança aos sistemas.

O próximo passo, em sua opi
nião, é evoluir na forma como as 
empresas entendem as informa
ções, aprofundando o chamado big 
data. “A inovação acontece no mo
mento da captura da informação e 
seu uso de forma mais inteligente”, 
diz Cecci. Outra preocupação é o 
gerenciamento desse ambiente. O 
responsável da área de tecnologia 
transforma-se em um gestor de 
serviços, administrando diversos 
fornecedores. Esses profissionais 
agora têm a função de um “broker” 
interno orquestrando a tecnologia, 
enxergando de maneira holística 
diversos serviços com ferramentas 
que ajudam nessa gestão.

A velocidade e o poder de pro
cessamento também dão saltos 
quantitativos. Está chegando ao 
mercado o “e-memory Computer”, 
que modifica o modo tradicional de 
processamento - que se dá direta
mente na memória do computador 
e não tem a necessidade do acesso à 
informação em disco, aumentando 
a velocidade da entrega de dados. 
Cecci comenta que outra novidade é 
o embarque de sistemas (como um 
banco de dados) em um único chip, 
em vez de estes integrarem softwa- 
res separados. “Coisas que antes le
vavam dias para serem processadas 
hoje levam alguns segundos, com 
um grande impacto na indústria.”

sição da sociedade, assim como 
água, esgoto e transporte. A co
municação e a computação estão 
no mesmo contexto formando a 
chamada “informaticidade”. “Isso 
foi pensado há 20 anos, quando a 
Sun Microsystems proclamou que 
‘o computador é a rede’, mas só vi
rou realidade agora”, avalia, acres
centando que nos Estados Unidos 
o governo está fechando data cen
ters próprios e contratando cen
tros virtualizados para unificar a 
capacidade de processamento.

As máquinas virtuais - com hard
ware, software e poder de processa
mento - são ativadas em segundos 
com grande capacidade compu
tacional. Com a virtualização e a 
capacidade de computação sepa
rada do computador, é possível en
tregar serviços sob demanda. Isso 
permite solicitar mais computação 
durante picos de processamento e 
não pagar por aquela capacidade 
adicional fora do pico. “Quando há 
um provedor de ‘informaticidade’ 
que está na rede, se ganha gigan
tesca capacidade computacional”, 
afirma Meira.

vai haver economia nas despesas 
operacionais devido ao compar
tilhamento de recursos, mas a 
deslocalização da capacidade de 
processamento não é a salvação da 
lavoura se a empresa mantiver seus 
processos nos moldes antigos”, 
argumenta Silvio Meira, cientista- 
chefe do Centro de Estudos e Siste
mas Avançados do Recife (Cesar). 
Para ele, as empresas devem focar 
no gerenciamento da informação 
que realmente pode trazer inova
ção aos seus negócios.

“A ideia é produzir com custo 
menor e com segurança. Com a 
ubiquidade das redes e a alta per
formance oferecida pelas empresas 
de serviços, não importa onde está 
o processamento, desde que o ser
viço seja entregue segundo parâ
metros confiáveis e a um custo que 
faça sentido”, afirma Meira. Quan
do a empresa opta por transferir 
para fora o processamento de da
dos, fica mais fácil se concentrar na 
gestão do ciclo de vida do negócio, 
liberando energia para inovar.

Na visão de Meira, a nuvem é 
mais uma infraestrutura à dispo
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Caixa de texto
Fonte: Valor Especial:  Inovação, São Paulo, p. 66-68, jul. 2013.




