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Expansão nos ares
Indicadores do mercado de computação em nuvem no Brasil

Aplicações empresariais em nuvem - em %

2012

4%
Pública

86%
Privada

10%
Privada virtual

2016

39%
Pública

49%
Privada

12%
Privada virtual

Mercado

Faturamento anual: 
R$ 500 milhões

Crescimento: 60% ao ano

Disposição em adotar nos 
próximos 12 meses: 60%

Utilização (pública e privada) 

em 2015: 60%

Cloud computing Ganhos na
operação vão além dos financeiros

Economia é
maior com
respostas
mais ágeis

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Antonio Couto: “Com adoção da cloud privada, empresa economizou R$ 1,3 milhão em infraestrutura do SAP”

Genilson Cezar
Para o Valor, de São Paulo

Na computação em nuvem
(cloud computing, em inglês),
um modelo de computação que
possibilita o acesso, de modo
conveniente e sob demanda, a
um conjunto de recursos com-
putacionais, já não há muitas
dúvidas: a economia financeira
proporcionada às empresas
usuárias é considerável.

Em termos de consumo de
energia de uma instalação de
cloud computing, por meio do
roteamento dinâmico de solici-
tações de serviços para locais on-
de as tarifas elétricas são meno-
res em determinados dias, por
exemplo, a economia dos gastos
chega a faixas de 40%.

Mas trata-se de um benefício
que até pode ser considerado
marginal quando essa economia
é comparada aos ganhos de agili-
dade para a entrega e o consumo
de serviços. É o que avaliam exe-
cutivos da indústria de Tecnolo-
gia da Informação e Comunica-
ção (TIC), que participaram do
painel “TICs para otimização dos
processos empresariais”, durante
o 5o Encontro de Telecomunica-
ções, promovido pela Federação

das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp) na capital paulista.

“As empresas têm hoje necessi-
dade de responder aos negócios
de forma muito rápida. E a in-
fraestrutura de tecnologia da in-
formação tradicional leva muito
tempo para fazer o fornecimento
dos serviços. A computação em
nuvem permite criar um am-
biente orquestrado, facilitando a
distribuição dos recursos e dos
serviços, com preços pré-fixados,
e dando ganhos de agilidade pa-
ra atender a demanda dos usuá-
rios da corporação”, afirma Antô-
nio Couto, estrategista de cloud
computing da HP Brasil.

Essa eficiência operacional por
meio desse sistema de orquestra-
ção do ambiente de TI para poder
prover o serviço, de acordo com o
executivo da HP Brasil, pode ser
revertida em aumento de receita
das empresas. Um caso exemplar,
afirma Antônio Couto, é o da Bra -
s i l c a p, criada em 1995 por uma
parceria do Banco do Brasil, Icatu
Hartford, Sul America Capitaliza -
ção e Aliança da Bahia para atuar
no mercado de captação. A em-
presa migrou quase toda a sua in-
fraestrutura de tecnologia da in-
formação para a solução de com-
putação em nuvem convergente

da HP (CloudSystem Matrix) com
vistas a implementar o sistema de
gestão ALL in One da alemã S A P.

Com a implementação do pro-
jeto, a Brasilcap consolidou qua-
se 200 máquinas virtuais em ape-
nas quatro servidores, conse-
guindo visualizar o uso dos re-
cursos de hardware e software de
cada máquina. Se antes, a equipe
de TI levava duas semanas para
instalar um servidor Windows e
quatro semanas para servidores
Unix, hoje isso é feito em apenas
20 minutos e 40 minutos, respec-
tivamente. “Sem o ambiente na
nuvem, seriam precisos 45 dias
para receber novos equipamen-
tos, o que impactaria diretamen-

te o negócio”, afirma. Além disso,
diz Antônio Couto, “com a ado-
ção da cloud privada, a empresa
economizou R$ 1,3 milhão em
infraestrutura do projeto SAP”.

Na avaliação dos estrategistas,
a computação em nuvem é uma
tendência incontestável. “Tr a z
benefícios para as empresas for-
necedoras de software, empresas
usuários e governos”, resume
Moacir Giansante, gerente de
planejamento da inovação do
CPqD, instituição independente
de pesquisa, com sede em Cam-
pinas, no interior paulista.

De acordo com ele, os provedo-
res de serviços que operam no
país trabalham atualment e no

desenvolvimento de algumas ini-
ciativas para dotar a infraestrutu-
ra de suporte de maior flexibili-
dade, elasticidade e agilidade no
fornecimento dos recursos das
redes de comunicação. O CPqD,
indica Moacir Giansante, aposta
em duas iniciativas complemen-
tares. Uma delas é a Software De-
fine Network (SDN), uma nova
abordagem de projeto, imple-
mentação e operação das redes
de telecomunicações, que centra-
liza a inteligência da rede.

A outra iniciativa é a Network
Functions Virtualisation (NFV),
criada por um consórcio de ope-
radores de rede que tem a capaci-
dade de comutar ou armazenar

grandes volumes de dados por
intermédio de software.

Para Paulo de Iudicibus, dire-
tor de inovação da Microsoft, a
transformação causada hoje pela
computação em nuvem é similar
à ocorrida por volta de 1840, com
o surgimento da geração de
energia contínua para movimen-
tar os motores das fábricas. “Fo i
uma inovação que praticamente
eliminou uma indústria inteira,
com ganhos de escala brutal”,
afirma Iudicibus.

De acordo com diretor de ino-
vação da Microsoft, “o que está
acontecendo com a computação
na nuvem é algo parecido. Hoje,
a banda larga passa a crescer
mais rápido do que o poder com-
putacional dos computadores,
por isso passa a ser mais viável
acumular processamento em
grandes datacenters e fazer o
processamento virtual para vá-
rias empresas e domicílios”.

Contudo, as empresas não vão
precisar investir na construção
desses data centers próprios, não
precisam mais ter uma área só
para sua infraestrutura de tecno-
logia da informação. Basta ter
uma ou duas pessoas para fazer a
gestão dos serviços e contratar
todos os seus servidores, softwa-
re e serviços de um parceiro ter-
ceirizado de cloud computing.

Claro, algumas aplicações de
missão crítica de algumas em-
presas, como os bancos, por
exemplo, ainda devem permane-
cer dentro de ambientes pró-
prios, sob controle interno. “Mas
as pequenas empresas não preci-
sam ter seu servidor e vão se mo-
ver mais rapidamente para com-
putação em nuvem”, afirma.

O maior desafio, assinala Iudi-
cibus, é o fortalecimento da in-
fraestrutura de transmissão de
dados. “Assim como não pode-
mos pensar num país sem ener-
gia elétrica, não podemos viver
num país sem banda larga. Isso é
uma questão de sobrevivência.
As operadoras têm feito um es-
forço para aumentar a capacida-
de de transmissão de dados, mas
estamos ainda aquém do neces-
s á r i o”, afirma.

“Nuvem pública” av a n ç a
ao ritmo de 60% por ano
Paulo Britto
Para o Valor, de São Paulo

Computadores já custaram for-
tunas e representaram grande
prestígio para as organizações que
os possuíam, mas eles estão pro-
gressivamente sumindo da conta
de ativos nos balanços anuais: em-
presas de todos os tamanhos estão
adotando a computação em nu-
vem (ou cloud computing) como a
melhor alternativa à necessidade
de investimentos em infraestrutu-
ra de TI - na “n u v e m”, em geral, os
equipamentos são compartilha-
dos entre os clientes.

“Grosso modo, a computação
em nuvem está começando a ser
adotada do mesmo modo que se
adota uma concessionária de ser-
viço público”, compara Ander-
son Figueiredo, analista do IDC
Brasil. Nas estimativas dele, o
mercado das nuvens “públicas”
(as que comercializam seus servi-
ços) está crescendo a 60% ao ano
e assim continuará pelos próxi-
mos dois ou três anos.

“Infelizmente, é muito difícil
medir o crescimento das nuvens
privadas”, comenta. “As oportu-
nidades aqui são imensas”, acres-
centa José Luis Spagnuolo, dire-
tor de Cloud Computing e Smar-
ter Analytics da IBM Brasil - duas
das quatro grandes vertentes de
negócios da companhia (os ou-
tros são cidades inteligentes e
mercados emergentes). “Só no

ano passado, investimos R$ 40
milhões no data center de Horto-
lândia (SP) para oferecer mais
serviços em cloud”, afirma.

A migração dos serviços de TI
para cloud computing pode ser a
alegria da equipe de finanças,
que comemora grande econo-
mia em investimentos, mas é
uma encruzilhada para o pessoal
de tecnologia. “Mesmo assim é
uma tendência irreversível”, afir-
ma Figueiredo, acrescentando
que o mercado terá de tudo um
pouco e não apenas computação
em nuvem. Em 2012, esse merca-
do foi de aproximadamente R$
500 milhões, diz o analista.

Empresas do setor, como H P,
Oracle, Embratel, EMC, Uol, Lo -
caweb e Google, não querem per-
der essa oportunidade e oferecem
nas suas “nuvens” recursos que
economizam investimentos dos
clientes: infraestrutura, platafor-
mas de desenvolvimento, software
e todos os sistemas necessários pa-
ra a administração disso tudo.

Não é por outra razão que a EMC
inicia os balanços anuais dos últi-
mos três anos com esse assunto.
Com faturamento anual de US$
21,7 bilhões em 2012 e crescimen-
to médio de 11% ao ano de 2007 a
2011, a empresa deixou de ser ape-
nas um fabricante de equipamen-
tos de armazenamento de dados
para se tornar também uma prove-
dora de infraestrutura de cloud
computing, conta Joel Brawer-

man, diretor de pré-vendas para a
América Latina. Para complemen-
tar suas competências, adquiriu
em 2004 o controle da VMware,
que produz justamente software
para empresas de cloud compu-
ting, e em abril anunciou uma
joint venture com a GE e a própria
VMware; é a Pivotal, especializada
em análise de big data, a gigantes-
ca massa de dados não-estrutura-
dos (sejam tweets, fotos, endereços
ou poemas) que está nas nuvens de
computação, entre elas a internet.

A velocidade de adoção de nu-
vem pelas empresas está aumen-
tando, comenta Joel: “É uma ten-
dência que veio para ficar. Tenho a
impressão de que as dúvidas com
relação à segurança retardaram is-
so, mas os provedores oferecem so-
luções muito boas para essa ques-
t ã o”. Ele cita como exemplo a Nas-
daq, cuja nuvem, com infraestru-
tura fornecida pela EMC, é comer-
cializada para clientes do setor fi-
nanceiro dos EUA.

As dúvidas das equipes de TI
têm origens em fatos, diz Paulo
Lício de Geus, professor e pesqui-
sador do Instituto de Computa-
ção da Unicamp nas áreas de re-
des e segurança: os provedores,
ele lembra, podem ter acesso aos
dados: “Em tese esse é um proble-
ma que pode ser superado pela
criptografia, mas na prática é
muito difícil porque essa solução
consumirá tempo e processa-
m e n t o”, explica.

Mautner: “Clientes já têm ponto de vendas em cloud, que é o comércio eletrônico, e CRM, que é o email marketing”

Confiança aumenta com o tempo
De São Paulo

Para muitas empresas, a com-
putação em nuvem começa
quando a área de TI decide abrir
um portal na internet ou contra-
tar um provedor de serviços de
e-mail. É uma solução razoavel-
mente simples, segura e de bai-
xo custo, observa Alexandre Ka-
zuki, diretor de Marketing e
Vendas da HP no Brasil: “Depois,
elas levam para a nuvem o ERP e
assim por diante”, explica. Já os
sistemas de missão crítica, diz
Joel Brawerman, da EMC, devem
ficar nas nuvens privadas ao me-
nos por um tempo.

“Cloud é uma jornada”, diz
Kazuki, cuja empresa vende
equipamentos e também ofere-
ce serviços de cloud computing,
desde a consultoria para plane-
jamento da implantação. Em
muitos casos, conta ele, a evolu-
ção do sistema de ERP (enterpri-
se resource planning) é que dis-
para a migração — como esses
sistemas são implantados em
“silos”, ou seja, pacotes fechados
de hardware e software, a evolu-
ção nunca é barata. “Quando is-

so precisa ser feito com rapidez,
é difícil. Mas não em cloud —
nesse caso a mudança pode ser
feita em horas ao invés de me-
ses”, afirma Kazuki.

Para dar conta desse desafio, a
infraestrutura disponível nesses
ambientes é mais do que robus-
ta. Na recém-inaugurada nuvem
da Universidade de São Paulo,
por exemplo, que custou cerca
de R$ 200 milhões, a capacidade
de armazenamento de dados su-
pera 10 petabytes (o suficiente
para armazenar 133 anos de ví-
deo em alta definição, por exem-
plo). Na Embratel, que menos de
um ano atrás inaugurou um no-
vo datacenter em São Paulo (in-
vestimento de R$ 100 milhões),
o número de servidores virtuais
alcança 150 mil.

Mas foi com apenas um servi-
dor que a L o c aw e b começou a
sua nuvem, 15 anos atrás, diz Gil-
berto Mautner, um dos fundado-
res da empresa, cujo serviço ini-
cial era hospedagem de sites. A
Locaweb começou a operar em
1998, bem antes que a expressão
cloud computing aparecesse no
jargão de TI: “Começamos com a

hospedagem de sites e fomos ex-
pandindo com outras aplicações
que os clientes foram solicitan-
do. Hoje eles já têm até ponto de
vendas em cloud, que é o comér-
cio eletrônico, e o CRM na nu-
vem, que é o email marketing”,
diz Mautner. Dos 500 clientes
com os quais fechou o ano de
1998, evoluiu para 260 mil atual-
mente, com um faturamento que
atingiu R$ 195 milhões em 2012.

A maioria desses clientes não
sabe em que servidores estão
suas aplicações, mas isso não de-
ve ser problema, afirma Kazuki:
“Às vezes notamos que as indeci-
sões são mais afetadas por pro-
blemas de governança do que
por desconfiança na tecnologia”.
José Luis Spagnuolo, diretor de
Cloud Computing da IBM Brasil,
compara as inseguranças na ado-
ção de nuvens às que existiam
nos primeiros tempos da inter-
net: “Nos anos 90 quem tinha co-
ragem de colocar seu número de
cartão de crédito na internet?”,
pergunta. “E quantos bancos ti-
nham home banking via inter-
net?”. Para ele, confiar na nuvem
é só uma questão de tempo. (PB)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 ago. 2013, Especial: telecomunicações, p. G4.




