
• á dez anos, quan
do o modelo tec
nológico migrava 
dos mainframes 
para a platafor
ma distribuída, 

empreender estava condicionado a ter, 
além de uma boa ideia, capital para in
vestir por alguns anos em um mercado 
tradicional ou se aventurar no mundo 
virtual pós-bolha da internet. Hoje é 
diferente: redes sociais, nuvem e mo
bilidade estão transformando nossa 
vida e a forma de pensar os negócios.

Vivemos um boom das startups e 
um dos motivos desse fenômeno foi o 
casamento perfeito entre o cloud com
puting e a criação de um novo negócio, 
que vai muito além da redução de cus
tos, da escalabilidade da infraestrutura 
e de uma maior eficiência operacio
nal, benefícios intrínsecos da nuvem.

Agilidade é essencial, pois sem 
assumir riscos não existe inovação. 
E começar uma ideia usando in
fraestrutura na nuvem possibilita 
reduzir o ciclo entre a fase de teste 
e a formatação do projeto, proces
so pelo qual toda startup passa an
tes de buscar um aporte de capital.

Um exemplo de como a nuvem 
impacta o processo de inovação em 
uma startup é o caso da Kekanto,

rede social brasileira que ajuda con
sumidores a encontrar locais de in
teresse por meio de check-ins e de re
comendações dos próprios usuários.

Nos primeiros 12 meses, a rede so
cial enfrentou duas grandes explosões 
de crescimento. A primeira ocorreu no 
segundo mês de operação, quando o 
acesso à rede triplicou e o site registrou 
1 milhão de page views. A segunda deu- 
-se na plataforma móvel. O app ganhou 
destaque na loja do Android e os down- 
loads diários foram multiplicados por 
100, tirando o arquivo do ar por 5 mi
nutos. A escalabilidade e a eficiência 
operacional da nuvem foram cruciais. 
O sócio Bruno Yoshimura era o único 
responsável pela parte técnica e sozinho 
conseguiu contornar a situação e garan
tir o crescimento da base de usuários.

A Kekanto gerencia atualmen
te mais de 1 milhão de imagens, cer
ca de 8 terabytes de dados e infor
mações de 800 mil usuários, o que 
necessitaria de pelo menos dois admi
nistradores seniores de sistemas. Mas 
a empresa não conta com ninguém 
dedicado a essa função. Quatro mem
bros da equipe de 12 técnicos detêm 
conhecimentos para gerenciar a in
fraestrutura. Com isso, sobra mais 
tempo e dinheiro para investir no de
senvolvimento da essência do negócio.

Com base no perfil dos usuários 
e nos registros de check-in, a Kekanto 
analisa uma grande quantidade de 
dados para oferecer duas ferramen
tas: busca personalizada e sugestões 
de locais. A busca utiliza referências 
de usuários, faixa de preço, tipos de 
estabelecimento, localização e rede de 
amigos para mostrar recomendações.

Já a ferramenta de sugestões é usa
da quando o usuário não dá orientação 
do que procura. Em ambos os casos, 
a Kekanto precisa processar quase 10 
terabytes de dados todos os dias. Para 
isso utiliza, por cerca de 1 hora, servi
dores de big data na nuvem. Já são 180 
milhões as recomendações ao mês.

Se conseguir manter o ritmo, a 
Kekanto deve juntar-se ao grupo de start
ups de sucesso, que conta com nomes 
como Pinterest, Dropbox, Instagram e 
Buscapé. Todas têm um ponto em co
mum: apostaram no cloud computing 
para inovar. Se essa tecnologia não exis
tisse, provavelmente essas empresas 
não sobreviveriam, pelo menos não 
da forma como foram concebidas. 
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