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Oarmazenamento de dados emnuvem
já faz parte do cotidiano dos internau-
tas brasileiros, mesmo que eles não se
deem conta disso. Ao publicar fotos no
Instagram, compartilhar documentos
pelo Google Drive ou dar dicas no
Foursquare, essas informações ficam
guardadas em servidores espalhados
pelo mundo. Esse movimento também
está acontecendo nomercado corpora-
tivo. De acordo com o “Estudo Interna-
cional de Adoção da Tecnologia da In-
formação”, realizada no primeiro tri-
mestre do ano pela CompTIA em dez
países, 55% das empresas brasileiras já
adotam algum tipo de serviço em nu-
vem. E o segmento pode ganhar um
empurrão do governo federal, que ten-
ta incluir no Marco Civil da Internet a
exigência da guarda de dados coleta-
dos no país em data centers instalados
em território nacional.
— Essa medida vai abrir para o mer-

cado brasileiro uma oportunidade
muito grande. Todas as empresas terão
que armazenar dados por aqui e, exclu-
indo os grandes players que podem in-
vestir na instalação de data centers pró-
prios, obviamente os outros não vão
construir, vão contratar — afirma Silvio
Antunes, diretor de negócios empresa
nacional da Telefônica Vivo.
De olho no mercado corporativo, a gi-

gante Amazon Web Services desembar-
cou no país há cerca de dois anos com a
instalação de servidores em São Paulo e,
num movimento mais recente, operado-
rasde telefonia lançaramprodutosprópri-
os. A Oi foi a pioneira, apresentando o Oi
SmartCloudemfevereirodoanopassado.
Hoje, a empresa opera cinco data centers
espalhados por Brasília, São Paulo, Curiti-
ba, FortalezaeBeloHorizonte.No início, o
foco foi o grande cliente, mas a operadora

prepara para este mês o lançamento de
pacotes de serviços para pequenas e mé-
dias empresas.
A expectativa é de aumento na de-

manda pelo produto. Atualmente, a Oi
possui uma carteira com mais de cem
grandes clientes e os serviços de TI, que
englobam o Oi Smart Cloud, respon-
dem por 6% do faturamento corporati-
vo. Segundo Mauricio Vergani, diretor
da Unidade de Negócios Corporativos,
a previsão é que em 2015 o segmento
represente 15%. A Telefônica Vivo tam-
bém aposta no rápido crescimento do
setor. Para isso, investiu R$ 400milhões
no que considera ser o mais moderno
data center em operação no país, insta-
lado num prédio de 33,6 mil metros

quadrados nomunicípio de Santana do
Parnaíba, em São Paulo. De acordo
com Antunes, a previsão é que o Vivo
Cloud Plus cresça 70% em 2014.
— O mercado como um todo está se

movendo nessa direção empurrado por
váriasquestões.Aprincipal équeanuvem
eliminaduaspreocupações: dinheiropara
comprar equipamentos e conhecimento
paramantê-los—dizRobertoMayer, vice-
presidente de Relações Públicas da Asso-
ciação das Empresas Brasileiras de Tecno-
logia da Informação (Assespro).
A possibilidade de oferecer serviços na

web semopesado investimento em infra-
estrutura foi fundamental para que Tho-
ranRodrigues fundasse a start-upBigData
Corp. A empresa usa aplicações pesadas

para analisar grandes quantidades de in-
formações. Um dos produtos oferecidos,
chamado BigWeb, já processou 1,5 pe-
tabytes de informação emantémumban-
co de dados com quase seis terabytes.
Desde a fundação, há poucomais de dois
anos, a empresa utiliza o serviço de nu-
vemdaAmazonWeb Services. A estimati-
va équea economia emrelaçãoaumaes-
trutura própria seja deUS$ 0,01 a cada se-
gundo emeio de funcionamento.
— Quando rodamos a aplicação, ati-

vamos mil servidores. Com a nuvem a
gente partiu de praticamente zero de
investimento. Se fôssemos montar o
nosso sistema, precisaríamos de espa-
ço e capital para instalar mil computa-
dores — diz Rodrigues.

SEGURANÇA AINDA PREOCUPA
Alémda redução do investimento inici-
al, os serviços emnuvempermitemque
o cliente aumente e diminua a capaci-
dade de acordo com as necessidades,
evitando gastos desnecessários para
atender eventos sazonais. Um loja vir-
tual, por exemplo, pode aumentar o vo-
lume de processamento apenas nas da-
tas especiais, como o Natal.
Contudo, a segurança ainda assusta o

mercado corporativo. Por mais que os
provedores garantam que os dados são
invioláveis, empresários ainda temem
que suas informaçõespossamser acessa-
das por terceiros. De acordo com o estu-
do da CompTIA, a questão foi indicada
por 48%dos empresários comoumabar-
reira para a adoção da nuvem, seguida
pelo acesso à internet não confiável, des-
tacado por 35% dos entrevistados.
— Ter data centers no país é uma

questão mais do campo psicológico. A
tecnologia é a mesma, não importa on-
de eles estejam instalados. As nuvens
estão cada vez mais seguras, mas tem
gente que ainda se preocupa com isso
— afirma Roberto Mayer. l

Medida do governo de exigir guarda de dados em servidores instalados no país pode impulsionarmercado
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Custosmenores. Empresas podem rodar aplicações em data centers remotos, sem investir na construção de servidores próprios

Nuvens com foco no cliente corporativo

“Obviamente, as
empresas não vão
construir no país,
vão contratar”
Silvio Antunes
Diretor da Telefônica Vivo
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Em comemoração ao lançamento do Acervo O Globo, convidamos você a participar dos debates sobre fatos marcantes da história
econômica, política, tecnológica e cultural do Rio, do Brasil e do mundo, e seus reflexos nos dias atuais.

CASA DO SABER O GLOBO | AVENIDA EPITÁCIO PESSOA, 1.164 - LAGOA.

ABERTURA DA EXPOSIÇÃO `EXPRESSÕES DE UM RIO EM PRETO E BRANCO` – DIA 16 DE SETEMBRO, 17H – HALL DO SEGUNDO ANDAR.

Inscrições antecipadas para os eventos através do telefone (21) 2227-2237.
Entrada franca, sujeita à lotação da sala. Capacidade máxima: 80 lugares. Datas, temas e convidados podem sofrem modificações.

HOJE – 17H

EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA DA MÍDIA IMPRESSA

MEDIAÇÃO:
PEDRO DORIA – Editor-executivo do Jornal O Globo

CONVIDADOS:
RICARDO GANDOUR – Diretor de Jornalismo do Estado de S. Paulo
CAMILA MARQUES – Editora de Tecnologia da Folha de S. Paulo

ACERVO O GLOBO – SÉRIE DE DEBATES

DIA 17/9 – 17H

A USINA CARIOCA DE CRIATIVIDADE

MEDIAÇÃO:
ARTUR XEXÉO
Colunista do Jornal O Globo

CONVIDADOS:
NELSON MOTTA
Jornalista e Crítico Musical

PERFEITO FORTUNA
Produtor Cultural

BIA LESSA
Diretora de Teatro e Shows

DIA 19/9 – 17H

ESTABILIZAÇÃO DA ECONOMIA

MEDIAÇÃO:
MÍRIAM LEITÃO
Jornalista

CONVIDADOS:
EDMAR BACHA
Economista

MONICA DE BOLLE
Macroeconomista

DIA 20/9 – 17H

OS NOVOS RUMOS DA POLÍTICA

MEDIAÇÃO:
MERVAL PEREIRA
Colunista do Jornal O Globo

CONVIDADOS:
MIRO TEIXEIRA (PDT)
Deputado Federal

CHICO ALENCAR (PSOL)
Deputado Federal

GERALDO TADEU MONTEIRO
Cientista Político
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 16 set. 2013, Primeiro Caderno, p. 19.




