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Especial | Computação em nuvem

M e rc a d o Fornecedores de software
assumem novas responsabilidades

Modelo de
negóc ios
democ ratiza
a tecnologia

D I V U LG A Ç Ã O

Cesar Griebeles, da Senior, que lançou no início do ano oferta em parceria com a IBM: “Nossa responsabilidade é maior, mas a proximidade também”

Martha Funke
Para o Valor, de São Paulo

A democratização tecnológica
estimulada pela computação em
nuvem trouxe novos desafios para
fornecedoras de software e presta-
doras de serviços de TI. Investi-
mentos em nichos especializados e
ofertas de software como serviço
(SaaS, na sigla em inglês), apoiadas
em data centers próprios ou de ter-
ceiros, passaram a reforçar as op-
ções de marcas tradicionais a
clientes livres da barreira da venda
de licenças, que esticavam o ciclo e
o valor das vendas, dificultavam a
migração para outras marcas e
rentabilizavam o negócio. As inte-
gradoras, por sua vez, ampliaram
seu portfólio com novos parceiros
e serviços para se adequarem ao
novo cenário.

“A computação em nuvem não é
uma nova tecnologia, é um mode-
lo de negócios que democratizou a
tecnologia. A barreira de adoção
caiu muito”, aponta o analista de
mercado sênior da Frost & Sulli-
van, Fernando Belfort. “Hoje as
empresas podem fazer prova de
conceito só para experimentar
uma marca.” O desafio para os pro-

vedores, diz o especialista, é estru-
turar a oferta da melhor maneira
— principalmente em países lati-
no-americanos, onde o contato
humano é culturalmente manda-
tório para a compra e exige conta-
tos de pré-vendas mesmo para ser-
viços em nuvem, teoricamente
moldados para o autosserviço.

Segundo ele, empresas de
software estão mergulhando de
maneira agressiva no modelo, com
adaptação de estratégias de canal e
surgimento de novas parcerias, co-
mo com operadoras de telecom fa-
mintas pela monetização de inves-
timentos em infraestrutura e atraí-
das pelo potencial do mercado de
cloud computing, que este ano de-
ve crescer 70% e movimentar US$
300 milhões no país. A SAP é uma
delas. O vice-presidente de vendas
Leandro Baran diz que embora as
licenças tradicionais ainda res-
pondam pela maior parcela dos
negócios, os serviços em nuvem re-
gistram crescimento de quatro dí-
gitos. “Em dois anos devem estar
equilibrados”, prevê.

Para compor sua oferta, a em-
presa precisou adequar desde sua
própria gestão até contratos e su-
porte, além dos canais. Hoje tem

Nova forma de vender
e consumir serviços
Ana Luiza Mahlmeister
Para o Valor, de São Paulo

A computação em nuvem mu-
dou a forma como os fornecedores
prestam serviços e também como
os clientes consomem tecnologia.
Os novos softwares já nascem den-
tro do conceito e o maior desafio é
integrar os sistemas antigos com o
ambiente da chamada cloud. “A
nuvem permite ciclos mais curtos
de desenvolvimento de sistemas e
o desafio é integrar o software le-
gado (já instalado na empresa)
com o novo ambiente”, afirma
Eduardo Lopez, vice-presidente de
aplicativos da Oracle. Para ele o
ponto de atenção é a qualidade de
serviços, pois geralmente o cliente
começa colocando na nuvem um
sistema para mil pessoas e passa
rapidamente a ter necessidade de
evoluir para 5 mil funcionários. Is-
so exige dos fornecedores capaci-
dade para atender esse aumento
da demanda com segurança.

“Tudo começou com a venda de
software como serviço. A partir daí
a empresa vem adaptando suas so-
luções para a computação em nu-
vem gradativamente”, diz Weber
Canova, vice-presidente de tecno-
logia da To t v s que oferece sistemas
corporativos. Ele alerta que o mo-
delo pode não ser vantajoso para
todas as aplicações. Uma indústria
de autopeças que trabalha em
uma linha de produção de uma
montadora no modelo “just in ti-
m e”, por exemplo, que tem um
prazo a cumprir, com produção
variável de peças, não quer correr o
risco de contar com um fornece-
dor externo e opta por ter algo “em
c a s a”. “Sistemas de missão crítica
ainda precisam estar sob controle
total da empresa com infraestru-
tura própria”, diz Canova.

Para atender o cliente na nuvem
a Totvs foi criando modelos comer-
ciais de entrega. “Como o usuário
acessa os sistemas em qualquer
hora e qualquer lugar, desenvolve-
mos interfaces e nos preparamos
para atender essa multiplicidade
de dispositivos do PC, notebook,
tablet ao smartphone”, explica Ca-
nova. Entre as vantagens, segundo
o executivo, está a implantação re-

mota de sistemas e a oferta de trei-
namento por videoconferência.
“Mudou a maneira de implantar e
interagir com o cliente. Ele não
precisa mais esperar meses para
ter um software”, afirma.

A popularização da cloud com-
puting ainda esbarra na preocupa-
ção com a segurança dos dados. “O
cliente ficou mais sensível ao tema
a partir do episódio de espiona-
gem do Brasil pela agência norte-
americana NSA. Não sei se isso po-
de fazer com que os clientes deem
um passo atrás em seus projetos de
nuvem. É esperar para ver”, avalia
Canova. Para Bruno Tasco, analista
de indústria da Frost & Sullivan, es-
se episódio fará com que o modelo
de computação em nuvem privada
– em que os dados não são com-
partilhados com outras empresas –
continue dominando o cenário
tecnológico brasileiro. “Do lado do
governo, eles foram categóricos
em afirmar que adotarão nuvem
privada e dentro do território bra-
sileiro. Do ponto de vista jurídico, é
importante considerar o fato de
quais leis irão reger o contrato por-
que isso pode influenciar a dispo-
nibilidade e confidencialidade dos
dados”, afirma Tasco.

Para atender a demanda do
mercado de computação em nu-
vem a Stefanini criou um centro
dedicado ao ambiente. Bruno
Mondin, diretor executivo da em-
presa, lembra que o modelo mu-
dou a forma como oferece suporte
aos clientes, que agora é quase
100% remoto. “Entre as dúvidas
das empresas está a integração en-
tre dados públicos e privados, co-
mo unir, por exemplo, uma solu-
ção de controle de clientes da em-
presa (dados privados) com as re-
des sociais (dados públicos).”

Adriano Rocha Lima, CEO da
We b R a d a r, empresa de serviços de
cloud para o setor de energia e
transportes, destaca que o desafio
desses clientes é integrar grandes
bancos de dados (o chamado “big
d a t a”) com a nuvem, ou seja, trazer
as informações que são transmiti-
das fora da empresa e disponibili-
zar esse volume em tempo real. “A
aplicação on-line ainda é o grande
desafio da nuvem”, diz Lima.

modelo matricial para atender di-
ferentes segmentos de clientes
com um leque de produtos mais
amplo, estrutura contratual para
níveis de serviço minuciosos, equi-
pes de pós-venda disponíveis inin-
terruptamente para sanar ques-
tões que antes poderiam levar dias
e novos parceiros, incluindo ope-
radoras de telecom e fornecedores
de serviços de data center — Algar e
T-Systems, por exemplo. “Pa r c e i r o s
tradicionais que revendiam
software e prestavam serviços de
suporte técnico e implantação es-
tão tendo de se adaptar para, se ne-
cessário, responder por estrutura
de nuvem”, diz o executivo.

To t v s e Senior também encon-
traram seu caminho na nuvem.
No ano passado, a primeira am-
pliou seu data center, que passou

a contar com 1,5 mil m2, 2,5 Mw
de energia, geradores com auto-
nomia para cinco dias e capaci-
dade para atender mais de 8 mil
empresas e equipamentos. “No
início havia algum ceticismo em
relação ao modelo. Mas de dois
anos para cá a curva empinou”,
descreve vice-presidente de aten-
dimento e relacionamento da
Totvs, Rodrigo Caserta. Hoje,
pouco mais de 2 mil entre os 25
mil clientes utilizam alguma so-
lução da empresa em nuvem.

A Senior, por sua vez, no início
do ano lançou oferta em parceria
com a IBM depois de se estruturar
para ser co-responsável pelo am-
biente do cliente, diz o gerente de
produto Cesar Griebeles. “Nossa
responsabilidade é maior, mas a
proximidade também.” Como a

monitoria ininterrupta do am-
biente proporciona mais informa-
ções do dia a dia da operação, a for-
necedora ganha know-how, opor-
tunidade de aperfeiçoamento e
oferta de consultoria, explica.

Em contrapartida, a equipe de
atendimento já cresceu mais de
20% e a empresa teve de investir
em profissionais como técnicos
de infraestrutura e profissionais
de venda especializados em
cloud computing. “A nuvem mu-
dou a característica do atendi-
m e n t o”, concorda o diretor de
serviços de infraestrutura da
Capgemini, Rodrigo dos Santos.

Segundo ele, o novo modelo
ampliou a demanda por serviços
como gestão de SLA (acordo de ní-
vel de serviço, na sigla em inglês), o
tipo de contrato que costuma re-

ger a aquisição de serviços pelas
áreas de TI. Ao mesmo tempo, está
provocando a substituição das
vendas de pacotes compostos por
licenças, redes, segurança, de alto
valor, ciclo longo e baixa recom-
pra, por negociações ágeis e flexí-
veis de assinaturas. “Passamos a
discutir com clientes relaciona-
mento de longo prazo, em vez de
transações”, diz Santos. O ciclo de
vendas, antes entre seis e nove me-
ses para serviços e de três a seis pa-
ra produtos, caiu para menos de
um mês em ofertas de nuvem cata-
logadas e menos de uma semana
para clientes da base. “O que está
mudando é a busca de soluções
inovadoras e disponíveis em qual-
quer equipamento, com baixo in-
v e s t i m e n t o”, diz Alline Antóquio,
gerente de negócios da Spread.

Muda perfil do cliente de hardware
D I V U LG A Ç Ã O

Santos, da Schneider, já percebe migração no perfil de clientes, com maior participação de prestadores de serviços

De São Paulo

A velocidade da expansão da
computação em nuvem (cloud
computing) pelo mercado corpo-
rativo já começa a afetar os forne-
cedores de produtos e serviços de
tecnologia. Na área de hardware,
um dos maiores impactos é decor-
rente da nova composição do per-
fil de clientes, com maior partici-
pação de prestadores de serviços
de data center, os fornecedores de
nuvens públicas, demandando
configurações específicas de in-
fraestrutura. Outro é o reforço das
áreas de serviços para tornar mais
rentáveis as vendas.

O mercado de servidores é um
dos que mais refletem as trans-
formações provocadas pela nu-
vem. Dados do Gartner indicam
que embora as vendas mundiais
do setor tenham crescido 4%, as
receitas caíram 3,8% no segundo
trimestre deste ano, em relação a
igual período de 2012 — na Amé-
rica Latina a receita se manteve
estável. O comportamento mais
favorável tem sido o de servido-
res de alta performance, com nú-
mero de unidades vendidas
16,4% maior no primeiro trimes-
tre do ano, segundo a IDC.

Para Henrique Sei, diretor de so-
luções da Dell, tendências como
virtualização, consolidação e au-
mento de eficiência dos produtos
são as responsáveis pela queda no
volume de vendas — a nuvem, diz,
é resultado de tudo isso. “O merca-
do de servidores tende a continuar
crescendo, talvez em velocidade
menor. A nuvem, seja pública ou
privada, exige montagem de in-
f r a e s t r u t u r a”, diz.

Além da migração da tecnolo-
gia mainframe para a plataforma
x86, inclusive por grandes usuá-
rios como bancos e operadoras de
telecomunicações, ele aponta a ex-
pansão do segmento de alta per-
formance, graças ao crescimento
de grandes data centers e projetos
de nuvens privadas. “Tudo o que
está atrelado à construção de in-
fraestrutura de cloud cresce”, diz.

Isso inclui armazenamento (sto-
rage) na rede, passando por aplica-
ções específicas que adaptem ou
gerenciem a infraestrutura para a
nuvem, e estimula a venda de ser-
viços de consultoria para ajudar as

empresas a adaptarem processos,
governança e segurança ao novo
conceito. O mesmo ocorre na H P.
Para o diretor de marketing para
servidor, armazenamento e redes,
Alexandre Kazuki, a nuvem provo-
ca maior demanda por computa-
ção, independentemente de quem
seja o cliente, e serviços de consul-
toria para empresas que queiram
construir nuvens privadas. Ele
também acredita que, no curto
prazo, o mercado de servidores no
país será estimulado pelo segmen-
to de prestadores de serviços gra-
ças à adoção da cloud computing
por empresas de menor porte.
“Blades [servidores com design
otimizado] e novas arquiteturas de
maior densidade que economi-
zem energia devem crescer”, diz.

O mesmo ocorre, segundo Ka-
zuki, nos demais segmentos, com
novas tecnologias como definição
por software, no caso de redes, ou
discos virtuais e camadas múlti-
plas, no caso de armazenamento.
“A tecnologia será favorecida por
configurações dinâmicas e defini-
das por software”, diz Rodrigo Ga-
zzaneo, gerente de soluções de vir-

tualização para a América Latina
da EMC, para quem a nuvem híbri-
da vai prevalecer na maioria dos
usuários. A NetApp também apos-
ta no sistema operacional de stora-
ge ONTAP, que facilita o tráfego de
dados entre os diferentes tipos de
nuvem. “O sistema habilita a por-
t a b i l i d a d e”, diz o gerente-geral no
país, Marcos Café.

As transformações provocadas
pela nuvem são observadas ain-
da por fornecedores de áreas co-
mo energia e cabeamento. O di-
retor de data center e serviços da
Schneider, Luciano Santos, já
percebe migração no perfil de
clientes, com maior participação
de prestadores de serviços. De
acordo com ele, até 2009 a preva-
lência, na carteira da empresa,
era dos data centers de pequeno
e médio porte, de até 500 m2, res-
ponsáveis por algo entre 60% e
70% dos negócios. “Hoje mais de
50% do que fornecemos é para
centrais maiores”, diz.

A questão é que, na medida em
que a transferência de processa-
mento para data centers centrali-
zados arrefece o ímpeto de cres-

cimento registrado por estrutu-
ras menores nos últimos anos e
amplia a demanda por equipa-
mentos de maior porte, as mar-
gens tendem a ser comprimidas
pelo poder de negociação das
grandes clientes.

“No mercado de nuvem have-
rá menos clientes e grandes sis-
temas, com redução na quanti-
dade de negociações e valores
mais altos”, aponta John Regus,
diretor comercial da Eaton, es-
pecializada em gerenciamento
de energia. Para fazer frente a es-
ses grandes compradores, cujas
equipes estão capacitadas para
avaliar melhor as características
de cada segmento de mercado,
as fornecedoras precisam inves-
tir em suas equipes técnicas e
comerciais, diz.

Na S c h n e i d e r, o movimento
fez com que o número de técni-
cos tenha praticamente dobrado
desde 2011 — no ano passado, a
fabricante adquiriu a gaúcha CP
Eletrônica, especializada em
projetos de gestão de energia,
para ampliar sua cobertura na
área de serviços. (MF)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27, 28 e 29 ago. 2013, Especial: Computação em nuvem, p. G2.




