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Es p e c i a l
Computação em nuvem

Risco residual de
segurança deve
ser aceitável para
os negócios G6

Fontes: Gartner Group e KPMG

Tecnologia na balança
Líderes ainda estudam a adoção de cloud 
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Faturamento de clouds
públicas no mundo (em US$ bilhões)
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18,50%
deve ser o faturamento 

de clouds públicas 
de 2013 a 2016 

US$ 677 bilhões

são os investimentos previstos 
em cloud no Brasil em 2013
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Mudança
Volume de negócios em cloud no Brasil
alcançou R$ 570 milhões em 2012 e
este ano deve crescer 50%. Por Pa u l o
B r i to , para o Valor, de São Paulo

N o dia 14 de agosto, a Sa -
lesforce.com foi indica-
da pela terceira vez con-

secutiva a empresa mais inova-
dora do mundo na lista da “For -
bes”. É difícil discutir o mérito
da companhia, a inventora da
computação em nuvem, ao lan-
çar em 1999 o primeiro SaaS
(software as a service), para ges-
tão de relacionamento com
clientes, que se podia usar na in-
ternet. A evolução da Salesfor-
ce.com é um retrato de o que
acontece com o mercado de
cloud computing no Brasil e no
mundo: em 14 anos, o valor da
empresa foi de zero em 1999 pa-
ra US$ 25,85 bilhões neste ano.

Por suas vantagens em econo-
mia e flexibilidade, a computa-
ção em nuvem é cada vez mais
adotada por empresas de todos
os tamanhos diz Anderson Fi-
gueiredo, analista da IDC. “No
ano passado calculamos que o
volume de negócios em cloud
no Brasil foi de R$ 570 milhões e
este ano deve ser 50% maior”,
afirma. Segundo a consultoria
G a r t n e r, em 2012 as empresas
que comercializam soluções em
nuvem pública (software, in-
fraestrutura ou plataforma) fa-
turaram US$ 111 bilhões no
mundo inteiro e neste ano de-
vem chegar a US$ 131 bilhões —
um aumento de 18,5%.

Ao adotarem a computação
em nuvem, as empresas abrem
mão de uma parte ou de todo o
seu data center e de tudo o que
eles implicam — entre outros
itens, energia, ar-condicionado,
manutenção. Elas passam em
geral a alugar servidores reais
ou virtuais de provedores locali-
zados no Brasil ou no exterior,
nos quais rodam sistemas das
mais variadas importâncias. É
possível fazer especificações so-
bre processamento, memória,
armazenamento, segurança,
disponibilidade e praticamente
quaisquer outras características
nos serviços oferecidos por em-
presas brasileiras como Lo -
c aw e b, UOL, Mandic, e do exte-
rior como Amazon, Microsoft,
H P, EMC e IBM. A principal van-
tagem de usar cloud computing
é a redução de custos: na pes-
quisa ‘The Cloud Takes Shape’,
publicada em fevereiro pela
KPMG, 48% dos executivos ad-
mitiram ser esse o principal mo-
tivo para adotar a solução.

Ricardo Chisman, diretor da
consultoria Accenture, afirma
que o mercado de cloud brasi-
leiro passou da fase de indeci-
sões e agora ganha velocidade.
As pesquisas mostram que o rit-
mo de adoção foi inicialmente
tímido, lembra, com as peque-
nas e médias empresas aderin-
do às nuvens mais cedo que as
grandes: “No ano passado, en-
tretanto, a velocidade subiu. Vi-
mos muitas que estavam indeci-
sas saírem do planejamento e
passarem ao uso concreto”, con-
ta. Apesar desse movimento, Fi-
gueiredo, do IDC, diz que em
2013 o grande volume de negó-
cios continuará sendo das pe-
quenas e médias.

Nas grandes, diz Chisman, o
ciclo de mudança é sempre mais
longo, “mas agora o ritmo é
mais forte e assim será de 2013
em diante”. Por mais que haja
muita indecisão entre as gran-
des, é certo que a computação
em nuvem representará para
elas uma parte significativa de
soluções: “Não significa que tu-
do será cloud — o que teremos

serão soluções híbridas, ou seja,
nuvem privada para certas coi-
sas e pública para outras”. Para
aplicações que estão sendo ini-
ciadas, lembra ele, os preços, fle-
xibilidade e rapidez de uso da
computação em nuvem repre-
sentam uma grande tentação.

Cláudio Soutto, diretor da con-
sultoria Deloitte, conta que o
mercado já utiliza software como
serviço sem grandes restrições e
que o uso de infraestrutura em
nuvem já está começando com
aplicações que não são críticas
para os negócios. As grandes van-
tagens, confirma, começam pela
economia: “No caso de implanta-
ção de ERPs [sistemas integrados
de gestão], as despesas geralmen-
te eram dividas em um terço para
o software, outro tanto para
hardware e o restante para con-
sultoria. Hoje o hardware é nu-
vem pública, a um custo até 50%
inferior ”, afirma. Outra vantagem
nítida, ressalta, é a rapidez para
implantação. “Uma instalação de
ERP podia demorar até dois me-
ses, mas com a utilização de cloud
cai para apenas alguns dias”, diz o
diretor da Deloitte.

O entusiasmo por essa solu-
ção é uma grande oportunida-
de para o país, diz Nelson
Wortsman, diretor de infraes-
trutura da Associação Brasileira
de Empresas de Tecnologia da
Informação e Comunicação
(Brasscom). Com 50% dos negó-
cios de TI na América do Sul e
58% dos data centers da Améri-
ca Latina, explica, o Brasil pode
se tornar um “h u b” sul-america -
no de cloud.

Entre 2013 e 2017, segundo
dados da entidade, os investi-
mentos em data centers de to-
dos os tipos no Brasil serão de
R$ 50 bilhões. Mas há um risco,
segundo ele, porque o país tem
ao mesmo tempo as piores con-
dições tributárias do continente
para investimentos em TI.

Essa constatação faz parte de
um estudo encomendado pela
Brasscom à Frost & Sullivan,
conta Wortsman. Entre as evi-
dências, ele cita a recente desis-
tência de uma empresa ameri-
cana que planejara um investi-
mento de US$ 250 milhões em
data centers no país: “Num data
center padrão, com valor esti-
mado em US$ 61 milhões, paga-
mos 21,7% de impostos. No Chi-
le, tudo sairia por US$ 51 mi-
lhões e nos Estados Unidos US$
43 milhões”, relata. Os mesmos
problemas de custo se refletem
na operação, explica o diretor
da Brasscom: “Aqui teríamos
um custo operacional de US$
950 mil por mês, enquanto nes-
ses outros países os valores se-
riam de US$ 710 mil e US$ 580
mil respectivamente”, conclui.

Apesar disso, os provedores
de cloud têm ofertas sempre
mais atraentes para empresas e
órgãos públicos. Em São Paulo,
a agência de fotografia Frame -
p h o t o, já nasceu com serviços
na nuvem, conta o diretor Ro-
drigo Dionísio. Com uma rede
de 150 colaboradores espalha-
dos pelo Brasil, França, Inglater-
ra e Portugal, a empresa recebe
em média 600 imagens por dia,
ou cerca de três gigabytes, que
precisam ser armazenados com
segurança: “Temos hoje um
contrato para 580 giga, mas po-
demos expandir facilmente, o
que seria bem complicado se
não estivéssemos hospedados
em nuvem”, conta Dionísio. A
alternativa seria ter equipamen-

tos e técnicos na sede da empre-
sa, que superariam muito o gas-
to mensal de aproximadamente
R$ 1.000,00 com os serviços de
cloud, diz.

Na prefeitura de Gravataí
(RS), a opção pela nuvem resol-
veu a equação que tinha, de um
lado, a necessidade urgente de
infraestrutura e serviços e, de
outro, verba reduzida, conta De-
co Nascimento, coordenador de
informática do município. A
prefeitura resolveu o problema
com uma licitação pela qual
contratou um sistema de admi-
nistração da IPM, que também
faz o serviço de hospedagem do
sistema e dos dados municipais:
“O sistema entrou em operação
em julho deste ano, e a adesão
ao pleno uso em todas as áreas é
gradativa. Um dos objetivos é
também abolir o uso de papel e
incrementar o auto-atendimen-
to do cidadão em centenas de
serviços municipais”, informa.

Em Florianópolis (SC), o Cen-

tro de Informática e Automa-
ção, empresa responsável pela
prestação de serviços de infor-
mática para a administração
pública estadual, só não execu-
ta em nuvem sistemas com ban-
cos de dados muito grandes,
com restrições de licenciamen-
to de software ou que exigem
equipamentos muito grandes,
diz o presidente da empresa,
João Rufino de Sales. “Começa -
mos com nuvem privada em
2010, em 2011 aceleramos e de
2012 em diante temos nuvem
h í b r i d a”, relata. Entre as vanta-
gens Sales destaca redução de
necessidade de investimentos e
do custeio na amortização de
equipamentos.

As grandes vantagens apare-
cem mesmo é com o uso de nu-
vens públicas, aquelas que aten-
dem muitos clientes, diz Soutto,
da Deloitte. “Já a opção por uma
nuvem privada não oferece tan-
ta economia. O que temos visto
com mais frequência são solu-

ções híbridas — as aplicações
críticas da empresa em cloud
privada e o restante nas nuvens
públicas”, conta.

No grupo Andrade Gutierrez,
cloud computing é uma solução
que já completou sete anos,
conta a CIO Cibele Fonseca.
“Mas usamos uma nuvem inter-
na, por uma questão de segu-
r a n ç a”, explica. Segundo ela, a
nuvem tem trazido economia
de 15% no orçamento de TI do
grupo. A expansão da capacida-
de da nuvem acontece junto
com a dos negócios, diz Cibele.
Apesar de sua preferência pelas
nuvens privadas, ela anuncia
que em 2014 a empresa come-
çará a utilizar nuvens públicas
em alguns projetos piloto.

A Universidade de São Paulo
(USP) tem também sua própria
nuvem, inaugurada no ano pas-
sado, relata Luiz Natal Rossi,
professor da Escola Politécnica
e diretor do Departamento de
Tecnologia da Informação da

USP. O investimento foi grande
(cerca de R$ 200 milhões), mas
os ganhos compensam. “To d o s
os nossos estudos mostram eco-
nomia de energia e de muitos
outros itens”, explica ele. Quan-
do 50% dos serviços da USP esti-
verem na nuvem, as despesas
em TI terão encolhido 50%, diz
Cyrano Rizzo, gerente do depar-
tamento de TI da Universidade.

Na Uniodonto de Curitiba, o
CIO Jefferson Squioquet optou
por um contrato de cloud para
conseguir manter a estrutura de
TI compatível com o desenvolvi-
mento da empresa, que cresce a
uma taxa de 15% ao ano. “Esta -
mos usando uma nuvem da Ati -
vas há três anos. Quando adota-
mos esse modelo, chegávamos a
consumir 17% do faturamento
com a TI, e atualmente estamos
em 10%.” Com essa estrutura, a
empresa atende 500 mil usuá-
rios pessoa física, quatro mil
empresas, 1.200 dentistas coo-
perados e 250 funcionários.

de conceito

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27, 28 e 29 ago. 2013, Especial: Computação em nuvem, p. G1.




