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Especial | Computação em nuvem

Cidades Digitais começam a
operar seus portais em outubro
Paulo Vasconcellos
Para o Valor, do Rio

Começam a operar no mês que
vem os portais e os serviços de
gestão, comunicação, educação e
atendimento médico pela inter-
net nos primeiros municípios de
dezessete Estados que fazem par-
te do projeto-piloto do progra-
ma Cidade Digitais, do governo
federal. A ideia é que até feverei-
ro do ano que vem todas as 80 ci-
dades cadastradas na primeira
fase do projeto já estejam com o
sistema em operação.

O Ministério das Comunica-
ções executa agora a licitação pa-
ra a instalação de anéis de fibra
ótica, de computadores e servi-
dores. A Rede Nacional de Ensino
e Pesquisa (RNP) já foi contrata-
da para fazer a qualificação dos
funcionários municipais que vão
operar os equipamentos. A hos-
pedagem, ponto crucial para o
desenvolvimento do projeto, se-
rá feita em um programa de nu-
vem desenvolvido pelo Serviço
Federal de Processamento de Da-
dos (Serpro). A inclusão digital
vai permitir a matrícula nas esco-
las públicas pela rede e a marca-
ção de consultas e exames hospi-
talares on-line, além de possibili-
tar maior eficiência e transparên-
cia da administração pública.

“O programa Cidades Digitais
tem entre os objetivos a melhoria
da gestão e da transparência da
administração pública e do aten-
dimento ao cidadão. Tudo hos-
pedado no Serpro garante maior

segurança aos dados”, diz Améri-
co Tristão Bernardes, diretor de
departamento de infraestrutura
para inclusão digital da Secreta-
ria de Inclusão Digital do Minis-
tério das Comunicações.

“A ideia em nuvem é pensar
grande, mas começar pequeno. A
partir de agora podemos atender
todo o setor público”, afirma José
Gomes Júnior, superintendente
da superintendência de centro de
dados do Serpro (Supcd/Serpro).

A primeira nuvem pública do
Brasil começou a ganhar forma
há um ano e meio, quando técni-
cos do Serpro começaram a tra-
balhar num projeto de venda da
infraestrutura digital que fora de-
senvolvida para atender as áreas
internas do Serpro. O primeiro
cliente do sistema de armazena-
mento dados.gov foi o Ministério
do Planejamento. A tecnologia
envolve hardwares, camadas de
segurança, de orquestração com
software openstack, de virtualiza-
ção e de infraestrutura física, com
diversos servidores.

Os investimentos de R$ 8,9 mi-
lhões incluem ainda a estrutura
de rede contratada a empresas de
telecomunicação. Na camada de
gerenciamento e orquestração,
100% dos softwares são livres – o
que gera uma economia de in-
vestimento de R$ 4,5 milhões.

“O programa Cidades Digitais
é o nosso primeiro modelo. Além
de permitir um maior controle
do município, tem o ganho do ci-
dadão. Do ponto de vista da pres-
tação do serviço é possível imagi-

nar que a partir de agora qual-
quer cidade crie seu centro de da-
dos, baseado em território nacio-
nal, com garantia de segurança
da informação”, diz José Gomes
Júnior, da Supcd/Serpro.

Os municípios selecionados
para o projeto-piloto do progra-
ma Cidades Digitais foram esco-
lhidos por critérios que levaram
em conta o índice de desenvolvi-
mento humano, aqueles que têm
população menor que 50 mil mo-
radores e capacidade de se conec-
tar à internet, mas com dificulda-
des de acesso. 60% são das regiões
Norte e Nordeste e o restante do
Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A im-
plantação da infraestrutura digi-
tal foi orçada em R$ 600 milhões.
Para cada cidade deve custar em
média R$ 700 mil.

Na primeira fase, o programa
procurou priorizar ainda os muni-
cípios que não têm um portal pú-
blico. Eles representam metade
das cidades que integram o proje-
to-piloto. A próxima etapa do pro-
jeto deve atender mais 200. No úl-
timo ano, o Ministério das Comu-
nicações se empenhou no desen-
volvimento de aplicativos nas
áreas tributária, financeira, educa-
ção e saúde, além de programas de
transparência. Para os municípios
que não têm páginas na internet
será oferecida uma solução padro-
nizada de portal. “A nuvem do Ser-
pro dá escala ao projeto. O desdo-
bramento para mais cidades vai
baratear muito o projeto”, diz
Américo Tristão Bernardes, do Mi-
nistério das Comunicações.

Roseli Loturco
Para o Valor, de São Paulo

Migrar o data center físico para
um provedor remoto não é uma
decisão fácil, mas tem reduzido os
custos de TI das empresas e exigido
novas competências do principal
homem de tecnologia nas empre-
sas. O cloud computing pode ain-
da ser incipiente do ponto de vista
de aderência no Brasil, mas já está
no vocabulário da grande maioria
das companhias e é visto como um
movimento sem volta.

Segundo pesquisa do IDC, ape-
sar de o Brasil ser líder em cloud
computing na América Latina,
menos de 20% das médias e gran-
des empresas adotaram o siste-
ma. Estima-se que neste ano o
número pule para 35%. Se esse
ritmo mais acelerado se confir-
mar, irá impactar em muito a vi-
da do chefe de TI.

Ao optar pela nuvem, o CIO de-
ve se tornar alguém muito mais
estratégico e menos técnico. Pas-
sa a pensar em soluções que me-
lhorem a performance dos negó-
cios, agilizem a tomada de deci-
são e a estruturação de novos
projetos. Terá que estudar sofisti-
cações tecnológicas a ser adota-
das remotamente e administrar
mais contratos e qualidade de
serviços. “Haverá um divisor de
águas entre o CIO do passado e o
do futuro. O do passado é o que
quer manter tudo embaixo da
asa dele. Já o CIO do futuro é o
parceiro do negócio. O que colo-
ca a área de TI como alavancado-
ra da empresa”, avalia Cyro Diehl,
presidente da Oracle do Brasil.

O fato, contudo, é que o leque de
soluções existentes no mercado
começou a amadurecer só nos últi-
mos três anos, tornando alguns ca-
minhos mais seguros do que ou-
tros. A nuvem pode ser pública (de
uso comum) ou privada (desen-
volvida só para aquela empresa).
Há quem opte pelo uso de mais de
um provedor: um para infraestru-

tura, um para virtualização, um
para software como serviço. As
grandes preocupações do CIO se
expandem nesse contexto. “Os de-
safios agora são em fornecer e ana-
lisar dados que possam proporcio-
nar ganho de eficiência ao negó-
cio. TI e engenharia devem traba-
lhar juntas nisso”, diz João Lencio-
ni, CIO da GE para América Latina.

A multinacional utiliza algumas
soluções de colaboração, back up e
softwares na nuvem. Mas nada ain-
da que possa comprometer ques-
tões de segurança. “Estamos de-
senvolvendo uma solução de nu-
vem privada para ser usada inter-
namente e junto aos clientes”, re-
vela Lencioni, que coordena uma
equipe de 100 pessoas no Brasil e
AL. A nova solução será usada glo-
balmente pela empresa.

É certo que o departamento de
tecnologia sempre foi um am-
biente mais masculino. Mas não
no Grupo Pão de Açúcar. Mara
Maehara, CIO da empresa, tam-
bém é uma entusiasta do cloud
computing e diz que se trata de
um futuro que já chegou. Em fase
experimental de uso, conta com
três soluções na nuvem: infraes-
trutura, plataforma de negócios
e softwares de serviços. Tudo em
plataforma privada. “Desde
2009, a gente se planeja e faz al-
guns pilotos. Estamos entrando
aos poucos. Não há dúvida de
que há ganhos de velocidade e
escalabilidade nos processos de
compras, contratos e financeiro”,
defende Mara, que percebe uma
mudança significativa de seu pa-
pel dentro da corporação. “O CIO
é hoje uma posição estratégica
para mitigar riscos, ganhar agili-
dade, agregar e prover soluções.”

Outro setor onde a barreira da
utilização da nuvem para com-
partilhamento de dados demora
a ser vencido é o financeiro, devi-
do à complexidade e o sigilo das
informações que trafega. No caso
do S a n t a n d e r, que desde 2008
avança no assunto, foi preciso

criar plataformas próprias. Uma
espécie de nuvem caseira. Exis-
tem duas empresas globais do
grupo. Uma responsável por to-
da a parte de delivery de softwa-
re, a Isban, e outra pela infraes-
trutura técnica (incluindo aí tele-
com e o próprio data center), a
Produban. “O banco entende que
o conceito de cloud é baseado em
3 pilares: virtualização, padroni-
zação e consolidação de recursos
tecnológicos. Aplicados na sua
melhor forma, atingem o máxi-
mo de eficiência possível e ga-
nhos para uma arquitetura em
cloud privada”, afirma Fernando
Diaz, CIO do Santander.

Essas tecnologias têm sido ado-
tadas desde a integração das ope-
rações com o Banco Real, o que re-
forçou o papel do CIO como o res-
ponsável pela parte estratégica da
tecnologia, como o plano de siste-
mas, a definição da sua arquitetura
e o orçamento dos projetos. “O CIO
passa a ser o principal vendedor de
serviços de tecnologia para o ban-
c o”, conclui.

Esse cenário também se reflete
na procura e remuneração a este
tipo de profissional, que estão
em plena ascensão. É o que regis-
tra a multinacional inglesa de se-
leção Michael Page. “Tivemos um
primeiro semestre atípico e mui-
to aquecido. Recrutamos 9 CIOs,
ante 10 do ano passado todo,
com remuneração fixa que varia
de R$ 25 mil a R$ 70 mil por mês”,
diz Lucas Toledo, responsável por
contratações na área de TI.

Toledo destaca que a profissão
está tão valorizada que há em-
presas oferecendo pacotes de be-
nefícios que chegam a R$ 3 mi-
lhões no ano, entre salário, bô-
nus de médio e longo prazos.

No entanto, para muitos for-
necedores de soluções nas nu-
vens, o CIO terá que ser ousado e
consistente para se manter onde
está. A IBM, que vê o número de
clientes de cloud dobrar a cada
mês, alerta que o CIO não deve se

tornar só um usuário de tecnolo-
gia. “Ele tem que mostrar a sua
importância para as outras áreas
da empresa e prover a integração
das plataformas. Se não fizer isso,
será passado para trás pelos cole-
gas, que não precisaram dele pa-

ra contratar as soluções”, afirma
José Luis Spagnuolo, diretor de
cloud da multinacional no país.

Outro legado a ser resolvido é a
de conexão com a internet, que às
vezes falha, principalmente em ci-
dades mais remotas. “O que dimi-

nui a velocidade de acesso. O CIO
tem que avaliar tudo isso e validar
junto às outras áreas se as ferra-
mentas contratadas são as mais
adequadas para a empresa”, afir-
ma Carlênio Castelo Branco, presi-
dente da S e n i o r.

REGIS FILHO/VALOR

Cyro Diehl, da Oracle: “CIO do futuro é o parceiro do negócio, que coloca a TI como alavancadora da empre s a ”

G e st ã o O principal executivo de TI tem papel
fundamental na definição de rota dos negócios

Perfil de CIO deve
ser menos técnico
e mais estratégico

ALGUMAS EMPRESAS VENDEM DATA CENTERS
A LEVEL 3 VENDE INTELIGÊNCIA

A Level 3 vai além dos racks, das soluções de Cloud e da abrangência global.
Enquanto as outras empresas se limitam a locação de um equipamento ou
serviço, entendemos que o cliente precisa de um parceiro de negócio.

Outras empresas entregam relatórios de dados. Nós apresentamos
informações direcionadas e orientadas por um Service Manager focado na
realidade de cada cliente. Entendemos que monitoramento é coisa séria e, por
isso, nossos reports são personalizados segundo a necessidade de cada
empresa. Realmente buscamos agregar inteligência ao seu negócio.

Se você precisar dos melhores serviços de Dados,Voz,Vídeo e Data Center, fale
conosco e saiba o que podemos fazer pelo seu negócio.

Tel: 0800-7714747

Email: centralderelacionamento.brasil@level3.com

Web: www.level3.com

DADOS VOZ VÍDEO DATA CENTER
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27, 28 e 29 ago. 2013, Especial: Computação em nuvem, p. G8.




