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Especial | Computação em nuvem

Tendência Serviço de nuvem pública vai movimentar US$ 131 bilhões em 2013, segundo o Instituto Gartner

Mercado deve crescer 18,5% este ano
Carmen Nery
Para o Valor, do Rio

Dados do Gartner apontam
que o mercado de serviços de nu-
vem pública deverá crescer 18,5%
em 2013, para o total de US$ 131
bilhões dólares em todo o mun-
do, ante US$ 111 bilhões no ano
passado. Infraestrutura como ser-
viço (IaaS) continua sendo o seg-
mento que mais cresce no merca-
do: a previsão é de expansão de
47,3% em 2013, para US$ 9 bi-
lhões. Nas nuvens privadas, a vir-
tualização de servidores conti-
nuará a ser o foco principal da ati-
vidade dos data centers e de cres-
cimento até, pelo menos, 2015.

“Cloud é uma das quatro gran-
des forças — ao lado de social,
mobile e information — a modifi-
car a forma como a TI evolui. Ela é
que habilita todos esses serviços e
está na estratégia de praticamen-
te todos os vendors” diz Henrique
Cecci, analista do Gartner.

A IBM tem como meta alcançar
US$ 7 bilhões em receitas, até
2015, com hardware, software e
serviços voltados para a nuvem.
Segundo Gustavo Annarumma,
executivo de cloud computing da
empresa, a estratégia da empresa

está organizada no guarda-chuva
smart cloud, que se divide em três
grupos: infraestrutura, serviços e
solução. A empresa oferece servi-
ços de nuvem pública, privada e
privada compartilhada.

A IBM acaba de adquirir a Sof-
tlayer, que tem uma infraestrutura
de 13 data centers e mais de 20 mil
clientes — pequenas e médias em-
presas que adquirem serviços de
nuvem pública pelo site e pagam
com cartão de crédito. Outra novi-
dade é a oferta de servidores físicos
dedicados (os bare metal). “A TI
tradicional ainda representa a
maior parte dos negócios, mas a
área de cloud cresceu 70% no pri-
meiro semestre”, diz Annarumma.

A HP conta com as divisões En-
terprise Group (EG) — hardware
e soluções de infraestrutura para
ambientes tradicionais de TI e
para a nuvem — e Enterprise Ser-
vices (ES), focada em serviços na
nuvem. Segundo Alexandre Ka-
zuki, diretor de marketing e ven-
das da HP EG, cloud é um dos pi-
lares da estratégia global da
c o m p a n h i a .” O diferencial é po-
der oferecer a solução de ponta a
ponta e uma oferta turn-key que
inclui servidores, storage, rede e
s o f t w a r e”, diz Kazuki.

Luciano Corsini, vice-presi-
dente da HP ES, diz que as empre-
sas já passaram do período de
testes e estão efetivamente colo-
cando as nuvens em produção. “A
nuvem permite maior flexibili-
dade e maior agilidade no ‘time
to market’. A empresa pode con-
tratar mais ou menos serviços, de
acordo com a sua sazonalidade e
pagar sob demanda”, afirma.

A operação no Brasil começou
no final de 2011, e a HP ES opera
dois data centers Tier III, em Al-
phaville e São Bernardo do Cam-
po (SP), que seriam críticos para
atender às demandas regulató-
rias, e mesmo culturais, das em-
presas e executivos brasileiros.

Corsini conta que a oferta da
empresa inclui três fases: advise,
execução e gestão e controle. Os
serviços são oferecidos em três
modalidades: nuvem privada
(dedicada); nuvem privada vir-
tual (compartilhada e privada); e
nuvem pública (compartilhada).

“Os serviços na nuvem se des-
tacam pela escalabilidade, po-
dendo crescer rapidamente, e
elasticidade, que permite am-
pliar ou reduzir na medida da ne-
cessidade. Mais que o CIO, quem
mais valoriza isso é o CFO, que

gosta da visão de TI como utility”,
diz Marco Bravo, diretor de negó-
cios para o mercado corporativo
da Microsoft.

A empresa oferece, por meio de
sua plataforma Azure, serviços de
software as a service (SaaS) para o
Office 365 e o Sharepoint e CRM
online. E plataforma as a service
(PaaS) com infraestrutura pré-con-
figurada de hardware e software.

A empresa informa ter investi-
do mais de US$ 15 bilhões na
construção das instalações e re-
des globais. Para obter o menor
custo de transação, opera com
data centers modulares em con-
têineres e desenha com os fabri-
cantes — como HP, Dell e Intel —
o design de seus servidores.

São pouco menos de cem data
centers no mundo, mas apenas
12 têm suas localidades públicas,
nos EUA, Holanda, Irlanda, Ja-
pão, China, Cingapura e Hong
Kong. Somam mais de um mi-
lhão de servidores, e hospeda-
gem em mais de 200 serviços em
nuvem para 1 bilhão de clientes
em mais de 88 mercados.

A Amazon Web Services e o
UOLDiveo são exemplo de em-
presas que aproveitaram o pode-
rio de suas próprias infraestrutu-
ras internas para uma nova ope-
ração. A Amazon opera no país
desde novembro de 2011 e é lí-
der, segundo o Gartner, de IaaS.
Segundo José Nilo, gerente geral
de vendas para a América Latina,
o diferencial da empresa é a co-
brança apenas pelo uso, sem taxa
para entrar, sem multa para sair e
sem tempo fixo de permanência.

A infraestrutura da empresa
está distribuída por regiões com
o conceito de zonas de disponibi-
lidade, duas delas no Brasil, por
meio de dois data centers nos ar-
redores de São Paulo. “Nosso foco

são médias e grandes empresas, e
atuamos com uma rede de 560
parceiros para projetos de migra-
ção para a Amazon”, diz Nilo.

Já o UOLDiveo estreou uma
oferta de cloud, ainda em 2006,
com soluções de virtualização,
hoje reconhecidas como cloud
privada. A empresa conta, segun-
do seu CEO Gil Torquato, com a
maior infraestrutura do país. São
quatro data centers em 20 mil m2

e mais de 20 mil servidores para
atender a 3,8 mil clientes com
ofertas de IaaS, PaaS e SaaS. “Te -
mos 90% do mercado de e-com-
merce, o que nos deu expertise
para atuar com serviços na nu-
v e m”, diz Torquato.

Para a Level 3 — com uma rede
de dados global—, a conectividade
é um elemento chave da oferta de
cloud. A empresa conta com 14 da-
ta centers na América Latina, alémFonte/Pesquisa: Gartner Forecast: Public Cloud Services, Worldwide, 2011-2017, 2Q13 Update
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dos que existem nos EUA, Reino
Unido, Holanda e Alemanha. Se-
gundo Marcela Cueli, diretora de
produtos de data center e seguran-
ça da Level 3 para a América Latina,
a operação brasileira começou em
2000 com foco no mercado corpo-
rativo de redes privadas. A oferta
da empresa vai de colocation e ser-
viços profissionais, IaaS e PaaS,
além de serviços de datacenter.

Já a EMC, a VMware e a NetApp
são alguns dos principais fornece-
dores a habilitar os serviços na nu-
vem. A VMware é líder em virtuali-
zação, segundo o Gartner. Segun-
do Marcos Café, gerente geral da
N e t A p p, a empresa oferece solu-
ções para nuvens privadas e públi-
cas e tem 170 provedores usando
suas soluções. Já a EMC, diz Rodri-
go Gazzaneo, gerente para a Amé-
rica Latina, atende nuvens priva-
das e provedores de serviços.

LEONARDO RODRIGUES/VALOR

Gil Torquato, da UOLDiveo: experiência em e-commerce ajuda na nuvem

Tendência para o futuro é
adoção de “cloud pessoal”

SILVIA COSTANTI/VALOR

Tasco: “O próximo passo é utilizar a tecnologia de forma mais assertiva”

Jacilio Saraiva
Para o Valor, de São Paulo

Os novos caminhos da compu-
tação em nuvem apontam para a
cloud pessoal, com a integração de
dados de notebooks, celulares e ta-
blets, e para um modelo de consu-
mo mais simples, parecido com o
sistema de energia elétrica: você só
paga o que consumir. Por outro la-
do, segundo especialistas, o mer-
cado ainda precisa resolver ques-
tões que travam novas adesões ao
sistema, como a segurança das in-
formações, mais facilidade de uso
e a interligação de sistemas de di-
ferentes provedores.

Para Bruno Tasco, analista sê-
nior de tecnologia da informa-
ção (TI) da consultoria
Frost&Sullivan, é cedo para falar
sobre a evolução da computação
em nuvem. “O mercado ainda es-
tá se adaptando ao cloud, com
receio de questões que envolvem
a segurança”, afirma. “O próximo
passo é utilizar a tecnologia de
forma mais assertiva.”

O especialista diz que, com os
recursos de mobilidade e da
computação em nuvem, a quan-
tidade e diversidade de dados ge-
rados aumentou e as empresas
ainda não sabem como analisar
tantas informações e transfor-
má-las em um ativo que gere di-
ferenciais competitivos para os
negócios. “Os objetivos serão
sempre reduzir complexidade e
custos, melhorar a eficiência e
ajudar os gestores a tomar deci-
sões cada vez mais eficazes.”

Tasco lembra que, até lá, a área
de cloud precisa resolver dúvidas
na área de segurança. “As organi-
zações têm a falsa sensação de
que ter uma infraestrutura inter-
na é garantia de proteção”, diz.
“Mas como posso acreditar que o
meu servidor está mais seguro na
minha empresa do que se estives-
se em um ambiente controlado?”
O consultor afirma que projetos
menores para testar o cloud po-
dem ajudar o mercado a enten-
der melhor o conceito.

Edson Fregni, presidente da

consultoria Sciere Te c n o l o g i a s
Educacionais, afirma que falta
uma padronização que permita a
interligação de sistemas de prove-
dores diferentes. “As infraestrutu-
ras de processamento em nuvem
de hoje ainda são ‘silos’ ”, compara
o executivo, que também é usuário
do cloud computing. “A resistência
dos principais fornecedores em
utilizar modelos abertos é natural,
mas há uma tendência, a médio
prazo, de estabelecer padrões”.

O consultor diz que a indústria
de TI já está criando um novo mer-
cado “multi-cloud”, que deverá
acirrar a competição entre os pro-
vedores. Enquanto essa nova fase
não chega, os fornecedores apos-
tam em serviços pontuais, como o
correio eletrônico na nuvem. “A
utilização dessas ofertas, associada
à possibilidade de crescimento
gradual de infraestrutura e de cus-
tos, reduz a barreira de entrada de
clientes menores, que podem focar
em seus negócios e terceirizar ativi-
dades não críticas.”

Para Mauricio Matsubara, dire-
tor de tecnologia da Sciere, além
do envio de e-mails, o cloud está
ganhando espaço no processa-
mento massivo de dados, como a
editoração de textos e comércio
eletrônico, além de aplicações de
Big Data. Mas os clientes devem sa-

ber aonde estão pisando. “As em-
presas que contratam a nuvem
precisam ter conhecimento técni-
co para gerenciar os serviços dos
provedores”, diz.

Segundo Adilson Lessio, da
área de projetos da T-Systems,
que tem cerca de 400 clientes, em
mais de 20 países, em cloud, ain-
da há muito a explorar nesse
mercado. “Antes de chegar um
sucessor, assistiremos a muitos
estágios de desenvolvimento da
computação em nuvem”, analisa.
“A integração de recursos de Big
Data ao modelo já é uma realida-
de, mas daremos um grande pas-
so com a computação pessoal,
substituindo equipamentos con-
vencionais pelas chamadas ‘per -
sonal clouds’”.

No futuro, além do cloud “do -
m é s t i c o”, a computação em nu-
vem se tornará cada vez mais co-
mum, porque todos querem con-
sumir tecnologia sob demanda e
pagar somente pelo o que for uti-
lizado, segundo Julian Nakasone,
diretor da PromonLogicalis, pro-
vedora em TI. Para ele, falta mais
flexibilidade de uso. “Os prove-
dores oferecem pacotes de servi-
ços fechados, com opções-pa-
drão de máquinas virtuais, siste-
mas operacionais e dispositivos
de segurança”, diz.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27, 28 e 29 ago. 2013, Especial: Computação em nuvem, p. G4.




