
Nuvem alavanca negócios 
Flexibilidade de uso e redução de custos são alguns dos benefícios da cloud computing 

É crescente o interesse de empre
sas de todos os portes pelo mode
lo de computação na nuvem - cloud 
computing - a forma como sistemas 
são processados e armazenados à 
distância e acessados via conexões de 
rede. O modelo permite às empresas 
desenvolverem seus negócios de ma
neira mais ágil, a custos menores e 
com mais segurança. Isto porque os 
serviços podem ser contratados sob 
medida e pagos apenas pelo uso. 

Um dos atrativos da computação 
na nuvem é a flexibilidade, o que 
permite às empresas enfrentar perí
odos de sazonalidade crescendo seus 
ambientes de processamento apenas 
nos momentos de pico de deman
da - como vendas de Natal , para as 
empresas de varejo ou de comércio 
eletrônico - e depois reduzirem a i n -
fraestrutura contratada nos meses de 
menor demanda. Para os bancos, os 
sistemas redundantes dos grandes 
datacenters garantem, por exemplo, 
mais segurança para atendimento à 
demandas regulatórias. 

O potencial deste mercado está pro
vocando uma convergência para a área 
de serviços dos diferentes fornecedores 
do mercado: fabricantes de equipa
mentos, como I B M e HP, fornecedo
res de software, caso da Microsoft, e 
provedores de serviços de datacenters, 
como a Alog. 

Mas as operadoras de telecomuni
cações têm como diferencial o fato de 
oferecerem também a conectividade, 
ou seja, o caminho para se chegar à 
nuvem. Assim, associam as ofertas 
de rede de comunicação de dados ao 
processamento de tecnologia da i n 
formação (TI). Praticamente todas as 
operadoras estão investindo dezenas 
de milhões de reais em seus datacen
ters para disputar o mercado de cloud. 

Na Telefonica/Vivo, a oferta Vivo 
Cloud Plus passa a oferecer, por meio 
de um único fornecedor, integração 
da rede de comunicação ao centro de 
dados e aos produtos de segurança da 
operadora. A empresa investiu R$ 400 
milhões num novo datacenter tier 3 
(o nível mais avançado de datacenter 
existente no Brasil) em Alphavile, on
de já contava com outro datacenter tier 
2. O novo datacenter conta com duas 
salas de 1,6 m i l m 2 e servidores de alta 
densidade com capacidade de atender 
a nuvens públicas e privadas de clien
tes de todo o país. No Rio de Janeiro, 
a empresa também avalia fechar alian
ças comerciais com provedores locais 
como a Alog , que está inaugurando 
outro grande datacenter tier 3. 

"Lançamos recentemente a oferta 
e-cloud com plataforma V-Block que 
integra soluções EMC, Cisco e V M w a -
re para oferta de infraestrutura como 
serviço. Como uma operadora digital , 
podemos evoluir também para ofere
cer a solução final para o cliente indo 
até a camada de software com banco 
de dados Oracle e ERP SAP ou Totvs 
e Office 365 da Microsoft", enumera 
Silvio Antunes, diretor de empresas da 

Telefonica/Vivo. Outra característica 
dos serviços da empresa é poder ofe
recer o monitoramento de segurança, 
incluindo solução contra ataque mas
sivo de hackers, antes mesmo que ele 
chegue ao firewall. 

A A l o g inaugurou, na semana pas
sada, o segundo datacenter no Rio, 
que, de acordo com a empresa, é o 
único tier 3 do estado. Localizado na 
Zona Norte da cidade, numa área de 
15 m i l m 2 e três blocos de m i l m 2 , tem 
capacidade de cerca de 1,2 m i l racks de 
servidores. A A l o g também reservou 
uma área para instalação de contêine-
res de clientes que querem aproveitar 
sua infraestrutura de energia e de rede. 

O investimento inicial é de R$ 45 
milhões, mas deverá chegar a R$ 85 
milhões numa segunda fase. A em
presa investiu, ainda, R$ 15 milhões 
na revitalização do datacenter situado 
em Botafogo e também conta com ou
tros dois datacenters tier 3 em São Pau
lo, que podem atuar em redundância 
com o do Rio. "Vamos oferecer servi
ços exclusivamente de nuvem privada 
para médias e grandes empresas, com 
infraestrutura, plataforma e software 
como serviço", anuncia Eduardo Car
valho, presidente da Alog. 

No f im de 2012, a Embratel investiu 
R$ 100 milhões em seu sexto datacen
ter - o segundo do estado de São Pau
lo, além dos já existentes: dois no Rio, 
um em Campinas e um em Brasília. O 
datacenter tem padrão tier 3 e 500 ra
cks, o equivalente a 16 m i l servidores. 
Agora, a empresa está construindo um 
terceiro datacenter no Rio de Janeiro -
próximo à sua estação terrena de saté
lites, em Guaratiba - no mesmo padrão 
tier 3 de São Paulo, a ser inaugurado 
em julho de 2014. 

Segundo Ney Acyr Rodrigues, d i 
retor executivo de serviços de valor 
adicionado da Embratel, a operado
ra mudou sua estratégia para ofertas 
de serviços convergentes gerenciados 
e não apenas colocation (aluguel de 
espaço para clientes instalarem seus 
servidores). Paralelamente, a empresa 
lançou, em maio, a oferta Cloud Em
bratel tendo a Cisco como integradora 
para oferecer serviços de nuvem públi
ca para pequenas e médias empresas, 
com entrega automática. 

Lançado em março, o T I M Cloud 
Connect, por sua vez, permite às pe
quenas e médias empresas aumentar 
a produtividade de suas equipes. Por 
tarifas atrativas, os clientes têm acesso 
à plataforma móvel para armazenar 
arquivos, gerir contatos e interagir 
com outros clientes. A GVT prepara, 
para o segundo semestre de 2014, uma 
unidade de negócios voltada para ser
viços na nuvem. A empresa já conta 
com três datacenters no Rio, São Paulo 
e Curitiba, que alugam espaço para a 
instalação de servidores de clientes. 
"A ideia é aproveitar a rede de fibra 
óptica que já temos em praticamente 
todas as regiões, exceto a Norte", diz 
André Neves, diretor de vendas na
cionais da GVT. 
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A utilização deste artigo é exclusiva para fins educacionais.

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 30 set. 2012, Tecnologia & Soluções, p. 2.




