
Hoje, temos uma base
de 520 conexões ativas
em oito clientes e vamos
fechar 2013 com 2.080,
sendo que cada uma
delas tem mais de
um usuário. Para o ,
a projeção é dobrar
esse número”
JoséRubensTocci
Presidente da EngineBr
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Um dos principais ganchos para
alimentar a demanda pela compu-
tação em nuvem é a promessa de
que este conceito facilita o acesso
a tecnologias de ponta para empre-
sas de qualquer porte. Longe de es-
tar restrita aos clientes, essa mes-
ma visão começa a render frutos
no âmbito dos fornecedores. Cria-
da há dois anos, a partir da aquisi-
ção da consultoria WA pelo fundo
de investimentos TechTrends, a
brasileira Engine Br investiu R$ 15
milhões em uma parceria com as
gigantes SAP e IBM para fortale-
cer sua oferta de sistemas de ges-
tão empresarial.

A oferta da Engine Br baseia-
se no formato de software como
serviço, um dos pilares da compu-
tação em nuvem. Na contramão
da tradicional compra de licen-
ças, nesse modelo os sistemas são
acessados via Internet e o paga-
mento é semelhante a uma conta
de luz, baseado em taxas mensais.
No caso da parceria, a EngineBr

desenvolve customizações em ci-
ma dos softwares de gestão da
SAP. As adaptações são voltadas
exclusivamente aos segmentos au-
tomotivo, farmacêutico e quími-
co. Nesse pacote, a parte que cabe
à IBM é o fornecimento da infraes-
trutura de armazenamento e aces-
so a essas aplicações, a partir de
seu data center instalado em Hor-
tolândia, no interior de São Paulo.

"Estamos abrindo a possibilida-
de para que empresas de médio
porte tenham acesso à mesma tec-
nologia que as grandes compa-
nhias adotam. Ao mesmo tempo,
não teríamos condições de ofere-
cer uma solução desse porte sozi-
nhos. Precisávamos de parceiros
de peso", diz José Rubens Tocci,
presidente da EngineBr.

Com oito contratos firmados, a
parceria mira empresas com recei-
ta entre R$ 100 milhões e R$ 1 bi-
lhão. A escolha pelo segmento au-
tomotivo, diz Tocci, se deu pela
proximidade da TechTrends com
este mercado. Já a orientação vol-
tada às indústrias química e farma-
cêutica nasceu da percepção de
que estes setores têm suas especifi-
cidades mal atendidas no país.

A segmentação e a oferta de sis-
temas como serviço também vão
ao encontro da orientação da SAP.
Há um ano, a companhia passou a
investir em parcerias na nuvem
com fornecedores para cada se-
tor. "Um parceiro especialista co-
nhece as particularidades daquela
indústria e amplia a chance de sa-
tisfazer o cliente", diz Sandra Vaz,

vice-presidente de Vendas para
ecossistemas e canais SAP para o
sul da América Latina.

Hoje, dos 3,5 mil clientes da
SAP no Brasil, 500 empresas já
adotam alguma tecnologia em nu-
vem. "Temos 440 mil empresas no
Brasil que hoje não são clientes da
SAP e de nenhum outro fornece-
dor. É uma oportunidade gigantes-
ca que só conseguimos endereçar
pela nuvem e via parceiros", diz.

A nuvem também é prioridade
da IBM. Nos últimos três anos, a
empresa destinou mais de US$ 5
bilhões para essa vertente. No Bra-
sil, a companhia investiu R$ 40
milhões, há um ano, para implan-
tar uma nuvem privada e gerencia-
da no data center de Hortolândia.
É essa estrutura que abriga a ofer-
ta da parceria. "É uma das primei-
ras operações que temos na Améri-
ca Latina com um sistema SAP ro-
dando 100% dentro da nossa nu-
vem", diz David Dias, executivo
de Desenvolvimento de Novos Ne-
gócios da IBM no Brasil. "A adoção
desse modelo no Brasil está sendo
extremamente rápida”, conclui o
executivo.
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US$370
milhões
Esseéovalorqueosoftwarecomo
serviçomovimentaráem2015no
país,deacordocomoIDC.

88%
Éapenetraçãodosoftwarecomo
serviçoentreasempresasque já
adotamalgumprojetoemnuvem,
segundoaFrost&Sullivan.

Tocci,SandraeDias:
segmentaçãonanuvem

EngineBr, IBM e SAP fecham parceria para oferecer sistemas de gestão empresarial a companhias brasileiras

dos segmentos automotivo, químico e farmacêutico empregando o conceito de computação em nuvem
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 out. 2013, Empresas, p. 12.
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