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Empresa lançou serviços em nuvem para análise inteligente de dados, que tem como um dos 

alvos os pequenos negócios. 

 

A Teradata anunciou seu primeiro serviço em nuvem para ajudar as empresas a lidar com 

fenômeno do Big Data. Batizado de Teradata Cloud, a oferta contempla soluções de data 

warehouse e de análise de dados. O novo serviço foi apresentado ao mercado durante a 

Teradata 2013 Partners Conference & Expo, encontro global de parceiros e usuários da 

companhia, que encerra nesta quinta-feira (24/10) em Dallas, nos Estados Unidos. 

 

Entre as soluções de cloud apresentadas pela companhia estão o Teradata Database e o 

Teradata Aster Discovery Plataform que serão oferecidos no modelo de serviço (SaaS) para 

análise inteligente de dados em data warehouse. Segundo a companhia, essas aplicações 

combinadas possibilitam aos clientes extrairem maior benefício da sua arquitetura Unified Data 

na nuvem para analisar com mais velocidade dados importantes para a tomada de decisão.  

 

O serviço Teradata Cloud será hospedado em data center da companhia nos Estados Unidos e 

a primeira solução disponível para os clientes é o Data Warehouse. A oferta da tecnologia 

Discovery no modelo de serviços começará a ser oferecida no primeiro semestre de 2014. 

 

Inicialmente, o novo serviço será ofertado nos Estados Unidos, com previsão para expansão 

para outros mercados. José Garcés, vice-presidente para o Cabibe e América Latina da 

Teradata, anunciou que em breve as aplicações estão disponíveis para clientes de sua região.  

 

Ao comentar sobre o Teradata Cloud com um grupo de jornalistas da América Latina, o 

executivo destacou que as soluções em nuvem são uma grande aposta da companhia para 

atrair pequenas e médias empresas (PMEs). 

 

A Teradata está mais presente nas grandes corporações e traça um plano para reforçar 

atuação nos pequenos e médios negócios. "Estamos trabalhando numa estratégia para PMES", 

afirma o executivo informando que a América Latina é um mercado emergente que vem 

apresentando crescimento rápido e cloud abre portas levar soluções de Big Data a esses 

clientes. 

 

O chefe de Garcés, Mike Koehler, presidente e CEO da Teradata, também enfatizou a 

importância dos pequenos negócios para companhia. "Com cloud computing seremos mais 

agressivos no atendimento da PMEs", promete o executivo. 

 

Na avaliação de Koehler, Big Data não um privilégio apenas das grandes companhias e tende a 

ganhar presença também nas pequenas organizações, dependendo da estratégia delas.  

 

"A adoção de Big Data não passa por tamanho de empresa, mas sim pelo entendimento das 

companhias sobre a importância dos dados", afirma ele. "Tudo depende o quanto elas 

enxergam Big Data como uma oportunidade para os negócios", informou Koehler em encontro 

com jornalistas da América Latina. 

 

*A jornalista viajou a Dallas a convite da Teradata      

 

Fonte: Computer World [Portal]. Disponível em: 
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