
Já temos mais de
70 aplicações
desenvolvidas
internamente dentro
desse ambiente.
O projeto de e-mail e
colaboração foi a nossa
primeira grande
iniciativa na nuvem”
CristianoBarbieri
Diretor da SulAmérica

O cenário é comum em boa parte
das empresas brasileiras. Diante de
questões que limitam o seu dia a
dia—comoe-mailcombaixacapa-
cidade de armazenamento e que-
das na conexão à Internet —, usuá-
rios das mais diversas áreas elegem
o grande vilão: o departamento de
tecnologia. Na outra ponta, a equi-
pe mais conhecida como “o pes-
soaldo suporte”convivemuitas ve-
zes com o dilema de atender às ex-
pectativas com restrições de orça-
mento euma infraestruturadefasa-
da, que já não comporta o cresci-
mento das operações.

Há pouco mais de dois anos, a
SulAmérica Seguros e Previdên-
cia vivenciava um desafio seme-
lhante. “Nós usávamos uma solu-
ção caseira de e-mail e de colabo-
ração, e oferecíamos uma capaci-
dade muito limitada para os nos-
sos 7 mil usuários. Precisávamos
modernizar essa estrutura”, diz
Cristiano Barbieri, diretor de Tec-
nologia da empresa. Antes de virar
o alvo preferido de críticas de seus
paresnaempresa,aáreadetecnolo-

gia encontrou na computação em
nuvem a alternativa para o proble-
ma. A companhia fechou um con-
trato com o Google para a adoção
do Google Apps for Business, paco-
tedeprogramasdeescritórionanu-
vem que inclui serviços de e-mail,
agenda, chat, armazenamento de
dados,planilhas,apresentações,en-
tre outros recursos.

No modelo de computação em
nuvem, os softwares e recursos
são acessados via Internet, a par-
tir de centros de dados, sem que o
usuário precise investir em equi-
pamentos para colocar esse am-
biente em operação. Nesse forma-
to, um provedor — no caso o Goo-
gle — é responsável por toda a in-
fraestrutura, gestão e entrega da
tecnologia. Geralmente, os paga-
mentos são mensais, baseados em
volume de uso e semelhantes a
uma conta de consumo.

A migração da estrutura de cor-
reio eletrônico e colaboração da
SulAmérica para esse novo forma-
to foi feita gradativamente. Em
seis meses, toda a base de 7 mil
usuários foi incorporada a esse
modelo. Com o projeto, a compa-
nhia desligou a infraestrutura de
20 servidores que mantinha o am-
biente anterior e aumentou em
três vezes a disponibilidade dos
serviços, além de possuir hoje
100 vezes mais capacidade de ar-
mazenamento de e-mail. “Desde
a adoção do pacote, tivemos uma
economia de R$ 4 milhões e con-
seguimos deslocar a equipe que
cuidava exclusivamente da manu-
tenção dos servidores para fun-
ções mais estratégicas”, observa
Barbieri.

Segundo uma pesquisa recente
da Frost & Sullivan, a disponibili-
dade de infraestrutura e a redução
de custos são os dois principais mo-
tivadores para a adoção do modelo
de computação em nuvem nas em-
presas brasileiras. Os dois fatores
foram citados, respectivamente,
por 84,6% e 81,3% dos executivos
de tecnologia nessas companhias.
A consultoria aponta ainda que o
mercado de computação em nu-
vem vai movimentar US$ 302 mi-
lhões no Brasil em 2013, alta de
73,5% sobre o ano passado.

Na avaliação de Antonio Schu-
ch, diretor de Vendas e Enterprise
do Google para a América Latina,
esse cenário pouco a pouco come-
ça a ser modificado, à medida que
as empresas descobrem outros be-
nefícios inerentes à nuvem. "Esse
modelo também abre portas para
ganhos de produtividade e inova-
ções em processos de negócios. A
SulAmérica é um ícone interessan-
te dessa transformação que esta-
mos vendo no mercado", diz.

Depois de adotar os sistemas de
colaboração e e-mail, a SulAméri-
ca estendeu a utilização da nuvem
do Google a outras vertentes, co-
mo a criação de aplicações. Uma
das principais pontas nesse proces-
so foi a oferta de acesso remoto aos
sistemas da companhia para os
funcionários, a partir de qualquer
dispositivo. Ao mesmo tempo, ho-
je, os colaboradores conseguem
compartilhar, em tempo real, di-
versos processos. Um produto ou
uma conta médica, por exemplo,
pode ser analisado e aprovado con-
juntamente por colegas em dife-
rentes escritórios. “Já temos mais
de 70 aplicações desenvolvidas in-
ternamente dentro desse ambien-
te”, conta Barbieri. “O projeto de
e-mail e colaboração foi a nossa
primeira grande iniciativa na nu-
vem e nos estimulou a buscar ou-
tras possibilidades.”
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Sulamerica renova
estrutura de TI
com uso da nuvem
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Companhia assinou contrato com Google para utilizar pacote de

aplicativos hospedados na Internet que inclui e-mail, chat e agenda

R$4milhões
FoiomontantequeaSulAmérica
economizouatéagoracoma
adoçãodeprogramasacessados
via Internet.

100vezes
Foiaampliaçãonacapacidadede
armazenamentodee-mails
conseguidapelacompanhiacoma
transferênciadesuaestruturade
correioeletrônicoparaservidores
emnuvem.
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PwC fecha compra da Booz & Co

A pesquisa mostra
que há algumas
similaridades entre São
Paulo e Tóquio, como
por exemplo o grande
nível de insatisfação dos
habitantes no que diz
respeito à comunicação
com as autoridades”

“

MichaelBjörn
Líder do Ericsson ConsumerLab

A empresa de contabilidade e consultoria PricewaterhouseCoopers

fechou acordo para comprar a Booz & Co, de consultoria corporativa,

visando a fortalecer seus negócios de assessoria e tributos.

A aquisição ainda deve ser aprovada pelo sócio da Booz & Co,

em dezembro. A PwC está no grupo das empresas globais de

contabilidade, ao lado da KPMG , Deloitte e Ernst & Young. Reuters

A explosão das vendas de smar-
tphones está no centro de uma sé-
rie de transformações em curso
em todo o mundo. Como um dos
reflexos desse fenômeno, os consu-
midores enxergam nesses disposi-
tivos alternativas para melhorar o
dia a dia nas grandes cidades. Essa
é a principal conclusão de um no-
vo estudo global divulgado pela
Ericsson, fabricante sueca de equi-
pamentos de telecomunicações. A
pesquisa foi realizada em setem-
bro e contou com a participação
de 7,5 mil usuários de smartpho-
nes em São Paulo, Tóquio, Lon-
dres, Nova York e Pequim, na fai-
xa etária de 15 a 69 anos.

O relatório identificou os princi-
pais aspectos positivos e negativos
dessas cidades na visão dos entre-
vistados, passando por questões
como transporte público, educa-
ção e lazer. A partir dessa base, a
Ericsson elegeu dezoito conceitos
de serviços móveis e perguntou
aos participantes como essas ofer-
tas poderiam aprimorar o cotidia-
no dos cidadãos e qual o grau de in-
teresse na adoção desses aplicati-

vos. Os modelos incluem desde a
realização de pedidos e reservas
em restaurantes via smartphone
até serviços deinformação emtem-
po real para motoristas, pedestres
e usuários do transporte público.

“Há uma enorme demanda por
serviços em diversos segmentos
relacionados ao dia a dia dessas
grandes cidades. Considerando to-
das as categorias, a expectativa é
de que em três anos a oferta de
aplicativos desse tipo será cinco
vezes maior”, afirmou Michael
Björn, líder de pesquisas do Erics-
son ConsumerLab, durante o Busi-
ness Innovation Forum, que está
sendo promovido pela empresa
nesta semana em Tóquio.

As áreas de maior satisfação
apontadas na pesquisa foram com-

pras, restaurantes/cafés e lazer.
Em outra frente, trânsito, comuni-
cação com autoridades e serviços
de assistência a crianças e idosos
foram destacados como os fatores
de maior descontentamento.

Com 7%, São Paulo apresentou
o menor grau de satisfação em re-
lação aos serviços de comunica-
ção com autoridades. A cidade bra-
sileira também liderou a avaliação
negativa nos quesitos de assistên-
cia e de trânsito.Em contraparti-
da, a capital paulista — ao lado de
Pequim—foiacidadeondeosusuá-
rios demonstraram maior interesse
na adoção desses serviços.

Björn ressaltou ainda as seme-
lhanças entre São Paulo e outra me-
trópole oriental. “Há algumas si-
milaridades entre São Paulo e Tó-
quio, como, por exemplo, o gran-
de nível de insatisfação no que diz
respeito à comunicação com as au-
toridades”, disse. “No entanto, os
paulistanos mostraram enorme in-
teresse por serviços nessa direção,
enquanto que grande parte dos ha-
bitantes de Tóquio disse que não
usaria os serviços, mesmo se eles
estivessem disponíveis. Os paulis-
tanos também se destacaram nos
serviços relacionados a restauran-
tes: 40% dos entrevistados disse-
ram que adotariam um aplicativo
de consulta de ingredientes usa-
dos nos estabelecimentos. Nova
York, Londres e Tóquio apresenta-
ram índices de 25%, 22% e 10%,
respectivamente.

O projeto realizado com a
SulAmérica Seguros e
Previdência é um termômetro
das perspectivas para a oferta
de computação em nuvem do
Google no mercado brasileiro.
“A adoção tem sido realmente
muito forte e veloz no país, e
inclui desde companhias com
cinco funcionários até
empresas com 200 mil
colaboradores”, afirma
Antonio Schuch, diretor de
Vendas e Enterprise do Google
para a América Latina.

O executivo diz que o Brasil
lidera o crescimento dessa
vertente na América Latina.
Chile, Colômbia e México são os
outros países da região que
estão se destacando em
número de projetos com o
Google Apps. Além dos sistemas
de colaboração e comunicação,
o portfólio dessa oferta inclui
plataformas de geolocalização
e mapas, de criação de
aplicativos e de buscas, todas
rodando na nuvem.

O Google Apps integra a
divisão Enterprise, criada pelo
Google há cerca de sete anos. A
principal rival dos sistemas da
companhia é a Microsoft, que
lançou há poucos anos o Office
365, versão na nuvem de seu
conhecido pacote de sistemas
de escritório. No ano fiscal
encerrado em 30 de junho,
essa oferta gerou uma receita
global de US$ 1,5 bilhão para a
Microsoft.

Globalmente,oGoogleAppsjá
éadotadopormaisde5milhões
deempresas.Emmédia,5mil
empresasaderemàplataforma
diariamente.Emboranãorevele
númerosdomercadobrasileiro,
Schuchfazumacomparação
parasinalizaraimportânciado
país.“OBrasil representacerca
de8%dosusuáriosdeInternet
nomundo.Essaparticipaçãonão
émuitodiferenteemoutras
dimensõesdaweb”,afirma.

Para acelerar a curva de
adoção desse modelo no país e
na América Latina, o Google
enxerga boas oportunidades na
base de clientes que já utiliza
outras tecnologias e serviços
do seu portfólio, em especial as
ofertas de publicidade on-line,
principal fonte de receita da
companhia americana.
“Existem muitas sinergias
entre esses serviços. Quando
uma empresa investe, por
exemplo, em marketing digital
para se comunicar com seus
clientes, aos poucos ela percebe
que é necessário digitalizar
também seus processos
internos”, diz Schuch.

DanielAcker/BloombergNews

Moacir Drska
mdrska@brasileconomico.com.br
Tóquio, Japão

Pesquisa em cidades ao
redor do mundo avalia
demanda por serviços

Google: mercado
cresce em ritmo
rápido no Brasil

HansBerggrenPhotographerFotosDivulgação

Björnenxergademandaenormeporserviçosemsegmentosrelacionadosaodiaadiadasmetrópoles

Ericsson ouviu usuários
de smartphones em São
Paulo, Tóquio, Pequim
Londres e Nova York
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 31 out. 2013, Empresas, p. 18-19.
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