
A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



“Com vantagens de timing e cus
to, o modelo é acelerador para algu
mas aplicações”, defende o diretor de 
TI Marcelo Carreras. O mesmo pro
cesso foi adotado há seis meses para 
um projeto de smart grid, com captu
ra, coleta e informações de medição 
em nuvem com solução Silver Spring 
— os dados depois são entregues para 
o sistema de gestão. A economia com 
infraestrutura para suportar os dados 
de 25 mil medidores foi determinante 
e agora o executivo avalia colocar em 
agências correio eletrônico e aplica
tivos de escritório. “O consumo de 
banda hoje está mais facilitado”, diz.

A Delga, especializada em es
tamparia e montagem de conjuntos 
para setores como automotivo, agrí
cola e de linha branca, passou a ado
tar nuvens privadas com empresas 
específicas para reduzir Capex, ao 
mesmo tempo ganhando qualidade 
de serviços. Hoje seu ERP SAP está 
na T-System, com atendimento tanto 
a picos de demanda, como no fecha
mento mensal, quanto à redução da 
necessidade de processamento com 
pagamento proporcional, e o am
biente de colaboração Exchange, na 
UOLDiveo. Neste momento, segun
do o gerente Rogério Canestra, o tra
balho é adotar o modelo para backup 
online com a Mandic. “As nuvens 
privadas são mais definidas, firmes, 
com mais controle e SLAs mais arro
jados”, conta.

Embora a empresa seja conserva
dora, a decisão foi tomada depois de 
Canestra demonstrar o custo de para
da dos ambientes - são sete unidades 
e uma planta de varejo. “Também fa
cilitou muito a aquisição. Não onera 
o fluxo de caixa”, observa. Além dis

so, como o grupo está buscando abrir 
seu capital, o uso de empresas certi
ficadas em Itil e Cobit agrega valor 
e governança à empresa pelo apuro 
com a segurança da informação. A

escolha das parcerias é apoiada por 
relacionamentos pessoais, benchma
rk e dados concretos para conferir 
a integridade, a saúde financeira e 
a longevidade da fornecedora. Mas

para nuvens públicas, por enquanto, 
só aplicativos isolados do sistema de 
back office, como o website, que foi 
para a Locaweb.

Um exemplo de uso irrestrito da 
nuvem pública é da Printi, que ofere
ce serviços gráficos padronizados por 
meio de um portal self-service e de 
parceria com uma gráfica responsá
vel pela impressão dos trabalhos. Site 
e soluções de relacionamento com o 
público ficam na Amazon Web Servi
ces. Google Apps responde pelos apli
cativos de escritório e Dropbox pelo 
armazenamento e troca de arquivos. 
Para emissão de notas é usada a solu
ção Acras como serviço. A empresa 
nasceu em 2012 com investimento de 
RS 2,5 milhões, este ano deve fatu
rar RS 5 milhões e a meta é dobrar 
de volume em 2014. “O beneficio da 
nuvem pública é a escalabilidade. A 
AWS adiciona mais servidor se pre
cisar automaticamente”, aponta o só
cio Mate Pencz.A ut
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Como cliente e fornecedor de serviços em nu
vem, ele observa que a agilidade é um ponto chave. 
Como por aqui também vale muito o atendimento 
pessoal, ele conta com uma equipe de suporte para 
orientar o cliente por telefone. Como a segurança 
é outro requisito básico e a imagem dos data cen- 
ters foi envolvida na questão envolvendo a espio
nagem pela agência norte-americana de seguran
ça, a NSA, ele começou a conversar também com 
fornecedores locais. “O diferencial de atendimento 
local não é necessário para nós. Mas precisamos 
nos preparar sempre para o pior cenário”, justifica.

O CPqD é outro de perfil duplo como cliente 
e fornecedor. Em 2011, migrou o serviço de e-mail 
e agenda para o Google Apps. “Não temos que nos 
preocupar com atualizações de servidores ou dos 
sistemas operacionais necessários para a prestação 
do serviço”, observa o gerente de infraestrutura e 
produção Rogério Acácio Zamboim. A instituição 
já tem soluções sendo oferecidas no modelo de 
nuvem e iniciativas em andamento para adequar 
outros produtos para o modelo e, segundo ele, o 
fornecedor de TI - especialmente o canal - deve 
atuar no momento da aquisição de nuvem pública 
como facilitador do processo de contratação e de 
implantação, bem como apoiar a “venda interna” 
do conceito, ajudando a enfrentar as resistências. 
“Que surgem, naturalmente, quando se trata de 
uma quebra de paradigma”, avalia.

Mesmo em meio ao tema espionagem de e- 
-mails, o correio eletrônico se mantém como uma

das aplicações mais populares em nuvem pública. 
A Tower, fabricante norte-americana de peças e 
conjuntos metálicos para grandes montadoras se
diada em Betim (MG), adotou mundialmente o 
sistema via Google e está avaliando a expansão da 
plataforma para Google Drive em substituição aos 
storage locais. “É um custo alto de manter e atu

alizar um storage em cada um dos 32 sites”, diz 
o gerente sênior para a América do Sul, Francis
co Alegri. A cooperativa gaúcha Cotrijal foi pelo 
mesmo caminho e passou seus 450 e-mails para a 
nuvem com solução da Zimbra, mas está sofrendo 
por conta da fragilidade dos links de telecomunica
ções que servem a cidade de Não Me Toque, com 
20 mil habitantes. “Estamos projetando para 2015 
colocar a folha de pagamento em nuvem. No ano 
que vem começamos os testes”, antecipa o gerente 
de TI Ari Heck.

A distribuidora de gás Copagaz iniciou este ano 
a adoção da nuvem para correio eletrônico e apli
cativos de automação de escritório (Office 365). “O 
objetivo é transcender as quatro paredes da empre
sa e disponibilizar aos colaboradores as ferramentas 
em qualquer lugar, a qualquer hora e por meio de 
qualquer dispositivo”, explica o gerente de TI Rei- 
naldo Melero. Segundo ele, a necessidade de mais 
segurança para o uso da nuvem provocou mudanças 
nas exigências feitas aos fornecedores. “Precisam 
falar mais sobre segurança, posicionamento com 
relação ao sigilo das informações e mecanismos 
de saída para outro fornecedor ou retorno para o 
cliente”, detalha. Para Marcelo Carreras, da CPFL, 
alguns avanços estão sendo feitos neste sentido. “Os 
fornecedores já conseguiram equacionar muita coi
sa, como permissionamentos, autorizações, maior 
controle do ambiente onde estão as informações. 
Estão colocando em contrato compromissos que 
antes preferiam não assumir.” 
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Caixa de texto
Fonte: CRN Brasil, São Paulo, n. 367, p. 32-35, nov. 2013. 




