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Especial | Pequenas e médias empresas

Tecnologia Modelo da nuvem oferece custos mais ajustados à dinâmica das companhias de menor porte

Operadoras apostam em ofertas flexíveis
Martha Funke
Para o Valor, de São Paulo

As operadoras de telecomuni-
cações apostam na computação
em nuvem para ganhar espaço
como fornecedoras de TI, com
ofertas que incluem desde má-
quinas virtualizadas até softwa-
res de produtividade embasadas
em data centers poderosos. “O
primeiro boom tecnológico foi
da internet. O segundo é o da nu-
v e m”, diz o diretor de pequenas e
médias empresas da Te l e f ô n i c a
V i v o, Raphael Denadai.

Para suportar o modelo que ofe-
rece, segundo ele, mais agilidade e
menor risco para a implantação de
ambientes de TI, custos mais ajus-
tados à dinâmica do negócio, sem
dispêndio de caixa inicial, e flexi-
bilidade de alteração, com paga-
mento por consumo, a operadora
investiu em data center Tier III no

Brasil e três centros de operação de
segurança, integrados aos centros
de operação de rede. Hoje disponi-
biliza pacotes de máquinas vir-
tuais com preços que vão de
R$ 200 a R$ 1,4 mil mensais, de
acordo com as configurações de
memória, disco e processador,
além de segurança adicional, ba-
ckup ou armazenamento. O próxi-
mo passo é oferecer softwares co-
mo serviço, como plataforma de
comércio eletrônico, com ferra-
mentas como contabilidade, ges-
tão de venda e gestão de estoque,
fruto de parceria global com a
NEC, replicando o modelo adota-
do na Espanha e na Argentina de
lojas com cerca de 30 aplicativos
de gestão. A previsão de lançamen-
to é junho de 2014.

Outra que colocou fichas na
nuvem é a Embratel. Segundo o
diretor-executivo, Ney Acir Ro-
drigues, depois de investir R$ 100

milhões em seu data center pau-
listano, a operadora ampliou
seus serviços em “cloud “nas li-
nhas de infraestrutura (IaaS) e
softwares (SaaS). No primeiro ca-
so oferece recursos como servi-
dores virtuais, além de backup, a
partir de R$ 8,90 ao mês. Em
softwares (SaaS), disponibiliza o
pacote Office 365, da Microsoft,
com preços a partir de R$ 18,30
mensais, e e-mail, com valor ini-
cial de R$ 13,50 por mês.

Já a Oi, que no início do ano in-
cluiu o atendimento às pequenas
e médias empresas na solução
Smart Cloud, apresentou em se-
tembro a segunda fase dos servi-
ços e lançou, em parceria com a
Portugal Telecom, quatro grupos
de soluções — colaboração, apli-
cações de negócios, mobilidade e
segurança. As novidades opera-
rão na rede internacional de data
centers das duas operadoras, in-

cluindo o recém-inaugurado de
Covilhã, com certificação Tier III,
que elevou a área total de TI das
empresas de 14 para 26 mil me-
tros quadrados e multiplicou a
capacidade dos servidores 11 ve-
zes, alcançando 33 petabytes.

“A Oi foi a primeira operadora
a lançar oferta de cloud compu-
ting”, diz o diretor da unidade de
negócios do corporativo, Maurí-
cio Vergani. As soluções de cola-
boração incluem presença web,
com alojamento de site, platafor-
ma de e-mail suportada por Ex-
change, da Microsoft, registro de
domínio e SharePoint (ferra-
menta de colaboração que ofere-
ce acesso a documentos da em-
presa). Para aplicações de negó-
cio estará disponível o Saphana,
plataforma de computação “em
m e m ó r i a”, que oferece velocida-
de para executar aplicações e
analisar dados.

A Oi Gestão Mobilidade é uma
solução única de gestão de dis-
positivos (MDM, na sigla em in-
glês), gestão de conteúdo (MCM)
e gestão de aplicações móveis
(MAM), com modelo de paga-
mento por aparelho. Para segu-
rança, é oferecida ferramenta an-
tispam, com filtragem centrali-
zada de e-mail corporativo, que
bloqueia mensagens maliciosas
ainda em nuvem, evitando gas-
tos com links e espaço em disco.

A TIM, por sua vez, desde mar-
ço oferece às pequenas e médias
empresas o serviço CloudCon-
nect, baseado em parceria com a
Salesforce. O serviço foi criado
com foco em três pilares — gestão
de contatos, armazenamento de
arquivos e interação entre usuá-
rios — para facilitar a gestão uni-
ficada da carteira de clientes e
fornecedores, permitindo o com-
partilhamento de dados em uma

plataforma móvel e segura com
taxa mensal de R$ 9,90 por linha,
com utilização gratuita no pri-
meiro mês. “Construímos uma
ferramenta para integrar e au-
mentar a produtividade da equi-
pe, cujos maiores benefícios são a
redução de custos de infraestru-
tura de sistemas de TI e o aumen-
to da disponibilidade dos dados
na nuvem”, afirma Fábio Cristilli,
diretor do segmento Internet,
VAS e Devices da TIM Brasil.

Embora não tenha foco especí-
fico em pequenas e médias em-
presas, a Claro lançou o serviço de
armazenamento e sincronização
de arquivos na nuvem Ideias Sync,
para acesso e compartilhamento
de informações de forma remota
por qualquer dispositivo móvel. A
operadora está com oferta no ar
para armazenamento de 5 GB grá-
tis para qualquer cliente e planos
pagos a partir de 10 GB. (MF)

Solução é base para desenvolvimento de negócios
De São Paulo

A expansão da oferta está per-
mitindo o desenvolvimento de
uma série de negócios embasados
totalmente em nuvens públicas ou
mistas. A plataforma de serviços de
impressão Printi, nascida no ano
passado no Brasil, adotou o mode-
lo para suportar atividades com
mobilidade e economia, de que-
bra com maior facilidade de ge-
renciamento. Segundo Mate
Pencz, um dos sócios da empresa e
cujo pai é executivo da Heidelberg,
referência mundial em equipa-
mentos gráficos, a empresa está in-
teirinha nas nuvens. “Nossos de-
signers colocam tudo na nuvem.
Posso acessar qualquer coisa de
qualquer lugar”, diz o empresário

de 27 anos, nascido na Hungria.
A empresa, que nasceu com in-

vestimentos iniciais de R$ 2,5 mi-
lhões, vai faturar R$ 5 milhões nes-
te ano, com média de 2 mil pedi-
dos ao mês e a intenção é dobrar de
tamanho no ano que vem. “A nu-
vem pública garante a escalabili-
d a d e”, diz Pencz, cuja visão como
cliente é diferente da postura co-
mo fornecedor de serviços em nu-
vem — sua equipe acostumada
com o modelo não se embaraça
com as configurações automatiza-
das de autosserviço dos fornecedo-
res, enquanto o menor nível de co-
nhecimento por parte de seus
clientes ainda exige atendimento
pessoal e acompanhamento passo
a passo. “É uma questão de tempo
para aculturação”, acredita.

Outras iniciativas em torno da
internet têm na nuvem apoio na-
tural. Nascida em 1999 no auge da
bolha da web, a empresa de pes-
quisa online Survey Monkey já ofe-
recia serviços em nuvem antes
mesmo da existência do termo. No
começo sobreviveu apoiada em in-
fraestrutura própria, até porque
não havia tanta oferta de serviço e,
atualmente, apoia-se em modelo
híbrido. “Manter tudo em casa se-
ria inibidor”, avalia Rodolfo Ohl,
responsável pelas operações no
Brasil, iniciadas em abril de 2012
— até 2009, quando recebeu refor-
ço de investidores como Bain Capi -
tal, Spectrum e, mais recentemen-
te, Google, a empresa mantinha
apenas 12 funcionários e hoje são
300. Além da necessidade de dis-

ponibilidade, segurança e elastici-
dade, pesa a favor da nuvem a
questão dos custos.

Também com foco na internet, o
sistema de construção de sites on-
line SitePX, lançado no ano passa-
do com foco em pequenas empre-
sas, é outro que adotou o sistema
híbrido: coloca na nuvem pública
camadas como cache, acessada pe-
los usuários da rede, e na nuvem
privada informações que exigem
maior segurança e controle, como
bancos de dados e camadas de in-
teligência do negócio. Segundo o
CEO, Luciano Kalil, o desenho per-
mite maior velocidade de acesso,
ao mesmo tempo garantindo que
todos os sites estejam no ar inde-
pendentemente do número de
pessoas que os acessem em um de-
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Luciano Kalil: “A nuvem permite usar vários servidores para cada serviço”

terminado momento.
Já o software de apresentação Pre-

zi sustenta na nuvem sua proposta
de apoiar a colaboração e a mobili-

dade. A ferramenta usa tela aberta
em substituição aos tradicionais sli-
des e soma mais de 30 milhões de
usuários em 190 países. (MF)

Lucas fazia o melhor
bolo da redondeza.
Só faltava uma pitada de
planejamento estratégico.

Ninguém abre uma confeitaria por ter talento para análise de mercado.
Para isso existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio.
Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para a sua microempresa
prosperar e crescer. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio:
procure o Sebrae. Ligue 0800 570 0800
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29, 30 nov. e 1 dez. 2013, Especial: pequenas e médias empresas, p. F5.




