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Ferramentas atraem diferentes setores
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Por Martha Funke | De São Paulo

Empresas

A economia ainda é fator relevante para adoção de nuvem, mas o foco
exclusivo em barateamento é uma armadilha. "Nuvem não é para tudo. Nem
sempre é mais barato ou substitui todos os tipos de aplicações", avalia o
diretor de pesquisa do Gartner, Henrique Cecci.
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Links de comunicação fracos ou caros, cargas de trabalho muito regulares e
legados desatualizados favorecem outros modelos. Mas preocupações com
segurança e privacidade diminuem e até a nuvem pública já chega a setores
sensíveis como bancos, hospitais e governos.
Enquanto os grandes bancos se voltam à construção de nuvens privadas em
datacenters próprios, os pequenos, principalmente os digitais, encontram na
nuvem a capacidade de processamento e armazenamento necessária para a
expansão de operações.
O Banco Inter é um deles. Depois de adotar o pacote de colaboração em
nuvem (SaaS) Office 365, no ano passado a avaliação do investimento em
armazenamento (storage) incluiu plataforma e infraestrutura em nuvem. A
conclusão foi que a capacidade de expansão do modelo combina com o
processo de transformação digital.
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A análise de segurança e privacidade avalizou a adoção e a escolhida foi a
AWS. "A empresa atende órgãos reguladores de vários países. Lá dentro,
herdo os certificados e é mais seguro que nossa infraestrutura local", explica
o superintendente de tecnologia Guilherme Ximenes. "Estamos nos
preparando para estar 100% em nuvem em 2018." O preço da infraestrutura
acabou sendo similar ao da infraestrutura tradicional e até mais alto. Mas,
com as aplicações estáveis, será possível empregar ferramentas de otimização
para reduzi-lo, avalia Ximenes.
O Banco Original também recorre à nuvem. Emprega SaaS no canal de
atendimento e plataforma comercial em nuvem pública, solução de
atendimento robotizado (chatbot) em nuvem híbrida e infraestrutura como
serviço (IaaS) em nuvem híbrida e privada para a plataforma de APIs
(conectores de softwares) Open Banking, voltada à comunidade de
desenvolvedores, detalha o CIO Wanderley Baccalá.
No Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), o pacote de ferramentas
corporativas em SaaS do Google adotado há três anos trouxe novas
funcionalidades, produtividade, redução de custo e mobilidade aos usuários.
"Hoje e-mails têm espaço ilimitado", exemplifica o CIO Valter Ferreira da
Silva.
Polo de desenvolvimento de tecnologia
hospitalar, o HCPA criou o sistema
corporativo de gestão hospitalar
AGHUse, adotado por 50 hospitais, que
emprega bancos de dados Oracle, como
no HCPA, e o software livre PostgreSQL,
escolhido por instituições menores. Com
o crescimento do uso, a elevação do custo do modelo tradicional de
licenciamento e equipamento próprio estimulou experimentação com nuvem.
O perfil de utilização é
híbrido e envolve múltiplas
nuvens, camadas e
aplicações conversando
entre si

Hoje o sistema é híbrido. A nuvem pública da Oracle sustenta testes e
desenvolvimento e a operação foca em casa, dada a restrição relacionada à
base com dados vivos de pacientes. Mas o equipamento que abriga dados
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Impacting the future

sensíveis no hospital agora é pago à Oracle como contrato de nuvem, sem
compra de licenças de software, investimento em atualizações e antecipação
de desembolsos.
No Hospital 9 de Julho, a nuvem pública da Microsoft vai suportar aplicação
para prevenção de queda nos leitos com base em câmeras, cujas imagens
serão analisadas por algoritmo para emissão de alertas para a enfermagem.
"Os recursos de segurança em nuvem evoluíram", avalia o diretor geral da
instituição, dr. Alfonso Migliore Neto.
Os exemplos também se multiplicam no segmento de governo. Na prefeitura
de São Paulo, o modelo sustenta o programa City Câmeras, baseado na
plataforma da Camerite para aglutinar imagens geradas por câmeras públicas
e particulares. Prova de conceito na região do Brás recebeu 250 câmeras,
patrocínio da Telefônica e da Febraban, e compromisso de manutenção da
Federação dos Varejistas e Atacadistas do Brás (Fevabras).
A meta é chegar a 10 mil câmeras. Hoje são 535 - 39 delas públicas. O
interessado em participar da plataforma será responsável por contratar
serviço em nuvem. "O fornecedor deve criar a API para integração", explica o
secretário municipal de segurança urbana, José Roberto Rodrigues de
Oliveira.
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Negócios conectados

Já Vitor Meireles (SC), município a 270 km de Florianópolis com 5 mil
habitantes, levou para a nuvem o sistema de gestão da IPM, com
contabilidade, compras, licitações e recursos humanos. Os custos cresceram
mais de 10%, mas a iniciativa permitiu criar serviços on-line como emissão
de certidões negativas, aponta o contador da prefeitura, Luis Carlos Boing.
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Fornecedor aposta em novos produtos e
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Análise Setorial

Medicamentos Genéricos
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de genéricos. O relatório aborda os principais
desafios dessa indústria, do ponto de vista de
entidades representativas e de executivos dos
grandes laboratórios
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Acesse

Captações externas
Operações mais recentes
Tomador

Valor*

Petrobras

1.000

Meses Retorno**
124

6,00%

Petrobras

1.000

88

5,30%

Cosan

500

84

5,95%

Klabin

500

120

4,95%

Suzano

200

355

6,3%

Suzano

200

107

4,625%

Veja as tabelas completas no ValorData
Fontes: Instituições financeiras e agências internacionais.
Elaboração: Valor Data. * Em milhões de dólares ** No
lançamento do título
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