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Pioneiros dão passo à frente, antecipando a procura por benefícios com a grid computing 
 
Um novo fenômeno de impacto tão poderoso quanto o da internet? As discussões sobre a grid 
computing passam da fase da conceituação para análises sobre sua aplicação prática nos 
diferentes tipos de organizações, como empresas e institutos educacionais e científicos. 
 
Há grande interesse em conhecer os ganhos possíveis com o processamento computacional 
distribuído, que promete a possibilidade de desviar a capacidade ociosa, por exemplo, de uma 
empresa japonesa, durante à noite, para uma localizada em Nova York e que tem necessidade de 
recursos que só poderia ter disponível se comprasse um supercomputador, ou ainda permitir que 
toda a capacidade de uma única organização possa ser aproveitada para executar uma única 
aplicação de maior complexidade. Como aconteceu com a internet, as iniciativas acadêmicas 
surgem antes das corporativas, que terá ainda de suplantar obstáculos, como a definição de 
método de aferição de preços por recurso compartilhado.  
 
Como toda tecnologia divulgada como revolucionária, em especial após o estouro da bolha 
pontocom e o grande aumento de gastos em TI na passagem do milênio, esta gera opiniões 
divergentes. Para alguns analistas, a grid não passa de ficção científica, tanto quanto um carro 
movido a oxigênio, em vista das dificuldades ainda enfrentadas pelos MPP (massively parallel 
processing) e clusters de servidores para operarem dentro dos limites de uma simples sala. 
Mesmo um grande defensor da tecnologia, o gerente de tecnologias da IBM Brasil, Fábio Gandour, 
alerta para o perigo que corre o conceito na medida que se torna uma moda no mercado. Ele diz 
que o próprio pai da grid computing, Ian Foster, do Argonne National Laboratory, confidenciou a 
ele temer que a exposição do conceito nos últimos tempos acabe por o desvirtuar de seus 
propósitos originais. “A grid computing não é uma panacéia”, afirma Gandour, lembrando que 
tampouco é uma novidade. Foster lançou suas bases em 1993.  
 
Enquanto especialistas ainda discutem se a grid computing é um “hype” ou um caminho sem volta 
do atual estado de evolução tecnológica, algumas organizações escolhem ser mais audaciosas e 
começam a encontrar utilidade para a tecnologia. Nos Estados Unidos, o setor automotivo é um 
dos que se mexe primeiro. A Ford e a DaimlerChrysler já visualizam vantagem competitiva no 
assunto. A segunda analisa programas de simulação de trânsito e acidentes de automóveis por 
meio de grid.  
 
Também foi anunciado recentemente que a Royal Dutch Shell usará computação em grade para 
interpretação sísmica, rodando o software Globus em ambiente Linux por meio de IBM sServer 
xSeries. No Brasil, a IBM afirma que já há companhias em começo de implantação de grid, que 
pelo pioneirismo da ação ainda preferem não se revelar ao mercado.  
 
Um dos elementos essenciais para se desejar utilizar um grid, segundo Gandour, da IBM, é a 
percepção da existência de capacidade ociosa, elemento facilmente encontrado em qualquer 
organização. Estimativas mostram que a maioria dos servidores de empresas é utilizada apenas 
durante 30% do tempo e que um desktop normalmente é aproveitado em apenas 5% de suas 
potencialidades. Mesmo as empresas que alegam usar massivamente seus recursos, se esquecem 
que, após o pôr-do-sol, quando as pessoas vão embora, eles tornam-se recurso ocioso.  
 
O segundo passo envolve a demanda. A organização precisa ter uma necessidade de 
processamento maior, a ponto de desejar utilizar os seus recursos ociosos para resolvê-la. Para 
Gandour, esse balanço entre a necessidade e a capacidade ociosa deveria ser percebido e 
analisado do ponto de vista macro numa organização. “O que percebo que tem acontecido no 
Brasil é que a necessidade de grid está nascendo não no nível mais alto, com uma visão macro, 
mas num nível técnico. Como o analista de sistemas responsável por uma tarefa específica que 



deseja mais processamento para realizá-la”, afirma. “Esse foco no processo e não na estratégia 
da empresa não é totalmente ruim, mas não me parece a melhor forma de se agir.” O foco 
apenas no processo pode levar a implantações equivocadas. “Tenho visto três máquinas ligadas 
paralelamente sendo chamadas de grid. Isso é só um encadeamento de máquinas”, critica 
Gandour. Uma grade é mais do que isso: é necessário um software com a capacidade de fazer o 
balanceamento dinâmico de carga, de modo que a cada tarefa o processamento seja alocado de 
modo diferente. 
 
O software de compartilhamento, aliás, é o terceiro elemento essencial para começar uma 
implantação. Já há soluções de mercado, mas o mais famoso deles, o Globus, é aberto. Criado por 
Foster e outro dos pais da grid, Carl Kesselman, do Instituto de Ciência da Informação da 
Universidade da Califórnia do Sul, o Globus exige principalmente investimento na capacitação. 
Segundo Gandour, trabalhar com ele e instalá-lo pede muitas horas de esforço e alocação de 
alguns profissionais para a tarefa.  
 
O Instituto de Física Teórica (IFT), da Universidade do Estadual Paulista (Unesp), é um dos 
pioneiros no uso do software no país. Ele começa a trabalhar com o objetivo de ter até o fim do 
ano um mini-grid com os cerca de 100 PCs do instituto, para depois ampliá-lo para toda a 
universidade. “A Unesp é propícia a isso por ser descentralizada. Temos milhares de 
computadores espalhados pelo Estado”, afirma o diretor do IFT, Gastão Krein. “E há projetos 
sendo realizados em diversos campi, como o Projeto Genoma, que tem uma quantidade 
descomunal de dados. Se alguém precisa visualizá-los, não tem como transferir tudo para sua 
máquina.” A instituição já baixou o Globus Toolkit e pretende rodá-lo por meio de cluster Beowulf 
– arquitetura multi-computacional utilizada para processamento paralelo. Krein acredita que a 
tecnologia causará impacto especialmente nos campos de Meteorologia, Genômica, Astronomia e 
Física Subatômica.  
 
Também em outras frentes há avanços tecnológicos para estimular a demanda por grid. As 
grandes empresas do setor tecnológico já anunciaram interesse no conceito, como Sun 
Microsystems, Microsoft, IBM (que defende a utilização do Globus), Oracle e HP. E apesar de 
muitas soluções relacionadas estarem encerradas por código fechado e patentes, há um 
entendimento geral de que a evolução da grid depende de padrões abertos. No fim de abril, a IBM 
divulgou uma iniciativa colaborativa entre 35 empresas para o desenvolvimento de tecnologias de 
infra-estrutura para grid computing. A empresa, em conjunto com a Cisco Systems, está 
atualmente trabalhando para aprimorar serviços de grid para storage area network (SAN). Com a 
evolução dessas iniciativas, as pessoas poderão responder com maior segurança sobre o tamanho 
do papel da grid computing numa futura revolução tecnológica. 
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