




criar a superestrada da informação. No novo milênio, muita
coisa mudou, e o conceito evoluiu sob o mantra de empresas
de internet como o Google e o Yahoo!.

"Nos últimos três anos percebemos um consumo cada vez
maior de aplicativos pela internet. A questão era como colo-
car a inovação na forma de fazer computação nas mãos do
usuário", diz Rajen Sheth, gerente sênior do Google Apps em
Mountain view, Califórnia (EUA). Os aplicativos online de es-
critório são um dos exemplos mais visíveis de como a compu-
tação em nuvem funciona a serviço de milhões de usuários e
como poderão influenciar a forma como empresas de todos
os portes processarão suas informações no futuro.

Petabits por segundo
A evolução que gerou a computação em nuvem veio com a
explosão da capacidade global de largura de banda, atingin-
do a grandeza de petabits por segundo, e na multiplicação
do desempenho dos servidores graças à tecnologia de vir-
tualização e ao software de balanço de carga. Isso fez a nuvem
de computadores isolados evoluir para uma grande massa
de cirrus cumulus de processamento pesado: os grandes
datacenters que reúnem milhares de servidores e estrutu-
ras de armazenamento.

Para o usuário do Google que digita a palavra-chave e não
está nem aí se a empresa de busca possui dezenas de data-
centers espalhados pelo mundo, essa nuvem não aparece em
nenhum momento, pois ela é totalmente transparente. "Não
interessa em que computador foi feito o serviço. Importa
apenas que o pedido da tarefa seja enviado e que o resultado
seja recebido", diz Ornar Rodrigues, gerente sênior de TI, in-
fra-estrutura e utilities da consultoria Bearing Point no Rio de
Janeiro. "Como todo bom serviço de infra-estrutura, o usuá-
rio só acaba por percebê-lo quando ele está indisponível. É
como a rede elétrica, tanto faz quem é o fornecedor."

A analogia com a energia elétrica é usada também por
Cezar Taurion, gerente de novas tecnologias aplicadas da
IBM Brasil, que considera o conceito de computação em nu-
vem ainda incipiente, mas de um grande potencial de irrup-
ção. "É como aconteceu com a eletricidade. No começo não
dava para usar, mas ficou mais acessível com a rede de dis-
tribuição", diz Taurion.



Em São Paulo ou em Bangalore
A entrega de informações e aplicações via internet, em si, não
é coisa nova. O que a computação em nuvem traz de novo é a
massificação de serviços de processamento que assumirá
boa parte das tarefas hoje feitas localmente. É como ver o
motor de seu processador de texto migrar do seu PC para um
servidor que você não faz a menor idéia onde está localizado,
em São Paulo ou em Bangalore.

É difícil ter um consenso na definição do conceito exato
de computação em nuvem. A empresa de pesquisas em tec-
nologia Gartner, por exemplo, a define como a infra-estru-
tura em que aplicações massivas e altamente escaláveis
são oferecidas ao usuário como um serviço pela internet -
alguém aí lembrou do Google de novo? O que torna o con-
ceito de cloud computing difuso como uma nuvem escura
no horizonte é sua proximidade com outras tecnologias de
processamento, como clustering e grid computing.

No caso dos clusters, vários computadores trabalham jun-
tos em uma mesma aplicação, dentro de uma instalação físi-
ca, como um datacenter. No grid, usa-se o processamento
paralelo, com vários datacenters espalhados por uma região
geográfica definida. "O problema, que se torna até um impe-
ditivo, é a latência de acesso aos dados", diz Rodrigues, da
Bearing Point. "Outra dificuldade é distribuir o processamen-
to paralelo de forma eficiente."

No DNA da web 2.0
Para viabilizar a computação em nuvem, uma das táticas
das empresas é investir numa arquitetura comum, com má-
quinas mais homogêneas. Isso facilita a administração dos
computadores, pois haverá menos modelos de servidores
para o departamento de TI homologar, distribuir menos ma-
nuais, contratar menos funcionários especialistas em cada
tipo e marca de equipamento. A estratégia também fortale-
ce a escalabilidade e a capacidade de aumentar o poder de
processamento e armazenamento dedicados a uma tarefa.
Basta espetar um servidor no rack e conectá-lo à rede, que
os sistemas de administração da nuvem reconhecem a nova
máquina e a colocam para trabalhar.

A IBM, que reinou por décadas no cenário da TI com seus
enormes e centralizados mainframes, também é fornecedora
de blades e servidores para computação distribuída, em nu-
vem ou não. No fim do ano passado, a empresa anunciou um
conjunto de programas batizado Blue Cloud, com software de
virtualização de servidores, workload e algoritmos de inteli-
gência para provisionamento e gerenciamento de recursos. A
maioria deles baseada em código aberto. "Faz parte do DNA
da web 2.0", diz Taurion. "Nós damos a vara de pescar para a
empresa construir a própria nuvem."

É o caso do Google, que possui milhões de servidores
idênticos e de marca não-revelada trabalhando ininterrup-
tamente. As máquinas são padronizadas e suas cargas de
trabalho são distribuídas com eficiência por um software
exclusivo da empresa. Isso faz com que nesses datacenters
a integração entre os computadores seja fortíssima, com es-
calabilidade total para aumentar a capacidade de processa-
mento e somar novas máquinas à nuvem Google.

Livros, DVDs,
notebooks, perfumes
e... unidades de
processamento.
A oferta da Amazon
agora inclui serviços
de TI. Sua enorme
estrutura de servidores
e armazenamento em
cloud computing está
disponível no serviço
Amazon Elastic
Compute Cloud,
o Amazon EC2.

Na loja Amazon
Web Services, o
cliente configura em
minutos a capacidade
computacional que

desejar. O serviço
varia de preço
conforme o poder
de processamento,
memória e
armazenamento. A
versão inicial começa
em 10 centavos de
dólar por hora, para
um servidor com um
núcleo virtual com
1,7 GB de memória
RAM e 160 GB de
armazenamento.
O pacote de topo custa
80 centavos e inclui
oito servidores com
7 GB de RAM e 1,7 TB
de storage.

Yahoo! na montagem de supercomputadores?
Sim, a empresa fechou um acordo para patrocinar
pesquisas sobre computação em nuvem com a
Computational Research Laboratories (CRL), uma
empresa da indiana Tata Sons. Juntos, planejam
montar o quarto maior supercomputador do mundo
em arquitetura cloud computing. Desde o ano
passado, o Yahoo! cede memória e capacidade de
processamento do cluster M45, de 27 teraflops,
para os departamentos de pesquisa de várias
universidades, como a Carnegie Mellon.



"Quando se opera em uma escala altíssima de processa-
mento, o custo é um problema. Oitenta por cento dos custos da
TI é de manutenção dos sistemas", diz Sheth, do Google. "En-
tão, pela natureza de nossa operação, com instalações por
toda parte, é melhor deixar a tarefa para os especialistas em
datacenter." No Google, o especialista em questão é o soft-
ware que automatiza as tarefas a ponto de um servidor entrar
em operação no instante em que é espetado no rack.

A infra-estrutura da nuvem Google é um segredo de Esta-
do. São dezenas de datacenters espalhados pelo mundo, em
locais que poucos sabem dentro da empresa. "É nossa jóia
escondida", diz Sheth. "Estamos construindo essa estrutura
sólida há dez anos. Alguns desses datacenters são particu-
larmente únicos", diz sheth.

O Google é famoso pela extrema resistência em abrir de-
talhes em todos os aspectos da empresa. Sheth segue a car-
tilha e não revela números, mas ilustra a magnitude da nu-
vem de computadores que move o motor de busca, o Google
Apps, o YouTube, o orkut etc. "Já temos 300 mil empresas
cadastradas como usuárias do Google Apps, e diariamente
3 mil delas rodam tarefas com ele."

Do SaaS ao BPO
Fornecer serviços é o caminho para disseminar a computação
em nuvem, como o software como serviço, o SaaS, e a terceiri-
zação de processos de negócios, o BPO. Consumidores e em-
presas poderão comprar serviços de TI e pagar por unidade de
processamento, como acontece com a eletricidade por kWh.

"Para os grandes fornecedores de serviços de TI, que já
têm de investir em cloud computing, colocar uma ou duas
empresas a mais como usuários dessa infra-estrutura repre-
senta um custo marginal", diz Taurion. Por exemplo, com seu
poder computacional de 3 terabytes, a Amazon.com vende
hoje capacidade ociosa de armazenamento e processamento.

Porém, uma questão em aberto é a segurança das infor-
mações das empresas que comprarem serviços nas estrutu-
ras de nuvem. É possível fazer uma analogia com intranet e
internet, na qual a rede interna é fechada e os dados realmen-
te importantes para a empresa não trafegam pela internet,
aberta. "Não há uma relação direta de nuvem e insegurança.
Na intranet, a nuvem é sua", diz Taurion.

A questão se resume no prejuízo que o vazamento dos da-
dos processados pode causar à empresa que compra o servi-



ço de computação em nuvem. Bancos e operadoras de tele-
comunicações têm como seus principais ativos as massas
gigantescas de dados sobre seus clientes. "Um grande impe-
ditivo para a adoção do cloud computing ainda é a confiden-
cialidade dos dados", diz Rodrigues, da Bearing Point. "Esta-
mos em uma fase inicial da tecnologia, que evoluiu muito
desde o cluster, mas precisa evoluir mais para ter a adesão
das grandes empresas."

Nas corporações, há um fator a mais para dissipar a nu-
vem, o sistema de gestão empresarial SAP. "A estrutura core
dele não é feita para serviços web e não usufrui do ambiente
cloud computing", afirma Rodrigues. "As aplicações teriam
de migrar para o modelo web." Ou seja, gastar dinheiro para
reescrever e testar os programas, o que não parece ser prio-
ridade das empresas.

Em contrapartida, as pequenas e médias empresas - e, por
que não, os consumidores - podem aderir com mais rapidez
ao novo modelo de serviços. Tudo depende de quão críticas
são as informações que esses clientes vão mandar para pro-
cessar na nuvem e também da disponibilidade imediata des-
ses dados. Quem usou o Google Docs desde os primórdios,
por exemplo, já sofreu com a instabilidade do serviço, mas
continuava valendo a pena usá-lo mesmo que vez ou outra os
dados ficassem fora do ar. Uma tabela Excel com a folha sala-
rial de uma pequena padaria pode ser enviada para calcular
no fornecedor da nuvem, sem grandes prejuízos. Mas como
garantir hoje todo o processamento de um grande banco?

Mashup de tecnologias
Uma frase vinda do futebol, mais exatamente de Garrincha na
Copa de 58, é útil para falar do estágio atual da computação
em nuvem: "É preciso combinar o plano com os adversários".
No caso da nova onda, os consumidores já estão fazendo par-
te do combinado, mesmo que não percebam o quanto usam
essa tecnologia em seu dia-a-dia. "O grande beneficiado é o
usuário final, pois os serviços de busca e as redes sociais são
áreas que terão a maior aplicação da computação em nu-
vem", diz Rodrigues, da Bearing Point. Para Sheth, do Google,
a conjunção tecnológica que permitiu o surgimento da com-
putação em nuvem foi como "uma tempestade perfeita. Mui-
tas coisas vieram juntas".

A computação em nuvem pode justamente ser vista
como uma mistura oportuna de tecnologias e serviços já co-
nhecidos. E também recebe críticas por isso. Um dos que
levantam a questão é o jornalista John C. Dvorak, colunista
da INFO. Segundo ele, a nova oferta é coisa velha com nome
bacana e preço mais caro, para a indústria lucrar mais à cus-
ta dos ingênuos, que já gastaram bastante para comprar
equipamentos e software, e passarão a pagar por unidades
de processamento.

Com críticas ou não, o movimento dos gigantes da economia
online para a computação em nuvem indica um caminho sem
volta, e prenuncia uma era em que as empresas terão uma
conta de processamento. Uma sessão de edição de texto por
um real, criar uma nova planilha por dez reais. Ou um serviço
bancado pela publicidade ou links patrocinados. Quem sabe?
Na computação em nuvem, o céu é, literalmente, o limite. O

LOCAWEB
A GRANEL
No Brasil, a LocaWeb está
virando nuvem. Em etapas, para
não interromper os serviços de
hospedagem e armazenamento,
a empresa reforma seu
datacenter de 2 500 servidores
em São Paulo para ter uma
estrutura mais homogênea ao
estilo da computação em nuvem.
No primeiro semestre de 2009
será inaugurado o segundo
datacenter, com 3 mil metros
quadrados e no mínimo 5 mil
máquinas, segundo Gilberto
Mautner, seu presidente e
fundador.

Ele diz que sua oferta em
nuvem usará apenas padrões
abertos. "Vai se dar bem
nesse mercado a empresa
comprometida desde o início
com a portabilidade das
aplicações, sem recursos
proprietários", afirma.
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