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Presidente da operação brasileira da EMC, uma das maiores companhias de TI do mundo, 
recomenda uma migração planejada e cuidadosa para o paradigma da “nuvem” – a nova febre 
da computação mundial. 

Já faz algum tempo que o tema domina as rodas dos early adopters (aqueles sujeitos que 
aderem às novas tecnologias ainda quentinhas, recém-saídas do forno do P&D). Agora a 
festejada computação em nuvem, novo paradigma da informática, se alastra também para o 
grande público, ainda um pouco confuso com a metáfora. Pode-se dizer (com o perdão do 
trocadilho) que o ambiente do cloud computing ainda está enevoado.  

No mundo empresarial, já há várias companhias de TI oferecendo soluções cloud. O fato, 
porém, é que se trata de um movimento muito incipiente. A "nuvem" ainda está dispersa no 
discurso. Na prática, há poucos projetos concretos que seguem à risca o conceito. "A migração 
de uma empresa para um ambiente de cloud computing pode levar até dois anos", diz Carlos 
Cunha, presidente da operação brasileira da EMC, gigante do setor de armazenamento de 
dados. 

É natural que o conceito demore um pouco a ser assimilado. Não é dos mais simples. Em 
resumo, são duas as principais características da computação em nuvem. Primeiro, a ideia de 
que os dados e arquivos serão armazenados em locais afastados do usuário. Ou seja, o usuário 
não tem a mínima pista sobre onde estão os arquivos que utiliza - para ele, é como se esses 
dados vagassem nas nuvens. De certa forma, é o que ocorre nos serviços de e-mails como o 
Hotmail ou o Gmail. Ignora-se a localização exata dos servidores que guardam as mensagens. 

A outra característica marcante do cloud computing diz respeito à tecnologia empregada pelos 
fornecedores de TI. Os novos softwares e hardwares fazem um uso inteligente dos databases 
para maximizar o espaço de armazenamento e de processamento dos dados. Na informática 
da era pré-nuvem, era possível que, em um grupo de dez servidores, metade operasse a pleno 
vapor e os outros 50% andassem a dois por hora. Ou então, parte dos servidores funcionava 
completamente tomado de dados e a outra parte guardava meia-dúzia de arquivos. Para o 
usuário, o efeito do paradigma cloud é mais velocidade e a possibilidade de elevar muito 
rapidamente a quantidade de dados armazenados. 

Carlos Cunha, da EMC, defende uma migração "faseada" para a computação em nuvem. Na 
primeira fase, cabe à empresa definir quais são os dados que podem ser guardados em bancos 
externos e quais devem obrigatoriamente manter-se em servidores internos. "As empresas 
evitam armazenar fora dados que têm relação com o core business", diz Cunha. Aliás, é uma 
prática que deve durar. Vai demorar para as companhias lançarem informações estratégicas 
em bancos virtuais - se é que o farão algum dia. 

Feito o reparte do bolo dos dados entre os mais e menos estratégicos, então é hora de 
estruturar a infra-estrutura interna de servidores e, ao mesmo tempo, guardar em 
equipamentos externos as informações que possam morar longe de casa. Quanto ao hardware 
que fica dentro da companhia, também deve seguir a filosofia da computação em nuvem: usar 
a pleno a capacidade de armazenagem e de processamento. "Em resumo, o que define um 
ambiente cloud é que seja virtualizado, flexível e escalonado", diz Cunha. 

 

 



Para as empresas, a grande vantagem dessa nova informática é a redução do custo, do risco e 
da incomodação de administrar imensos servidores. Incomodação, aliás, que tenderia a 
aumentar cada vez mais. Segundo Cunha, o volume de dados em uma empresa cresce a um 
ritmo de 50% a 70% ao ano. "O cloud computing não é mais um modismo. Veio para ficar", 
defende o executivo. 
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