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Serviços profissionais de cloud computing são regidos por cláusulas de performance e 
segurança. Já os serviços para o usuário pessoal podem falhar vez ou outra... e paciência. 
Concorda? 

A queda do serviço de e-mail do Google (Gmail) hoje, junto a duas ou três quedas anteriores 
neste mesmo ano, as constantes quedas do Twitter e mesmo as do Facebook, causadas por 
problema de infra-estrutura e/ou ataques a eles levanta uma questão: podemos confiar nos 
serviços de computação em nuvem? 

Antes de responder à questão, é importante entender o conceito de computação em nuvem 
(cloud computing). Este paradigma de processamento se refere a serviços em que o 
processamento e armazenamento dos dados são feitos no servidor onde o serviço está 
hospedado e é devolvido ao usuário o resultado das solicitações. 

É como se o seu computador trabalhasse como um terminal de requisição de dados e todo o 
processamento pesado fosse feito nos mainframes das companhias. 

Enquanto tendência, a computação em nuvem apresenta dois problemas graves: 

- Privacidade: seus dados (e-mails, documentos, fotos) ficam em máquinas que não são suas e 
que são compartilhadas com outros usuários;  

- Capacidade: estão as empresas fornecedoras destes serviços preparadas para a demanda?  

E a demanda aqui não se refere somente ao consumo de banda e processamento, refere-se 
também à segurança. 

A tendência parece inevitável: a Microsoft anunciou o Office Live, serviço semelhante ao 
Google Docs, em que não é necessário instalar o programa no computador, basta ter um 
navegador e uma conexão à internet para acessar seus documentos e programas (Word, 
Excel, PowerPoint, etc.). 

O Facebook e o Orkut a cada dia acrescentam mais serviços para tornar o usuário 
independente da instalação de programas no computador. E mesmo o aumento de vendas dos 
chamados netbooks (notebooks com tela pequena e baixa capacidade de armazenamento e 
processamento) apontam nesta direção. A Adobe já lançou o PhotoShop (programa para 
tratamento de imanges) em sua versão online. 

Como modelo de negócio, a computação em nuvem é desejável às companhias, já que 
praticamente impede a pirataria e pode se basear em um modelo de prestação de serviços, 
com cobrança mensal, por exemplo. 

Mas e para os usuários, até que ponto este modelo é bom? 

Os problemas de instabilidade dos serviços atuais aumentam mais uma barreira à adoção em 
massa destes serviços. 

A primeira barreira principal é a internet: penetração, qualidade e velocidade de conexão; 

A segunda é a queda de paradigma: não ter os programas na instalados na máquina e acessá-
los somente online; 



A terceira que está diretamente ligada à segunda é a confiabilidade: estarão os serviços e 
dados disponíveis que precisarmos deles? Estarão meus dados seguros em servidores alheios? 

Ainda é prematura uma resposta definitiva, mas é importante questionarmos desde já o futuro 
destes serviços. 
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