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A cada dia estamos tendo mais serviços e contato com o que se denominou "computação em 
nuvem", ou "cloud computing". Essa nova onda está criando uma revolução silenciosa na 
forma como milhares de pessoas e empresas têm feito negócios nos dias atuais. 
 
Para entender essa transformação, vamos retornar à década de 1980 quando a micro-
informática se popularizou. Nessa época, após comprar o computador, era necessário ir à loja 
e comprar também os softwares. 
 
Com a internet, a história começou a mudar e entramos na era do software como serviço, 
onde basta acessar um site, experimentar e, se gostar, pagar pelo que usar. O software na 
maioria dos casos não precisa nem ser instalado, é totalmente acessado on-line. Dados, 
arquivos e preferências ficam armazenados na internet, em servidores espalhados por lugares 
que nem se imagina. Isso é computação em nuvem. 
 
Essa nova geração de "softwares online, cobrados como serviço" ou SaaS (do inglês software 
as a service), pode trazer diversos benefícios para as pequenas e médias empresas: acesso a 
diversas tecnologias de ponta, redução de custos, rápida implantação, segurança (muitos 
serviços são mais seguros que armazenar papéis físicos ou servidores na própria empresa), 
aumento da produtividade, entre outros. É possível ter toda a empresa operando online. Entre 
os serviços, podemos citar os mais procurados: 
 
Serviços de e-mail um dos primeiros SaaS a surgir. Microsoft, Google e Locaweb oferecem e-
mails corporativos com capacidade de armazenamento invejáveis, a custos extremamente 
baixos. 
 
Sistemas de CRM é possível controlar toda a equipe comercial e de relacionamento com 
clientes via internet com softwares. 
 
Sistemas de colaboração ferramentas que permitem o aumento da produtividade da equipe, 
para gestão de metas, projetos, compartilhamento de arquivos e agenda, entre outros 
recursos. 
 
Pacotes de escritório - não há uma empresa que não precise de um editor de textos, software 
de planilha ou de apresentações. O Office da Microsoft é o líder nesse segmento, mas está 
sendo atacado por concorrentes online como Google e Zoho Office. 
 
Além desses serviços também pode-se encontrar soluções para backup online, e-mail 
marketing, PABX virtual usando recursos de VoIP, sistemas de gestão financeira e 
intermediação de pagamentos, ERP, Business Inteligence e por aí vai. 
 
Aqui no Brasil, esse novo mercado está ainda engatinhando, mas seu potencial de crescimento 
está nas nuvens, com certeza. Ainda existem diversas barreiras culturais e mitos que impedem 
a adoção desses recursos em sua totalidade. Nos Estados Unidos, essa fase já passou e esse 
mercado e seus clientes cresce a cada dia. Empresas como a Amazon inclusive já 
diversificaram seu próprio core business para oferecer soluções para empresas que queiram 
entrar nas nuvens, oferecendo seu know-how em serviço de dados. 
 
Quem ainda não experimentou um SaaS não deve perder mais tempo. Muito em breve, o 
software em CD, será colocado na estante de lembranças, junto com disquetes, bips, walkman 
etc. 
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