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O modelo de cloud computing é a grande tendência para o mercado de TI deste ano 
 
Mostrando-se como tendência corporativa para a indústria de Tecnologia da Informação (TI), a 
plataforma de cloud computing (computação nas nuvens, em livre tradução) se apresenta 
como um sistema operacional que possibilita o compartilhamento de informações, através da 
internet. Este é um sistema de gerenciamento de dados online que chega para quebrar antigos 
paradigmas do mercado de TI e acompanhar o crescente fluxo de informação no mundo. 
 
A analogia com a “nuvem” se refere à capacidade em tornar virtual os dados de seu 
computador com a mesma qualidade e sem a necessidade da instalação de softwares e 
aplicativos, à internet. 
 
Reduz custos e possibilita a comodidade de não carregar o maquinário para todos os lugares. 
Capacidade plausível devido à utilização de toda a dimensão online. 
 
O Google é pioneiro nessa grande tendência tecnológica. Criou softwares de edição de textos, 
planilhas eletrônicas, correio eletrônico (Gmail) e agendas desenvolvidas (Google Docs) para o 
uso online, sem que houvesse a necessidade de fazer o download para o computador. 
 
Esses programas gratuitos são capazes de serem acessados de qualquer lugar. No entanto, o 
conceito de guardar arquivos na web, utilizar programas virtuais, como as conhecidas redes 
sociais (Orkut, Facebook, Twitter e etc) para o armazenamento de informação traz a questão 
da segurança da informação à tona, principalmente diante do crescente ataque de hackers. 
 
Segundo especialistas em TI, grandes corporações americanas que utilizam o cloud computing 
como estratégia de gerenciamento de conteúdo, já possuem plataformas especializadas de 
proteção da informação. 
 
Uma espécie de “registro autoral” que possibilita a sua vinculação em toda a rede, 
assegurando seu conteúdo e aproveitando o boom dos processos de crescimento e expansão 
das redes sociais, para a sua promoção. No Brasil, esta tecnologia ainda é incipiente por 
faltarem normativas suficientes para o seu cumprimento. O modelo de cloud computing, 
segundo o gerente geral da EMC Brasil, Carlos Cunha, é uma tendência que já vem sendo 
adotada pelas pequenas, médias e grandes corporações, em todo o mundo, que visam à 
melhora na infra-estrutura e flexibilidade para o armazenamento de dados. 
 
As corporações já estão saindo da área de desenvolvimento de servidor e se incluindo neste 
processo de virtualização. A jornada já começou e este modelo já está deixando de ser apenas 
uma buzzword. Claro que cada empresa utiliza desta ferramenta em diferentes níveis de 
maturidade e a expectativa é grande para este ano  explicou Cunha, em um evento promovido 
pela EMC Corporation durante os dias 25, 26 e 27 de fevereiro em Petrópolis, no Estado do Rio 
de Janeiro. 
 
De acordo com o diretor de práticas de produtos e soluções para a América Latina da EMC, Joel 
Braweman, a ferramenta de cloud computing possibilita a utilização de uma melhor estratégia 
de desenvolvimento em TI, devido à internet. 
 
Há a possibilidade de desenvolver aplicativos nessa circunstância. Quando você trabalha com 
infraestrutura, fica evidente a maior flexibilidade na utilização de aplicativos e armazenamento 
de dados. Além do mais, o que está acontecendo na indústria de TI é uma evolução. 
 
Todo o seu paradigma de consumo está mudando e, neste viés, estamos começando a 
explorar as capacidades da internet na busca de um acesso mais rápido de informações em 
rede, com a mesma interface, de um lado para o outro  diz. 
 



O cloud computing, de uma maneira geral, é visto como uma nova economia na geração de 
energia e uma nova forma de fazer comunicação. No entanto, segundo especialistas, ainda não 
existe o entendimento suficiente das corporações de que esta ferramenta não se resuma a 
uma “simples troca de máquina física por uma virtual”, mas à viabilização de uma elasticidade 
maior na obtenção de um data center automatizado na internet. 
 
Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 1mar. 2010, Primeiro Caderno, p. A24. 

Text Box
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 1mar. 2010, Primeiro Caderno, p. A24.




