
A indústria da computação é pródiga em 

criar "a nova onda", mas o "cloud computing" 

parece ser mais do que algo passageiro. 

Um conceito com jeitão de ruptura tem se 

mostrado cada vez mais real e presente: a com

putação está passando a ocorrer remotamente, 

em enormes parques de servidores interligados 

pela internet. É uma mudança e tanto. Con

forme aponta o Gartner Group, uma das dez 

tecnologias emergentes mais tops em 2010 é a 

"computação nas nuvens" ("cloud computing"), 

que usa a internet como plataforma de software 

e como fornecedor de infraestrutura de armaze

namento e processamento para obter poderosas 

vantagens em custo e rapidez. Entenda o que é 

isso e tente visualizar as consequências. 

No início, o computador era enorme, ocu

pava uma grande sala refrigerada e custava uma 

fortuna. Era privilégio das grandes corporações. 

Depois vieram os minicomputadores, que 

foram, por sua vez, superados pelos computa

dores pessoais, individuais, frente a frente com 

cada usuário. Estamos assistindo agora a uma 

forma extrema desse processo de redução: o 

computador individual vai diminuir até literal

mente perder sua relevância. Com máquinas 

extremamente simples, armadas de um nave

gador de internet e conexões de banda larga 

rápida, será possível acessar programas e arqui

vos de qualquer lugar. O poder de computação 

estará centralizado em algum lugar do mundo, 

genericamente chamado de nuvem, otimizando 

os recursos de hardware disponíveis. 

Quando isso acontecer - e será uma 

mudança de proporções g igantescas, a 

capacidade computacional do mundo, que 

hoje é constituída por quase I bilhão de PCs 

rodando sobre mesas enroladas em redes 

complexas com grande ociosidade, vai migrar 

para enormes centrais de dados de grande efi

ciência. Serão "data centers" mastodônticos, 

interligados pela internet. Empresas como a 

Microsoft (Windows Azure Platform), a Ama-

zon (Amazon Elastic Compute Cloud) e o Goo

gle alinham-se entre as que oferecem espaço 

e capacidade virtual sob demanda, conforme o 

uso, na medida do necessário, como se fosse 

uma conta de telefone. No Brasil, a Locaweb e 

o UOL (UOL HOST Data Center) são partici

pantes ativos dessa revolução. 

Os impactos serão profundos. O "cloud 

comput ing" anuncia uma enxurrada de be

nefícios, inc lu indo redução de custos com 

infraestrutura de tecnologia e atualizações 

automáticas de software. A lista de atrati

vos prossegue: o processo é (supostamen

te) seguro, confiável (uma assinatura Goo

gle ou Amazon tem relevância), tem alta 

d isponib i l idade (t ipicamente 99,95%) e é 

elástico e escalável (a capacidade dedicada 

pode crescer ou d iminu i r em um, cem ou 



milhares de servidores, em minutos, con

t ro lados remotamente por web services). 

As grandes centrais armazenarão com total 

segurança softwares, sistemas e arquivos 

de dados que antes rodavam em computa

dores pessoais. Os programas, que sempre 

foram produtos vendidos em unidades ( l i 

cenças de uso em geral, com taxas anuais 

de renovação e atualização), passarão a ser 

comercial izados como assinaturas. 

Será como um serviço público, semelhante 

ao da água ou ao da eletricidade, para os quais 

já estamos habituados a pagar conforme o 

consumo. Tudo será acessível pela web. Docu

mentos, planilhas e apresentações rodarão on

line. Serviços como arquivos de dados, fotos, 

música e vídeos estarão nas nuvens. Arquivos 

poderão ser acessados de um notebook, de um 

desktop ou de um celular smartphone, porque 

o conteúdo estará guardado nas nuvens. Se 

parece futurologia, olhe novamente: o Hotmail, 

da Microsoft, o YouTube e o Gmail, do Google, 

são exemplos reais. 

Agora, pense no que as ferramentas de 

marketing de relacionamento costumavam 

ser. Dez anos atrás, a tecnologia de CRM era 

muito grande, mui to lenta, muito cara. Nessa 

época, surgiram os primeiros evangelistas 

falando de Software as a Service (SaaS). A 

ideia parecia boa demais para ser verdade: 

software distr ibuído pela internet, exata

mente do tamanho certo, exatamente na 

velocidade certa, exatamente no preço certo. 

Ninguém acreditou que o SaaS fosse cumprir 

suas promessas, mas a revolução estava co

meçando. Passados dez rápidos anos, o SaaS 

está alterando profundamente nossa noção 

daquilo que a tecnologia é e pode vir a ser. 

Se os úl t imos dez anos foram consu

midos no desenvolvimento de aplicações, 

os próximos provavelmente verão a ênfase 

migrar para a construção de plataformas e 

de toda uma infraestrutura nas nuvens. Uma 

forma de entender as diferenças é pensar que 

o SaaS refere-se à camada de aplicativos (os 

programas propriamente ditos) e o "cloud 

computing" engloba os aplicativos, mas se 

concentra na camada de infraestrutura. Ainda 

é cedo para celebrar resultados da Plata-

form as a Software, mas as promessas são 

ambiciosas, embaladas pelo incontestável 

sucesso do Software as a Service. 

Todos concordam que ainda há um longo 

caminho a percorrer. Há, por exemplo, o desa

fio das responsabilidades contratuais e legais. 

Há a questão crítica da segurança, já que pela 

internet trafegarão imensos arquivos com 

informações sigilosas. Talvez um dos maio

res entraves seja a questão de padrões para 

permitir a interoperabilidade. Assim como 

existem sistemas operacionais para os PCs e 

Macs, também precisaremos eleger softwares 

para realizar a interface com os usuários. A 

tentação dos grandes fornecedores é criar pa

drões fechados, que, na prática, representam 

a continuidade do modelo atual da indústria, 

já que dificultam a troca de fornecedores. 

IBM, Microsoft, Google, SalesForce e a gigante 

do varejo Amazon estão na luta para definir 

o modelo predominante de nuvem. Nesse 

meio-tempo, ganha força o uso de nuvens par

ticulares, nas quais - ainda que mantendo o 

princípio de "data centers" proprietários, par

ticulares - não há mais máquinas específicas 

dedicadas a funções específicas e qualquer 

coisa pode rodar em qualquer lugar. 

O mais empolgante é que algumas das 

maiores instituições financeiras brasileiras já 

estão testando pilotos de SaaS e "cloud com

puting". A mudança já está entre nós. 
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