


"Nossa expectativa é a de que a Open 

Data Center Alliance possa vir a ser o open 

source do cloud computing. Gere padrões e 

recomendações que reduzam a quantidade 

de pesquisa básica para a implantação de 

soluções e aponte boas práticas comuns 

ao mercado, para que possamos focar 

recursos no diferencial que agregará valor 

ao nosso negócio", resumiu Rafael Rosa, 

coordenador dos produtos de Cloud 

Computing da Locaweb. 

A Intel compartilha a visão e os 

objetivos da associação, e pretende estar 

próxima, acompanhando os trabalhos, 

para ouvir as idéias da aliança, absorver 

o que for possível e aplicar em seus 

produtos, principalmente no que diz 

respeito a padrões de segurança e 

melhorias da eficiência energética. 

A intenção da empresa é criar software 

e projetar novas capacidades para seus 

processadores que facilitem a adoção dos 

requisitos técnicos definidos pela aliança por 

fornecedores integrantes do programa Intel 

Cloud Builders. O objetivo é ter um guia 

prático sobre como implementar, manter e 

otimizar uma infraestrutura de nuvem. 

Integram o programa Intel Cloud 

Builders empresas como a Canonical, 

Cisco, Citrix, Dell, EMC, Enomaly, 

Eucalyptus Systems, Gproxy, HP, 

IBM, Joyent, Microsoft, NetApp, 

NetSuite, Novell, Parallels, Red Hat, 

Univa e VMWare. 

A atuação da Intel tem razão de ser. A 

empresa está preocupada em garantir que 

sua visão de computação contínua possa 

realmente acontecer. E ela é fortemente 

dependente de comutação online, 

baseada em um modelo de nuvem mais 

interoperável, seguro e simplificado. 

A visão de nuvem da Intel possui 

três elementos principais: uma nuvem 

federada, que permita que as empresas 

compartilhem dados por meio de redes 

internas e externas (privadas e públicas), 

uma rede automatizada, que permita um 

movimento de dados seguro e automático 

entre aplicativos e recursos disponíveis 

nesses dois tipos de nuvem, e soluções 

client-aware, capazes de reconhecer 

quais tipos de aplicativos, comandos e 

processamento devem ser realizados na 

nuvem ou no dispositivo mais próximo 

dos usuários, seja ele o desktop, o 

notebook, o smartphone, ou qualquer 

outro tipo de equipamento inteligente, 

inclusive nas relações M2M (machine-to-

machine). 

As estimativas da Intel são as de que, 

em 2015, mais de 2,5 bilhões de pessoas 

e 10 bilhões de equipamentos estejam 

conectados à web. Se nada for feito 

no sentido de criar uma infraestrutura 

melhor e mais inteligente para simplificar 

o gerenciamento de ambientes virtuais, 

as áreas de TI precisarão investir mais de 

US$ 2 trilhões com desenvolvimento e 

implantação de tecnologias até 2015. 

"Queremos criar padrões para 

aumentar a segurança e garantir que os 

dados disponíveis em nuvens privadas 

e públicas possam ser acessados em 

qualquer tipo de equipamento, de um 

computador a um smartphone", diz Frank 

Johnson, diretor de soluções empresariais 

para Américas da Intel. "A indústria tem 

a oportunidade de acelerar o potencial 

da computação em nuvem, melhorar 

a economia de escala e fazer melhores 

negócios quando colabora para a criação 

de padrões. A colaboração tem gerado 

bons resultados", explica. 

O trabalho ainda está no início. A 

primeira atividade da Open Data Center 

Alliance foi a realização de um webcast, 

dia 18 de novembro, envolvendo todos os 

associados e público em geral, incluindo 

fornecedores. 

Só a sua criação, no entanto, já aponta 

para um cenário no qual também os 

fornecedores de nuvem desenvolvam ou 

comprem ferramentas - baseadas em 

padrões abertos - para que seus clientes 

possam integrar o que quiserem. Se esses 

fornecedores não puderem se conectar 

de maneira rápida e conveniente com os 

sistemas instalados nas dependências dos 

clientes, então não têm um modelo eficaz 

de negócios. Essa questão será vital para 

a prosperidade de qualquer provedor de 

cloud computing. 
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