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A realização de grandes eventos esportivos mundiais assinala enorme oportunidade de impulso 
à computação em nuvem no Brasil. As tecnologias envolvidas na Copa do Mundo, em 2014, e 
na Olimpíada, em 2016, irão desde transmissão de imagem de altíssima qualidade em 3D por 
IP até realidade aumentada e geração de conteúdo pessoal em volume ainda inestimável. A 
exigência de um poder computacional tão inédito quanto fugaz fazem da arquitetura em cloud 
o suporte natural para atender tanto o pico de demanda por infraestrutura quanto para 
embasar soluções e aplicativos que sequer começaram a ser desenvolvidos.  
 
A possibilidade de acesso dinâmico a recursos como processamento, memória e 
armazenamento, lançando mão de recursos sem ter de criar um datacenter monumental com 
soluções de um provedor único, é uma novidade testada em parte na última Copa do Mundo, 
na África do Sul, que teve processamento feito na Índia. Mas vai atingir um novo patamar em 
2014. "A melhor gestão dos recursos é uma das principais vantagens da computação em 
nuvem", aponta Cássio Dreyfuss, vice-presidente de pesquisa do Gartner.  
 
As estimativas são de que cheguem ao país entre 600 mil e 1 milhão de turistas, somados aos 
mais de 200 milhões de brasileiros e aos cerca de 3,3 bilhões de espectadores que 
acompanharão os jogos nos mais diversos dispositivos. A IBM avalia que em meio à Copa o 
Brasil atinja 90 milhões de acessos à internet. A necessidade de largura de banda será 
determinada pela evolução dos dispositivos e das aplicações, mas certamente ficará anos-luz à 
frente dos limites atuais da nossa 3G e boa parte do mundo estará familiarizada com as redes 
4G. Com isso, o Brasil se depara com a oportunidade de construir conhecimento e estrutura 
suficientes para se tornar um grande player mundial de cloud computing, tirando proveito do 
legado posterior aos eventos; mas, de outro lado, enfrentará o desafio de acelerar os 
investimentos em infraestrutura de tecnologia da informação e da comunicação (TIC). 
 
Para Marcelo Ehalt, diretor de engenharia da Cisco, a cloud é perfeita para eventos desse 
porte. Com demanda incerta de infraestrutura, a flexibilidade, a agilidade e a escala 
proporcionadas pela nuvem são perfeitas para as áreas de TI envolvidas direta ou 
indiretamente no evento e com necessidades temporárias. A própria Cisco tem uma equipe 
dedicada cujas ideias serão testadas na Olimpíada de Londres, no ano que vem.  
 
A IBM está no mesmo caminho e planeja a entrada em operação no país de seu novo centro de 
cloud computing, antes de 2014, para atender às necessidades geradas pelos jogos - a ideia é 
oferecer depois soluções para os mercados interno e externo.  
 
Metas, prazos e investimentos necessários para que tudo isso funcione ainda são uma 
incógnita, já que nem a Fifa nem o Comitê Olímpico Internacional (COI) definiram seus 
parâmetros para TIC. Mas já há alguns indicativos. O Plano Nacional de Banda Larga deve ser 
acelerado por definições e licitações este ano, apontou o secretário de telecomunicações do 
Ministério das Comunicações, Nelson Fujimoto, no Campus Party, em janeiro. Levantamento 
da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e da Comunicação 
(Brasscom) em parceria com a Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de 
Telecomunicações Competitivas (Telcomp) mostra que devem ser investidos perto de R$ 477 
milhões em projetos relacionados a TIC para a Copa - boa parte deles voltados à computação 
em nuvem.  
 
"A adoção de cloud pode tornar o Brasil um polo importante de servidores internacionais", diz 
o diretor de infraestrutura e convergência digital da Brasscom, Nelson Wortsmann, que 
recebeu este mês a visita de um player mundial interessado em investir US$ 250 milhões no 
país.  
 
Embora as operadoras móveis no país ainda estejam a meio caminho de seus investimentos 
em 3G, a Cisco avalia que as possibilidades de adoção da quarta geração, a LTE, não estão tão 
distantes assim. "É uma questão de tempo para as operadoras se mexerem, frente à queda do 
preço dos dispositivos e à demanda dos usuários", diz Ehalt. Ele lembra, porém, que os 



usuários são atraídos não só pelos equipamentos, mas pelos aplicativos, que aceleram a 
adoção. "A tecnologia 3G ainda tem muito a crescer no país. A LTE tem necessidade de maior 
espectro para banda larga móvel, o que, cremos, só começa a existir a partir de 2012", diz 
Leonardo Queiroz, diretor de top clients da TIM Brasil.  
 
Já Pedro Ripper, diretor de desenvolvimento tecnológico e estratégia da Oi, acredita que o pico 
de demanda poderá ser equacionado com adoção de wi-fi em locais de pico de tráfego ou a 
implantação de infraestrutura 4G em áreas de concentração.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 fev. 2011, Especial Computação em Nuvem, p. 
F10. 


