
A guerra nas nuvens 
Com o novo serviço de armazenamento on-line iCloud, a Apple 
entra na disputa para guardar - e usar - suas informações pessoais 

e a gente puder ser melhor sem ser 
diferente, eu estarei satisfeito." A fra
se foi dita por Steve Jobs, fundador 

da Apple, num evento para desenvolvedo
res de programas em 1997. Quatorze anos 
depois, Jobs se mostrou mais abatido e 
magro - segundo rumores, ainda decor
rência da luta contra o câncer de pâncreas. 
Mas, aparentemente, Jobs estava satisfei
to. Ele apresentou o iCloud, um serviço 
baseado na computação em nuvem. Nele, 
seus dados deixam de ser armazenados na 
memória de seu aparelho (como compu
tador ou celular) para ficar em servidores 
espalhados pelo mundo, acessíveis pela in
ternet de qualquer lugar. O iCloud é uma 
evolução do MobileMe, serviço pago que 
sincronizava e-mails, contatos e calendário 
em qualquer aparelho da Apple por US$ 
100 anuais. O iCloud não é diferente, como 
previu Jobs, mas melhor. Além de ser gra-

tuito, ampliou a capacidade para sincroni
zar documentos, fotos e até músicas. 

A satisfação de Jobs não é resultado de 
apenas um serviço promissor. A "máxi
ma" proferida em 1997 deu à Apple a ca
pacidade de se manter tecnologicamente 
à frente de seus concorrentes. Quando não 
lançou produtos que redefiniram o mer
cado - como o iPod, o iPhone e o iPad -, 
soube identificar o que seus concorrentes 
estavam fazendo de melhor e adaptar a seu 
próprio modelo. De certa forma, o iCloud 
incorpora à Apple o que seu principal 
concorrente - o Google - tem feito com o 
sistema Android nos últimos anos. E tam
bém o que é seguido por outros gigantes 
da tecnologia, como Microsoft, Facebook e 
a Amazon (leia na ilustração ao lado). 

O crescimento das nuvens se ampara 
na lógica que levou redes sociais, como 
o Facebook, a figurar entre as empresas 

mais bem cotadas do mundo. Vale muito 
a informação enviada voluntariamente por 
um consumidor. As empresas passam a co
nhecer profundamente os hábitos e gostos 
de seus usuários, oferecendo produtos e 
serviços com um índice de aceitação maior 
que o da publicidade tradicional, de massa. 
O Google estima que os dados nas nuvens 
deles e de seus concorrentes poderiam ren
der hoje US$ 1,4 trilhão ao ano. É o dobro 
do que a publicidade on-line deverá faturar 
em 2011. E as perspectivas são de um mer
cado em crescimento acelerado. Segundo a 
Cisco, fabricante de equipamentos de rede, 
ao final de 2013 o mundo terá 3 bilhões de 
internautas. O número de aparelhos co
nectados chegará a 15 bilhões. Cada pes
soa terá pelo menos duas conexões com 
a nuvem. Quanto mais opções as pessoas 
têm de enviar e receber suas próprias in
formações, mais elas o fazem. 

Para disputar o comando deste novo 
mercado, Apple e Google optaram por 
estratégias diferentes. Steve Jobs escolheu 
centralizar tudo nos programas que rodam 
nos aparelhos, os aplicativos. Isso surgiu 
quando a Apple criou o modelo de smar-
tphones de hoje. O iPhone, lançado em 
2007, não trouxe apenas um design inova
dor e uma tela sensível ao toque. Ele pro
moveu o mercado de aplicativos, que hoje 
somam mais de 425 mil opções. O mesmo 
modelo se aplica ao iPad, tablet que ven
deu 25 milhões de unidades em pouco 
mais de um ano e domina 90% do mer
cado. Os programinhas funcionam como 
intermediários entre o usuário e a nuvem. 
As fotos devem ser enviadas pelo progra
ma Photo Stream, os documentos pelo 
iWork e as músicas e livros pelo iTunes 
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Match (que tem custo anual de US$ 25). 
A Apple também liberou os kits de desen
volvimento para as empresas que quise
rem criar programas para usar o iCloud. 
"A Apple criou um bom acessório para os 
iPhones. Todos eles agora vêm com um 
data center. De graça", diz o analista ame
ricano Horace Dediu, do blog Asymco. 

Já o Google partiu para uma estratégia 
mais libertária. Ele permite que o usuário 
envie informações de qualquer aparelho 
de qualquer sistema, seja um computador 
com o Windows ou um celular BlackBerry 
e até os produtos da Apple. O acesso pode 
ser feito por programas específicos ou pelo 
navegador. A vantagem de ter um aparelho 
com Android, o sistema do Google, é que 
os serviços já vêm integrados ao celular. O 
Google também deu o passo mais ousado 
rumo à nuvem. Lançou o sistema Chrome 
OS para notebooks. Com ele, o computa
dor é operado apenas por um navegador. 
Os programas funcionam todos on-line. 
É ótimo enquanto você tem conexão, mas 
sofrível se estiver desconectado. 

Dois grandes obstáculos ainda retardam 
a expansão da computação em nuvem. O 
primeiro é a precariedade das conexões 
de internet, principalmente das redes de 
celulares, incapazes de acompanhar a 
evolução dos aparelhos que as utilizam. 
O outro, talvez mais crítico, é a segurança. 
Em abril, hackers invadiram a rede on-line 
do console de games PlayStation da Sony. 
Tiveram acesso a contas de 77 milhões de 
usuários. Em alguns casos, espionaram 
dados sigilosos como número de cartão de 
crédito. A Sony levou quase um mês para 
recuperar o controle de sua rede. 

Apesar disso, nossa transição para as 
nuvens é inevitável. As invenções das em
presas de tecnologia seguirão cada vez 
mais a tendência de aparelhos como os 
computadores com Chrome. Uma especu
lação recorrente nos protótipos das futuras 
gerações de iPhones é que eles viriam sem 
memória física. Não faria sentido escolher 
entre os modelos com 16 GB ou 32 GB de 
memória. O consumidor compraria um 
aparelho com um bom processador, uma 
boa conexão e teria espaço nos servidores 
do centro de dados da Apple. É uma evo
lução natural e, de certa forma, anunciada 
com antecedência. Naquele mesmo evento 
para desenvolvedores em 1997, durante 
sua despedida, Jobs fez uma previsão: 
"Num futuro próximo, carregar por aí um 
computador desconectado à internet soará 
como uma atitude bizantina". 
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