
Cloud Printing será a nova onda? 
A impressão em nuvem pode revolucionar os serviços de impressão. Saiba como funciona 

Acada dia o termo Cloud vem ganhando 
maior importância com o lançamento 
de novos produtos e serviços de T I . Ele 

define uma nova forma de acessar remotamente 
dados em servidores que podem trabalhar sob de
manda e de forma escalonável, por isso chamamos 
de Cloud Computíng ou Computação em Nuvem. 

Criamos novas formas de acesso remoto 
que permitirão que o seu conteúdo e arquivos 
estejam em "nuvem" e possam sincronizar da
dos entre seus aparelhos sem a necessidade de 
baixar nenhum aplicativo nos mesmos. Tradu
zindo, Computação em N u v e m são aplicações 
e serviços executados através de servidores que 
armazenam e disponibilizam seus dados remo
tamente, independentemente de onde você es
teja e qual máquina esteja acessando. 

No entanto, Cloud deve ser visto como 
uma tendência que mudará a forma como i n 
teragimos, compartilhamos e armazenamos 
nossos dados, inclusive no mercado gráfico. 

Imaginemos que daqui para frente não ha
verá mais a necessidade de termos computado
res pessoais, notebooks, celulares e tablets com 
grandes capacidades de armazenamento. O que 
teremos serão serviços pagos e utilizados sob 
demanda, disponíveis para acesso a qualquer 
hora e em qualquer lugar, independentemente 
do aparelho que estejamos acessando. 
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O que importa é que suas informações esta
rão seguras e prontas para serem compartilha
das com outras pessoas. Podemos dizer que o 
conteúdo a cada dia estará mais "móvel" e pron
to para ser reproduzido a qualquer momento. É 
aí que entra a grande pergunta, Cloud Printing 
será a nova onda? A resposta: claro que sim! 

O que seria "Cloud Printing" ou impres
são em nuvem? 
Seria uma alternativa para imprimirmos ou en
viarmos para impressão remotamente nossos 
conteúdos como imagens, apresentações, livros 
ou mesmo fotoprodutos e outras demandas em 
qualquer local a qualquer hora. 

Qual seria a razão para acreditarmos que 
organizações e pessoas passarão a utilizar este 
modelo? É fácil responder: 
- O número de acessos em banda larga che
gou a 42,1 milhões em maio de 2011, o que 
representa um crescimento de 53,5% em re
lação ao mesmo mês do ano passado; 
- 75% das grandes empresas no Brasil já 
usam cloud c o m p u t i n g ; 
- Em 2009, apenas 34,4% dos usuários t i 
n h a m o hábito de acessar a internet pelo 
celular. Em 2010, esse número subiu para 
44,8%, representando a terceira maior plata
f o r m a para conexão. 

O que estamos dizendo é que todos os 
dados apontam para a mesma direção: o 
conteúdo será disponibi l izado em nuvem, o 
acesso será remoto e grande parte da deman
da de serviços virá de aparelhos móveis. 

É possível levar a nossa gráfica para as nuvens? 
A gráfica não necessariamente, mas o acesso aos 
serviços com certeza é possível. Vamos imagi
nar a seguinte situação: você cria um ambiente 
(central) de impressão em nuvem e disponibiliza 
uma área restrita para que seus clientes acessem, 
personalizem e gerem impressão. Agregado a 
este serviço, você ainda oferece um serviço de en
trega express, não só para ele, mas para qualquer 
outro usuário que ele dê a "permissão" Ou seja, 
ele pode compartilhar para que outras pessoas 
mantenham ou insiram novos dados no material 
e solicitem a impressão sob demanda. 

Todo esse pacote significa atender de forma 
diferente. Se o produto que temos hoje já está 
mais para uma commodity, que tal diferenciá-lo 
para que seja utilizado em nuvem de forma mais 
ampla e conveniente? Pense nisso! 
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Text Box
Fonte: Publish, São Paulo, ano 21, n. 114, p. 28, 2011.




