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Se o mercado resolveu chamar as recentes mudanças na tecnologia da informação mundial de 

Cloud Computing, pois bem, poderia ter qualquer outro nome. O fato é que, a cada dia que 

passa, fico impressionado com a velocidade com que a computação mundial está mudando e a 

influência direta que essas mudanças têm nos negócios de qualquer ramo. 

  

Vamos concentrar nossa análise das mudanças nas três principais camadas de tecnologia que 

sofrem maior impacto e que, ao mesmo tempo, formam as principais forças que levam ao 

Cloud Computing. A nova infraestrutura de TI, a nova plataforma de desenvolvimento de 

aplicativos modernos e a nova experiência do usuário final. 

  

Nova infraestrutura computacional – Os principais adventos tecnológicos que evoluíram e 

formam hoje a base para a computação em nuvem são a atual capacidade de processamento 

de dados da plataforma baixa; a maior capacidade de telecomunicação de todo tipo; e a 

virtualização de computadores. A virtualização, por sua vez, habilita a nova infraestrutura de 

TI a trabalhar em forma de pooling de recursos (uma gama de processamento, memória, rede 

e armazenamento em formato virtual à disposição da central de controle do data center), 

elasticidade (aumento e diminuição dinâmica e online de provisionamento desses mesmos 

recursos, conforme demanda) e mais recentemente a transformação de tudo isso em um 

sistema de self-service. Em poucas palavras, uma “Application Store” para quem consome TI, 

com ofertas de aplicações, servidores, desktops, aplicativos e desenvolvimento direto na 

nuvem. Arquitetar e implementar a nova infraestrutura computacional que forma a base para o 

Cloud Computing se tornou uma das práticas mais importantes do mercado de TI atual e, com 

certeza, continuará sendo uma das áreas mais relevantes nos próximos anos. Os novos 

sistemas dependem de flexibilidade na infra-estrutura. 

  

Nova plataforma de desenvolvimento de aplicativos modernos - É formada pelas novas 

plataformas de desenvolvimento de software. Para realizar o objetivo de termos todos os 

sistemas na nuvem (seja interna ou externa) com flexibilidade, acesso por qualquer dispositivo 

e de forma a permitir integração total entre os dados locais, remotos e públicos, todos os 

aplicativos que conhecemos hoje deverão ser reescritos ao longo do tempo. Outra exigência 

natural dos usuários é que esses aplicativos permitam colaboração em redes sociais públicas 

ou corporativas. Assim, seus dados devem ser acessados e compartilhados de qualquer 

plataforma de colaboração e comunicação. Esta mudança do perfil dos aplicativos é tão 

importante que negócios estão sendo criados ou estão deixando de existir devido à velocidade 

com que novas aplicações são re-desenvolvidas no formato SaaS – time to market aqui é a 

palavra-chave. 

  

Os novos CRM, por exemplo, (totalmente reescritos para Nuvem no modelo SaaS – Software 

as a Service) são virtualizados, flexíveis seguros e pagos sob demanda, o que traz uma 

integração financeira perfeita com o fluxo de caixa da empresa que o consome, por ser 

contabilizado como investimento operacional (OPEX). Além do projeto não necessitar de 

investimento (a não ser na parte de serviços com migração de dados), o programa é 

autocustomizável pelos seus usuários, e o acesso é feito de qualquer dispositivo móvel pela 

web. Ao fechar um projeto desse tipo, a empresa recebe nada mais que o número de logins 

comprados, equivalente ao número de usuários que irão interagir com o sistema. Toda 

infraestrutura está na nuvem, segura, disponível e isolada 100% de qualquer outro sistema de 

outra empresa hosteada pelo mesmo provedor. A empresa de CRM no modelo SaaS está 

ganhando todas de sua concorrência, e os concorrentes, por sua vez, estão correndo para 

redesenhar seus aplicativos e ofertas como SaaS, pois se continuarem no modelo anterior por 

mais algum tempo vão sair do mercado. 

  

Nova experiência do usuário final – Formada pela experiência do novo usuário, caracterizada 

como qualquer entidade que possa interagir com dispositivos tecnológicos daqui para frente. 

Essas pessoas são somente as que, de alguma forma, interagem com o computador? E se 

pensarmos que celulares, iPhones, iPads, eletrodomésticos, catracas de teatro, estacionamento 

e pedágio, entre outros, estão cada vez mais conectados online e suas novas funções 
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dependem da conexão. Portanto, mesmo que uma pessoa não tenha um iPad, só de passar por 

um pedágio eletrônico, está consumindo Cloud Computing. 

  

Vamos analisar por outro ponto de vista. Veja a forma dinâmica com que crianças muito 

novas, adolescentes, adultos e idosos interagem hoje com suas redes sociais. Na maioria delas 

o usuário tem uma área com seus contatos, fotos, filmes e outros objetos que fazem parte do 

seu dia a dia digital. Basta essas pessoas desligarem sua conexão (acesso ao site) de um 

computador e se reconectar em outro para ter acesso imediato aos mesmos objetos e amigos, 

continuando assim seu momento de relacionamento e entretenimento. Será que esta 

experiência define um novo padrão de aplicativos para a próximas décadas? 

  

Os aplicativos internos dos ambientes corporativos devem seguir o mesmo caminho. Temos 

aqui uma série de mudanças que, por um lado, parecem interessantes para facilitar a vida de 

uma pessoa ou agilizar o trabalho de um profissional. Trata-se de acesso a dados cada vez 

mais dinâmico, sob demanda, de qualquer dispositivo e de forma colaborativa. O desafio está 

em fazer essa mudança acontecer na Nuvem Interna também. 

  

Precisamos ter certeza de que o acesso vindo de qualquer dispositivo seja transparente. As 

novas pesquisas nesta área são impressionantes, dispositivos que projetam telas de 

computador em qualquer superfície (interagimos pelo toque na área projetada) ou até 

dipositivos que captam ondas cerebrais e as transformam em comandos já estão aí. Não são 

mais ficção científica. 

  

Portanto, será que devo reescrever meus aplicativos? 

  

Pense que a experiência de mobilidade e colaboração que se tem nas redes sociais é o nível de 

experiência cada vez mais exigido pelos usuários atualmente. E se você perder seus clientes a 

médio prazo por não remodelar seus produtos neste formato? Esse é o grau de alerta que os 

principais gestores de TI estão vivendo. 

  

A maior força que compele ao Cloud Computing, ou melhor dizendo, que leva a mudanças 

rápidas e radicais na computação mundial de hoje é o surgimento de novos produtos e ofertas 

modernas ( como as novas Application Stores), de acordo com a expectativa das novas 

gerações, e das mais “antigas” que estão sendo recicladas. Essas mudanças computacionais 

estão diretamente ligadas à mudança dos produtos e modelos comerciais tradicionais ( de 

CAPEX para OPEX ), estando também diretamente relacionadas à economia mundial. Como TI 

deve se alinhar a tudo isso e ao mesmo tempo liderar esse movimento? É tudo uma questão 

de workloads (aplicações), o que elas fazem, onde e como elas são executadas e por que 

dispositivo elas serão acessadas. Se você juntar todos estes aspectos, com certeza terá uma 

grande estratégia de TI para os próximos anos. 

 

Fonte: CRN Brasil online, 19 set. 2011. Disponível em: <http://crn.itweb.com.br/>. 

Acesso em: 20 set. 2011. 
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