
Tráfego cloud vai quadruplicar até 2016, prevê Cisco 

 

Segundo o Global Cloud Index (2011-2016), o volume global de tráfego nos data centers vai 

chegar aos 6,6 zetabytes ao ano. 

 

O segundo relatório anual do Global Cloud Index (2011-2016), divulgado esta semana pela 

Cisco, estima que o volume global de tráfego nos data centers quadruplicará até 2016, 

atingindo um total de 6,6 zetabytes por ano. A empresa prevê também que o tráfego de cloud 

aumente seis vezes até 2016 – uma taxa de crescimento anual (CAGR) de 44% – passando de 

de 683 exabytes em 2011 para 4,3 zetabytes em 2016. 

 

Para por estes números em contexto, 6,6 zetabytes equivalem a nada menos que 92 biliões de 

horas de streaming de música ou cerca de ano e meio de streaming contínuo para toda 

população mundial em 2016. Já 16 biliões de horas de conferências profissionais na Web 

equivalem a cerca de 12 horas diárias de videoconferência para toda a população ativa do 

mundo em 2016. E, pro fim, 7 biliões de horas de streaming de vídeo em alta definição (HD) 

equivalentem a cerca de 2,5 horas por dia de vídeo HD em streaming para toda a população 

mundial em 2016. 

 

O tráfego de cloud vai representar quase dois terços do tráfego global de data center. 

Globalmente, o tráfego de cloud crescerá de 39% (57 exabytes por mês e 683 exabytes por 

ano) do tráfego total em 2011 para 64% (quase dois terços – 355 exabytes por mês e 4.3 

zetabytes anualmente) do tráfego total de data center em 2016. 

 

A grande maioria do tráfego de data centers não tem origem nos usuários finais, provindo 

antes de data centers e tarefas de computação em cloud, virtualmente invisíveis para as 

pessoas. A Cisco estima que entre 2011 e 2016 cerca de 76% do tráfego de data centers 

permaneça no próprio data center e seja gerado sobretudo por operações de armazenamento, 

produção e desenvolvimento de dados. Adicionalmente 7% do tráfego de data centers será 

gerado entre data centers, principalmente por causa de operações de replicação de dados e 

atualizações de software e sistema. Os 17% do tráfego restante serão originados no usuário 

final com acesso à cloud para navegar na Internet, usar o email e fazer streaming de vídeo. 

 

Ainda segundo o estudo, até 2016 o Médio Oriente e a África vão apresentar as maiores taxas 

de crescimento do tráfego cloud, ao passo que a região da Ásia-Pacífico responderá pelo maior 

volume de processamento de dados na nuvem. Em 2011, a América do Norte foi a região que 

gerou mais tráfego (261 exabytes por ano), seguida pelas regiões Ásia-Pacífico (216 exabytes 

anuais) e Europa Ocidental (156 exabytes por ano). Até 2016, a região Ásia-Pacifico vai ser o 

maior gerador de tráfego na cloud (1,5 zetabytes por ano), seguida pela América do Norte (1,1 

zetabytes por ano) e pela Europa Ocidental (963 exabytes anualmente). 

 

O Cisco Global Cloud Index é produzido a partir de modelos e análises de várias fontes 

primárias e secundárias, incluindo: 40 terabytes de amostras de tráfego provenientes de 

vários data centers em todo o mundo, no decurso do último ano; os resultados de mais de 90 

milhões de testes de rede efectuados nos últimos dois anos; estudos de mercado de terceiros. 

 

Outros destques 

 

O estudo inclui também um suplemento intitulado Cloud Readiness Regional Details, que 

examina as capacidades das redes fixa e móvel de cada região do mundo (abrangendo quase 

150 países) para suportar serviços e aplicações de cloud computing, tanto para o utilizador 

individual como para empresas e profissionais. 

 

De acordo com a Cisco, o tráfego de cloud global vai crescer mais depressa do que o tráfego 

de data center global. A transição para os serviços cloud alimentará o crescimento do tráfego 

de cloud a um ritmo superior ao do tráfego de data center global. O tráfego global dos data 

centers vai quadruplicar (CAGR de 31%) entre 2011 e 2016, ao passo que o tráfego cloud vai 

crescer seis vezes (CAGR de 44%) no mesmo período. 
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Ásia-Pacífico, Europa Central e Oriental, América do Norte e Europa Ocidental estão hoje em 

condições de suportar aplicações avançadas de cloud computing sobre redes fixas; neste 

momento, apenas a Europa Ocidental tem um desempenho de rede razoável para aplicações 

de cloud computing de nível intermédio nas redes móveis. A Hungria é, atualmente, o único 

país capaz de suportar serviços cloud avançados na rede móvel. 

 

Para avaliar a condição das várias regiões para a era de cloud computing foram analisados 

vários atributos das redes fixa e móvel. Velocidades médias de upload e download e latência 

média são dois dos aspectos avaliados na Ásia-Pacífico, Europa Central e Oriental, América 

Latina, Médio Oriente e África, América do Norte e Europa Ocidental. 

 

Do ponto de vista da rede fixa, o desempenho médio nas regiões do Médio Oriente e África e 

América Latina permite atualmente suportar aplicações intermédias de cloud computing, como 

streaming de vídeo de alta definição e chat de vídeo. 

 

O desempenho médio da rede fixa nas regiões Ásia-Pacífico, Europa Central e Oriental, 

América do Norte e Europa Ocidental, pro sua vez, já permite  suportar aplicações avançadas 

de cloud computing, como o streaming de vídeo 3D e serviços de escritório virtual. Nota: 

Alguns países em cada uma das regiões têm capacidades médias ao nível da rede fixa para, já 

hoje, suportar aplicações avançadas de cloud computing. 

 

O desempenho médio das redes móveis em todas as outras regiões suporta apenas aplicações 

básicas de cloud computing, como a navegação na Web e comunicações por texto. 

 

Fonte: CIO [Portal]. Disponível em: 

<http://cio.uol.com.br/noticias/2012/10/31/trafego-cloud-vai-quadruplicar-ate-

2016-preve-cisco/>. Acesso em: 1 nov. 2012. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.




