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Apopularização da banda larga mudou a for

ma como as pessoas se relacionam com a 

informação de maneira tão rápida e radical 

que mal nos damos conta de como isso afeta o 

cotidiano.'Hoje, é trivial usarmos a conexão com a 

rede para acionar servidores remotos que nos per

mitem acessar arquivos pessoais, ouvir música, ver 

filmes, fazer álbuns de fotos, escrever e responder 

e-mails. A operação é intuitiva, quase automática, 

o que nos faz esquecer que essas informações 

não estão fisicamente em nossos computadores, 

tablets ou smartphones - e sim hospedadas "na 

nuvem", em servidores e datacenters espalhados 

pelos quatro cantos do planeta. Mas é exata

mente assim que funcionam as ferramentas mais 

populares da internet, como Facebook. YouTube, 

Gmail, Flickr e Instagram. Um bom exemplo da 

lógica que alimenta essa nova era da informação é 

o iCloud, serviço da Apple que permite não apenas 

hospedar informações na nuvem, mas também 
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sincronizar arquivos e aplicativos entre diversos 

devices, como desktop, notebook, tablet e celular. 

A gigante da tecnologia oferece um pacote básico 

gratuito e, caso o usuário deseje mais espaço, 

paga por isso. Trata-se de um modelo de negócios 

simples e efetivo que, não por acaso, é cada vez 

mais comum para serviços de tecnologia. 

FOCO DE INVESTIMENTO 

No universo corporativo, a chamada computa

ção em nuvem transforma negócios ao viabilizar 

o acesso remoto a dados, softwares e sistemas. 

Embora o termo cloud computing seja relativa

mente novo, os diversos conceitos que o envolvem 

- como ambiente compartilhado, pagamento por 

uso ou provedor terceirizado - são discutidos nas 

empresas há pelo menos dez anos. A grande 

diferença é que, agora, a tecnologia deixou de 

ser uma possibilidade para se tornar realidade, 

levando integração, convergência, velocidade, 

economia e ganhos operacionais para milhões de 

empresas, em todo o mundo. Com sistemas que 

operam em ambientes compartilhados, flexíveis 

e escaláveis - nos quais terceiros fornecem a 

distribuição de recursos computacionais de acordo 

com a demanda de cada cliente, cobrando pelos 

serviços com base em sua efetiva utilização -, a 

computação em nuvem é apontada como a bola 

da vez nas tendências em TI pelas principais con

sultorias especializadas. Segundo o Gartner Group, 

o setor deve gerar negócios de 677 bilhões de 

dólares globalmente até 2016. No Brasil, de acordo 

com o IDC, os investimentos na computação em 

nuvem devem aumentar 74% nos próximos três 

anos, atingindo 798 milhões de dólares. Em 2013, 

as empresas instaladas no país devem gastar 257 

milhões de dólares em serviços relacionados à tec

nologia - atualmente, cerca de 45% das empresas 

brasileiras já adotam alguma solução cloud. 
O primeiro passo para ingressar na computa

ção em nuvem é a virtualização de servidores que 

estão sobrecarregados de trabalho. A instalação 

de softwares específicos para esse fim multiplica 

a capacidade dos servidores por dez ou mais, 

possibilitando que eles assumam muito mais tare

fas. Feito isso, dados, aplicativos e até o conteúdo 

dos desktops podem ser colocados na "nuvem" 

da empresa - a chamada cloud privada. E então, 

onde quer que o usuário esteja, pode acessar 

seu computador, sua rede, suas informações e 

softwares com a mesma segurança que teria se 

estivesse no escritório - graças à criptografia de 

dados. Uma vantagem adicional é que a infraes-

trutura de servidores e cloud computing pode ser 

um serviço alugado ou comprado de terceiros. 

Isso, ao menos em tese, permite levar a estrutura 

das grandes corporações ao alcance de pequenas 

e médias empresas, que antes não tinham acesso 

à tecnologia de ponta. "No médio prazo, aproxi

madamente 45% das receitas na nuvem serão 

provenientes do segmento PME", afirma Fernando 

Belfort, analista de Tl especializado em América 

Latina da consultoria Frost & Sullivan. 

D E S A F I O S A S U P E R A R 

Três fatores impulsionam a adoção da 

computação em nuvem pelas empresas 

brasileiras, de acordo com recente pesquisa 

da consultoria Frost & Sullivan com CIOs: alta 

disponibilidade (85% dos entrevistados, em 

respostas múltiplas), redução de custo (81%) e 

flexibilidade operacional (58%). Já os aspectos 

que inibem a expansão do cloud computing são, 

pela ordem, segurança da informação (73%), 

conectividade (60%) e pouco conhecimento 

sobre o conceito (53%). A preocupação com a 

segurança da informação tende a ser superada 

quando o mercado compreender que o rigor ao 

lidar com os dados dos clientes é condição básica 

para a sobrevivência de qualquer fornecedor de 

serviços cloud. Já o problema da conectividade é 
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mais complexo. Segundo Basílio Rodriguez Perez, 

presidente da Associação Brasileira de Provedores 

de Internet e Telecomunicações - Abrint, para 

negócios que operam nas nuvens, velocidade e, 

principalmente, estabilidade são fundamentais, 

pois a interrupção na conexão pode literalmente 

paralisar uma empresa. Para minimizar esse risco, 

a saída é contar com conexões redundantes e 

de alta performance, por meio de fibra ótica ou 

rádios de micro-ondas. Desigualdades regionais 

também são empecilhos para a maior adoção de 

cloud computing no Brasil. Medidas de inclusão 

digital, programas como o Plano Nacional de 

Banda Larga (PNBL) e as políticas públicas de 

desoneração de infraestruturas de redes são 

algumas das iniciativas em andamento que 

podem ajudar a reduzir o problema. O incentivo 

governamental é bem-vindo, pois algumas áreas 

do país não são lucrativas o suficiente para 

justificar pesados investimentos em infraestrutura. 

DIFERENÇAS REGIONAIS 

Estudo realizado em 2012 pela consultoria IDC 

aponta que, na América Latina, 80% das empre

sas estudam adotar a tecnologia nos próximos 

anos, 12% delas já implantaram soluções cloud, 
e quase metade delas pretende expandir seu 

uso. "Vivenciamos a terceira era da tecnologia e 

a computação em nuvem tornou-se um mercado 

mais maduro e consistente, que avança, prin

cipalmente, no modelo de contratação", afirma 

Anderson Baldin Figueiredo, gerente de pesquisa 

da IDC Brasil. O céu é, literalmente, o limite 

quando se pensa em serviços cloud. Trata-se 

de uma verdadeira sopa de letrinhas, inacessível 

a não iniciados. BPaaS, por exemplo, significa 

processos de negócios como serviço; já PaaS 

quer dizer plataforma como serviço. Embora esses 

serviços sejam comuns em mercados maduros 

como Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental 

e Japão, ambos ainda engatinham no Brasil, onde 

as soluções mais populares são infraestrutura 

como serviço (laaS) e software como serviço 

(SaaS) - em bom português, locação de compu

tadores, servidores e softwares, com pagamento 

proporcional ao uso. É um começo. "A tendência 

é que, a partir deste ano, as empresas brasileiras 

comecem a migrar aplicações mais complexas e 

sensíveis, como BI, CRM e ERP, para ambientes 

em nuvem", diz Figueiredo. 

A adoção de serviços na nuvem varia significa

tivamente entre os mercados. "Provedores não 

devem presumir que uma estratégia genérica, 

aplicada a países ou regiões específicas do 

mundo, irá produzir o mesmo resultado quando 

aplicada a outros países, mesmo aqueles com 

características semelhantes", afirma Ed Anderson, 

diretor de pesquisas do Gartner. Além do mo

mento econômico e da maturidade com relação à 

tecnologia cloud, questões regulatórías, clima po

lítico e concorrência entre fornecedores globais e 

locais tornam único cada país ou região. Nos três 

próximos anos, 83% dos novos gastos com cloud 
serão realizados na América do Norte e Europa 

Ocidental. Já a demanda por serviços em nuvem 

crescerá na Indonésia, Índia, China, e na América 

Latina, com Argentina, México e Brasil à frente. 
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Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 47, n. 9, p. 161-166, 15 maio 2013.




