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O assunto do momento é a nuvem de
internet, furiosamente alimentada com
intermináveis massas de dados pela
cloud computing. Mas será que esse fe-
nômeno tem um limite? Todos os dias
se produzemnomundo, hoje, 2,5 quin-
tilhões de bytes (2,5 exabytes), e até
2020, segundo a EMC, gigante líder de
tecnologias de armazenamento no
mundo, o universo digital chegará a 40
sextilhões de bytes (40 zettabytes). Isso
equivalerá a 57 vezes a quantidade de
todos os grãos de areia em todas as
praias da Terra (700,5 quintilhões de
grãos). Outra comparação: se esses 40
zettabytes pudessem ser salvos em dis-
cos Blu-Ray, o peso de toda essa infor-
mação reunida seria igual ao de mais
de 420 porta-aviões americanos da
classe Nimitz.
Governos, empresas e usuários mi-

gram alegremente para a nuvem, mas,
apesar do nome, ela não é etérea. Está
em toneladas de data centers espalha-
dos pelomundo. No planeta, de acordo
com a americana Emerson, há 509,1
mil data centers que juntos ocupariam
a área de 5.955 campos de futebol lado
a lado. E tudo isso se reflete em maior
consumo de energia elétrica — seu uso
pela tecnologia da informação já é res-
ponsável por 2% das emissões globais
de gás carbônico.

DE OLHO NOS DADOS REPETIDOS
Para Karin Breitman, gerente geral e vi-
ce-presidente do Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento emBigData da EMC,
o maior desafio para fazer face a tanta
informação é evitar a duplicação de in-
formações.
— Quando se está armazenando, há

muita repetição de dados — diz Karin.
— Numa empresa há, em média, 15 a
20 vezes o mesmo dado em diferentes
versões. Hoje já existem tecnologias
para combater isso, como uma da Goo-
gle que usa ponteiros em mensagens
do Gmail para que todos os usuários
que recebam o mesmo e-mail acessem
um único arquivo no servidor.
E não basta o armazenamento inteli-

gente, ele deve vir acompanhado de
uma rede de distribuição de conteúdo
(CDN, na sigla em inglês) com banda
suficiente para atender a todos os usuá-
rios (exemplo de bom uso: o Netflix,
que corresponde a um terço do strea-
ming de dados nos EUA).
— Esse problema da banda é o gran-

de gargalo que temos aqui no Brasil —
diz Karin.—E isso só tende a piorar nos

próximos anos, com a chegada da in-
ternet das coisas, que trarámais desafi-
os para gerenciar dados.
Segundo Sanjay Poonen, presidente

de Soluções Tecnológicas e diretor da
divisão de Mobilidade da SAP, em 2020
haverá 50 bilhões de objetos e disposi-
tivos conectados à internet das coisas,
daí a importânica de tecnologias M2M
(de máquina para máquina), voltadas
para coletar grandes volumes de dados.
— O crescimento dos dados deverá

aumentar 15 vezes até o final da déca-
da, enquanto que as tecnologias para
lidar com eles crescerão apenas cinco
vezes— explica Rodrigo Raimundo dos
Santos, diretor de Serviços de Infraes-
trutura daCapgemini no Brasil.—Uma
estratégia comumpara lidar com isso, e
muito usada pelas empresas de strea-
ming, é descentralizar as informações,
para que elas fiquem mais próximas e
cheguemmais rápido ao usuário final.
Roberto Nogueira, professor e coor-

denador do Centro de Estudos em Es-
tratégia e Inovação da Coppead/UFRJ,
diz que um dos caminhos para lidar
com a exigência de dados é sua com-
pressão, que já vem acontecendo pau-
latinamente (lembrem-se do MP3 e do
MPEG-4, por exemplo).
—Uma coisa é aumentar o calibre do

tubo por onde passa a fibra óptica; ou-
tra, mais inteligente, é se valer de tec-
nologias para comprimir os dados,

principalmente de vídeo — afirma No-
gueira. — Entretanto, além da parte
técnica, é preciso destacar que o geren-
ciamento da nuvem está inserido num
quadro maior, de relações econômicas
entre empresas e destas com governos,
com suas respectivas políticas para o
setor de TI.

YOTTABYTE, A ÚLTIMA FRONTEIRA
Tudo indica que o desafio aumentará
muito com a evolução das tecnologias
em geral. Segundo Santos, órgãos do
governo americano já guardam dados
da ordem do yottabyte (um setilhão de
bytes). Para armazenar um yottabyte
em discos rígidos de um terabyte, seri-
amnecessários ummilhão de data cen-
ters do tamanho de quarteirões intei-
ros, que reunidos chegariam ao tama-
nho dos estados americanos de Rhode
Island e Delaware juntos, segundo a
empresa de backup Blackblaze. O custo
disso? US$ 100 trilhões — US$ 30 tri-
lhões a mais que o PIB domundo todo.
O Brasil ainda está se adaptando à re-

alidade da nuvem.Omais recente estu-
do da Capgemini demonstra que, no
ano passado, 78% das empresas nacio-
nais começaram a estudar uma estraté-
gia para utilizar a computação em nu-
vem, com foco em aplicativos diversos.
Entretanto, a implementação desse ti-
po de recurso pode esbarrar no custo
(veja ao lado). l

Armazenamento de dados cresce exponencialmente e o custo pode passar de US$ 100 tri, superando PIBmundial
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Massa de dados. Data centers da SAP: internet das coisas vai despejar mais infomação na nuvem, com bilhões de objetos conectados

Nuvens cada vez mais carregadas...
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Canos pintados. Google por dentro
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O que hoje chamamos de nuvem
computacional baseia-se num
conceito surgido nos anos 50.
Mas só em 1972, a IBM lançou o
sistema VM (Virtual Machine),
introduzindo a ideia de um
computador virtual.

Atualmente, quem opta por
usar a nuvem computacional
acredita que vai escapar da
complicação de ter que montar
uma máquina física em sua casa
ou sua empresa. E em parte
escapa mesmo — o usuário
parece estar usando um
computador normal, mas na
verdade a máquina real está
situada num data center, sendo
acessada por meio da rede. Com
isso, a flexibilidade é muito
maior, pois, se surgir a
necessidade de um computador
mais poderoso, basta solicitar ao
fornecedor da nuvem e ele
montará uma configuração com
mais recursos.

No entanto, nem sempre a
nuvem computacional é uma
solução mais em conta.

— Segundo estudo feito pela
EMC com um fornecedor
específico de serviços de nuvem,
os custos de se manter uma
configuração de computadores
na nuvem, no longo prazo,
acabam superando o que se
gastaria se fossem usados
computadores convencionais —
explica Brian Whitman, gerente
sênior de vSpecialists da EMC
para as Américas.

A e-business Brasil
(Associação Brasileira de
e-business) realizou um estudo
sobre a adoção da nuvem nos
dois últimos anos. A maior
parte das companhias afirmou
que, nesse período, o alto custo
foi apontado como a principal
barreira na implantação da
tecnologia. A porcentagem das
que afirmaram não investir na
virtualização devido aos custos
elevados passou de 67% em
2011 para 72% em 2012.
(Carlos Alberto Teixeira)

NUVEM ACABA
DOENDO NO BOLSO

57 X 700,5
QUINTILHÕES
de grãos de areia extraídos de
todas as praias do mundo
caberiam nos 40 zettabytes de
informação que deveremos
alcançar em 2020, segundo
estimativa da EMC, gigante do
armazenamento de dados

U
Números

Todos os discos rígidos externos figurados
neste garimpo têm dois terabytes (2TB) de
capacidade de armazenamento. Ou seja,
estamos na era do tera. Nesse espaço, cabem
1,25 milhão de livros digitais, 660 mil
fotografias, 500 mil músicas e 716 filmes. Em
suma, espaço suficiente para guardar todas as
tralhas que aos poucos vamos juntando em
nossa vida eletrônica. Pelo jeito que a coisa vai
tomando, é provável que em algum ponto
acabemos precisando de data centers
corporativos em casa. Mas, enquanto essa
outra era não chega, pelo menos se economiza
espaço nas estantes.

NA ERA DO
TERABYTE

LEVE E COMPATÍVEL
COM PADRÕES USB
O modelo da Western
Digital é compatível com os
padrões de conexão USB
2.0 e 3.0, e pode ser usado
com qualquer computador
Windows ou Mac. Pode ser
encontrado pelo preço de
R$ 854,90 no endereço
bit.ly/discoexterno4

O Time Capsule, da Apple, além de armazenar
seus dados, provê Wi-Fi para os aparelhos da
casa. Custa R$ 999 na loja da Apple, em
bit.ly/discoexterno1

MODELO MACPARRUDO

FOTOS DE DIVULGAÇÃO

Ideal para guardar fotos, vídeos, músicas e
documentos, este modelo, batizado de Cloudbox, pode
ser usado com Windows, Mac ou Linux, e, segundo o
fabricante, sua instalação é no estilo “plug & play”,
facilitando o backup de dados em casa ou no
escritório. Pode ser encontrado pelo preço de R$
1.099, no endereço bit.ly/discoexterno3

NO ESTILO PLUG & PLAY
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