
Antonio Luiz Schuch* 
cartas.teletime@convergecom.com.br 

lguns anos atrás, migrar sistemas de Tl para 
a nuvem era inovação. Hoje, há uma inversão 
de paradigmas: em muitos países mais 
desenvolvidos, quem ainda não fez essa 

mudança está atrasado. Em um movimento que se 
acelera, cada dia a nuvem ganha novos adeptos. 
E não é por menos, pois as vantagens para as 
empresas que já fizeram a transição sobre as que 
ainda não chegaram lá - com acesso a uma variedade 
enorme de serviços, inteligência e ganho de 
eficiência - estão ficando mais claras. 

A redução de custos pode ser a vantagem mais 
visível decorrente dessa migração, mas os ganhos reais 
estão na convergência em curso entre três grandes 
pilares que sustentam este novo ecossistema de 
inovação: a nuvem, sistemas de computação móveis 
e o mais novo fator de ruptura, big data. 

Assim como a nuvem, os dispositivos móveis 
ganharam espaço lentamente no cotidiano das pessoas. 
Atualmente, a Anatei estima que o número de 
dispositivos móveis no Brasil é de 264 milhões - ou 
1,3 celular por habitante -, sendo que a Internet móvel 
está presente em 68,2 milhões de aparelhos. No mundo 
inteiro, o número de pessoas com acesso à Internet já 
supera a casa dos 2,4 bilhões. Nas empresas, os 
telefones fixos e PCs estão desaparecendo das mesas 
de trabalho. A tendência favorece um crescimento cada 
vez mais acelerado, graças à chegada diária no mercado 
de novos dispositivos como smartphones e tablets, mais 
acessíveis e com mais funcionalidades, que permitem 
aproveitar a plataforma web de maneira inovadora. 

Vários estudos sobre tendências relacionadas às 
próximas tecnologias indicam que em 2013 um volume 
expressivo de companhias deverá iniciar projetos de 
computação em nuvem interligados com a mobilidade. 

A consolidação dessas duas tecnologias se soma 
ao novo pilar de big data. Big data é mais um fenômeno 

da Internet: é um conjunto de soluções tecnológicas 
capaz de lidar com dados digitais em volume, variedade 
e velocidade inéditos até pouco tempo atrás. Avançados 
mecanismos de busca e análise permitem um rápido 
processamento de informações, fazendo com que seja 
possível enxergar tendências que eram invisíveis, 
identificar problemas antes que grandes falhas ocorram 
e tomar decisões de forma mais inteligente. 

Segundo estudo do Gartner [The Nexus of Forces: 
Social, Mobile, Cloud and Information], a junção da 
nuvem, a tecnologia de dispositivos móveis e big data 
está transformando comportamentos e criando novas 
oportunidades de negócios. 

Big data, na nuvem, com dispositivos cada vez mais 
poderosos, possibilita a mensuração e monitoramento, 
em tempo real, de uma multiplicidade quase infinita de 
dados, por meio de algoritmos complexos antigamente 
inacessíveis para a maior parte das pessoas. Essa 
soma de números está transformando a forma de 
entender o mundo, nossa capacidade de interpretação, 
análise e, finalmente, de tirar conclusões sobre as mais 
diversas situações. 

Qualquer empresa, grande ou pequena, pode 
entrar neste jogo. A influência desse novo conjunto 
de ferramentas poderá ser vista não somente em 
novos serviços, criados a partir das tendências 
derivadas desses dados, mas também em melhorias 
nas aplicações e sistemas existentes. É essa a aposta 
do Google e suas soluções de Enterprise, que 
oferecem aos usuários de seus aplicativos tecnologia 
de ponta e uma capacidade computacional em larga 
escala para organizar dados, oferecendo resultados 
inteligentes e precisos. 

Os ganhos dessa migração para as empresas 
são marcantes. Casos notáveis de sucesso indicam 
que a adoção do tripé nuvem, tecnologias móveis 
e big data causa uma forte evolução tecnológica 
na organização, com grande impacto nos processos 
de negócio e na cultura de inovação que move 
o ecossistema empresarial. 
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