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Pesquisas indicam que, até 2020, a maioria das

rápido. Em 2012, esse segmento movimentou

pessoas terá acesso a aplicações de software

6,1 bilhões de dólares - 42,4% de aumento em

online - uma tendência reforçada pelo crescente

relação ao ano anterior - e, neste ano, a projeção

uso da mobilidade e do trabalho a distância.
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infraestrutura (laaS, do inglês Infrastructure

aponta para um mercado de 9 bilhões de dólares,
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o que significa expansão de 47,3%. Já o segmento
de software como serviço (SaaS, na sigla

No laaS, toda a infraestrutura física necessária

um dos que apresentam maior demanda,

para rodar as aplicações - o que inclui servidores,

com 14,7% do total do mercado.
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em inglês) continua sendo, segundo o Gartner,
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de energia e refrigeração - é contratada como
serviço, de acordo com a demanda. É uma solução
indicada, principalmente, para empresas novas ou
em fase de expansão acelerada que não dispõem

amadureceu e entrou para o vocabulário das

de recursos para investir em infraestrutura própria

empresas em geral, a quantidade - e variedade
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Desde que o conceito de cloud computing

aumentado de forma expressiva. Eles são

uso, como é o caso das lojas de comércio eletrônico.

oferecidos, principalmente, por grandes

Outra camada de serviços na nuvem

empresas de Tl que dispõem de data centers

é a plataforma - ou PaaS, do inglês Platform

de alta capacidade e disponibilidade, dotados
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as a Service. Trata-se de um ambiente de
computação, uma espécie de esqueleto dentro

de fornecimento de energia ininterrupto. As

do qual é possível criar, testar, implantar

operadoras de telecomunicações também estão

e manter soluções e serviços personalizados -
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de recursos de redundância, segurança e garantia

como lojas virtuais ou websites, por exemplo.

em um item particularmente importante na

É um serviço utilizado especialmente por

oferta de serviços na nuvem: a conectividade,

desenvolvedores de aplicações, uma vez que
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entrando com força nesse mercado, apostando
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somada à infraestrutura própria de data center.
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O SaaS é, sem dúvida, um dos serviços mais
utilizados hoje em dia com base no conceito

ão

de cloud computing. Sua principal vantagem

traz recursos que facilitam o desenho do
software e a automação dos processos, por
meio de componentes e blocos pré-construídos.
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serviços na nuvem mais conhecidas, a oferta não

via web, de qualquer lugar e a partir de qualquer

para por aí. A cada dia surgem novas opções para

aç

é permitir o acesso às aplicações corporativas

as empresas que já não têm medo de embarcar

ou até pelo smartphone. Em geral, a empresa

na onda do cloud computing. O armazenamento

paga uma taxa mensal pelo uso do software

de dados na nuvem, por exemplo, é um mercado

e seu pessoal de Tl fica livre da preocupação

em crescimento (segundo pesquisa da Forrester
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com atualizações ou correções no aplicativo.

Research, deve chegar a 240 bilhões de dólares

A variedade de programas comercializados

no mundo, em 2020) que já conta com diversos

nessa modalidade cresce a cada dia e cobre

fornecedores globais. Com esse serviço, arquivos

diferentes tipos de aplicação: do simples

eletrônicos como textos, vídeos, fotos, músicas

webmail e ferramentas de colaboração aos

etc. são armazenados na nuvem, podendo

sistemas de gerenciamento de relações com

ser acessados pela web a partir de qualquer

clientes (CRM), de gestão corporativa (ERP)

dispositivo - como se fosse um HD externo.

Fonte: Info Exame, São Paulo, n. 332, p.94-95 , ago. 2013.

