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Inovação é uma palavra utilizada bastante atualmente, devido a grande demanda 

que a tecnologia tem trazido para o mundo atual, mediante tal fato, podemos 

verificar quais os pontos necessários a serem discutidos para os desafios que a 

computação há de enfrentar nos próximos anos e o que fato vem enfrentando. 

Sobre os desafios foram realizadas grandes palestras e eventos que busquem 

falar do assunto, visando saber o que podemos modificar ao ponto de vencer 

novos desafios que solucionem um conjunto de ideias malucas ou mirabolantes 

visando resolver os problemas mais complexos do mundo. 

Mas de fato, os desafios que foram expostos em 2006 no evento da SBC sobre 

os grandes desafios da computação, evento que trouxe um grande workshop 

para explanar novos pontos e visões sobre a computação, além de ideias 

inovadoras, que embarcam em conjunto com a realidade da computação, visando 

multidisciplinaridade, investimentos, motivação e mudanças reais, que 

solucionem bons problemas e atue de fato para a sociedade. Contudo, de lá para 

cá muita coisa mudou, evoluiu, não teve alteração entre outros casos, então o 

que poderá ser hoje descrito como desafio? Observando novos ramos a 

computação está com uma visão um pouco diferente, porém ser perder a 

essência, então vamos pontuar os desafios atuais, vamos falar do que aconteceu 

em 2019 e o que estará mudando daqui para frente. 

Atualmente estamos escutando as informações sobre computação em nuvem, é 

a mesma computação que atuava anteriormente, o que há de diferente hoje? 

Hoje é possível armazenar de uma forma diferente, afinal a quantidade de dados 
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que está sendo gerada está absurdamente grande ao que era gerado antes, 

mediante tal fato, os desafios atuais são relacionados a computação do momento, 

a computação em nuvem. 

O que podemos falar então sobre os novos desafios da computação em nuvem? 

Bem, seguindo ao que atualmente já está disponível na área de computação, a 

computação em nuvem engloba serviços e soluções, que vem crescendo 

bastante, devido a isto haverá uma explosão de novos serviços e soluções em 

nuvem, vejamos aqui algumas estatísticas que pode provar isso SaaS irá crescer 

cerca de 18% em 2020, o PaaS irá crescer 56% tornando-se o setor de 

plataformas em nuvem que mais cresce, O mercado de infraestrutura como 

serviço (IaaS) deverá atingir US $ 72,4 bilhões em todo o mundo até 2020. 

Teremos também mais empresas optando por soluções de nuvem híbrida, 

fazendo assim uma transição completa para a nuvem, provando ser mais 

desafiador do que o previsto, então nesse ponto é que as soluções de nuvem 

híbrida terão um papel importante. 

Como novidade ocorrerá um evento que irá ocorrer na Universidade de Fortaleza, 

no mesmo evento será divulgada a graduação em Computação em Nuvem, o 

curso irá contar com a formação do arquiteto de nuvem, como é chamado pelo 

mercado de trabalho, que irá suprir demandas de profissionais que sejam 

capazes de avaliar, projetar, implementar, integrar e gerenciar estruturas de 

computação em nuvem para comunicação e armazenamento de informações, 

além de analisar a aplicabilidade das tecnologias e serviços que habilitam a 

nuvem, nos tipos pública, privada e híbrida. 

O objetivo atual é combater os grandes desafios da área de computação em 

nuvem que são descritos como segurança, a migração de servidores onde 

atualmente são físicos e começaram a atuar na nuvem, a confiabilidade pois 



precisa da garantia de que não perderá os seus dados, o tempo de inatividade 

afinal tudo estará conectado a internet, gastos pois o custo é alto para manter 

tudo em funcionamento, um bom gerenciamento, onde a governança irá atuar de 

fato na organização de toda a informação, por fim a atuação da integração pois 

não é só de sistemas universais que uma nuvem vive. Por muitas vezes, um 

gestor se viu com dificuldade de abandonar os sistemas proprietários 

(convencionalmente referidos hoje como “sistemas legados”) da companhia em 

troca de algo mais heterogêneo. 

Por fim, conseguimos entender que é possível observar que a computação em 

nuvem apresenta certos desafios, mas ainda assim traz muitas soluções aos 

gestores, as quais podem otimizar o trabalho de toda a empresa, com grande 

organização e gerenciamento. Por isso, vale a pena investir em serviços e 

tecnologias desse gênero, mas com o atendimento a todas as soluções iniciais 

para que possamos ter um grande método que possa gerenciar e inovar o lado 

da computação. 
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