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Contratação de Serviços em Nuvem Computacional

Maior 
disponibilidade

Flexibilidade da 
oferta

Menor 
dependência de 

pessoal 
qualificado

Possível redução 
de riscos de 
segurança

Pagamento por 
usos efetivo de 

recursos

Potencial redução 
de custos

Ciclo mais rápido 
de inovação

Suporte a 
iniciativas de Big 

Data e Dados 
Abertos

Agilidade na 
entrega de 

serviços 

Atendimento aos 
picos de demanda 

sem muito 
recursos físicos

Redução dos 
custos de 

infraestrutura e 
serviços de TI

Otimização da 
produtividade da 

equipe de TI

Redução do 
tempo de 

implementação

Melhora na 
capacidade de 

resposta

PR
IN

CI
PA

IS
 B

EN
EF

ÍC
IO

S



Contratação de Serviços em Nuvem Computacional

Categoria

Software as a Service
(SaaS)

Aplicações de fornecedor 
executadas em infraestrutura de 
nuvem. Ex.: Office 365, Adobe, 

Google Apps

Plataforma as a Service 
(Paas)

Suporte ao desenvolvimento de 
aplicações (linguagem de 
programação, bibliotecas, 

ferramentas, etc)

Infraestrutura as a Service 
(Iaas)

Provisionamento de processamento, 
armazenamento, rede e outros para 

softwares (SO e aplicativos)



Desenvolvendo uma estratégia para contratação
Caso Prático:

Categoria Iaas – Modelo Lift and Shift 

Ação Atividades

Definir um caso de negócio

Identificar os workloads candidatos
Determinar a oportunidade
Caraterísticas: baixa/média criticidade, informações não 
classificadas, baixa saída de dados, estrutura contingência

Realizar a análise de viabilidade

Mapear benefícios do workload escolhido em detrimento da 
hospedagem local
Faça análise dos custos envolvidos: manutenção, integração, 
gerenciamento, recursos humanos, serviços, gerenciamento, etc

Avaliar o impacto
Mapear impacto da migração para: disponibilidade, 
desempenho, segurança, conformidade, tempo de 
implementação, necessidade de resposta e escalabilidade



Desenvolvendo uma estratégia para contratação
Caso Prático:

Categoria Iaas – Modelo Lift and Shift 

Ação Atividades

Considerar o ambiente de TI existente

Desenvolver estratégia para garantir que o serviço migrado 
continuará a cumprir os padrões
Validar o impacto do modelo de suporte operacional vigente com 
o adotado na nuvem
Desenvolver estratégia para interoperar as informações 
necessárias nos dois ambientes

Buscar conformidade com os 
requisitos regulatórios

Adotar os requisitos regulatórios brasileiros:
- Instrução Normativa SLTI/MP 4/2014
- Decreto 8.135/2013 e Portaria Interministerial 141/2014
- Norma Complementar 14/IN01/DSIC/GSIPR

Adequar SLA

Prospectar no mercado as melhores relações “custo x benefício” 
baseada no modelo de negócio definido
Prever necessidades de ajustes no SLA e ferramentas de 
monitoramento



Desenvolvendo uma estratégia para contratação
Caso Prático:

Categoria Iaas – Modelo Lift and Shift 

Ação Atividades

Analisar riscos

Categorizar a análise de riscos:
Indisponibilidade do serviço
Confidencialidade e integridade de dados
Gestão de mudanças
Trilhas de auditoria
Segurança
Gestão contratual
Dependência frente ao fornecedor
Falhas contratuais
Falhas relativas à infraestrutura de TI
Orçamento

Avaliar os resultados
Monitoramento ativo
Avaliar tendências que precisem ser abordadas para a melhoria 
do serviço 



Desenvolvendo uma estratégia para contratação
Requisitos Regulatórios - Segurança 

Decreto 8.135/2013

Art. 1º. As comunicações de dados da administração pública federal direta, autárquica e fundacional deverão ser 
realizadas por redes de telecomunicações e serviços de TI fornecidos por órgãos ou entidades da administração 
pública federal, incluindo empresas públicas e sociedades de economia mista da União e suas subsidiárias.
Art. 2º Com vistas à preservação da segurança nacional, fica dispensada a licitação para a contratação de órgãos ou 
entidades da administração pública federal, incluindo empresas públicas e sociedades de economia mista da União e 
suas subsidiárias, para atendimento ao disposto no art. 1º.

§ 1º Enquadra-se no caput a implementação e a operação de redes de telecomunicações e de serviços de tecnologia 
da informação, em especial à garantia da inviolabilidade das comunicações de dados da administração pública 
federal direta e indireta.
§ 2º Os fornecimentos referidos no § 1º para a administração pública federal consistirão em:

I - rede de telecomunicações - provimento de serviços de telecomunicações, de tecnologia da informação, de 
valor adicionado e de infraestrutura para redes de comunicação de dados; e
II - serviços de tecnologia da informação - provimento de serviços de desenvolvimento, implantação, 
manutenção, armazenamento e recuperação de dados e operação de sistemas de informação, projeto de 
infraestrutura de redes de comunicação de dados, modelagem de processos e assessoramento técnico, 
necessários à gestão da segurança da informação e das comunicações.



Desenvolvendo uma estratégia para contratação
Requisitos Regulatórios - Segurança 

Portaria Interministerial 141/2014

Art. 7º Nos casos em que não houver oferta da prestação de serviços por órgãos ou entidades fornecedores, é 
permitida a contratação de serviços de redes de telecomunicações ou de tecnologia da informação junto a 
fornecedores privados.
§ 1º Para fins desta Portaria, o serviço será considerado não ofertado quando o órgão ou entidade fornecedor:

I - não atender à localidade da prestação do serviço;
II - não atender aos requisitos técnicos relativos à infraestrutura ou aos serviços, conforme demandado pelo órgão 
ou entidade contratante, observada a regulamentação estabelecida pelo órgão gerenciador, quando houver;
III - não responder a consulta formal sobre o atendimento dos serviços no prazo de trinta dias; e
IV - não puder enquadrar a demanda do órgão ou entidade contratante nas prioridades de contratação de que trata 
o art. 4º, inciso I, alínea "a".
§ 2º A contratação com fornecedores privados será precedida de licitação, excetuadas as hipóteses de dispensa ou 
de inexigibilidade previstas na legislação.

§ 3º A não oferta de que trata o § 1º deverá ser demonstrada no processo de contratação mediante a juntada de 
documentos que atestem a realização da consulta referida no § 3º do art. 5º e o enquadramento em uma das 
hipóteses do § 1º.



Desenvolvendo uma estratégia para contratação
Requisitos Regulatórios - Segurança 

Norma Complementar 14/IN01/DSIC/GSIPR

A) Antes de adotar a tecnologia de computação em nuvem”, os órgãos ou entidades da APF devem observar no 
mínimo (item 5.1):

5.1.1. As diretrizes estabelecidas em sua POSIC [(Política de Segurança da Informação e Comunicações)];
5.1.2. As diretrizes do processo de Gestão de Riscos de SIC [Segurança da Informação e Comunicações)] a 
respeito da adoção dos modelos de serviço e implementação de computação em nuvem;
5.1.3. As diretrizes do processo de Gestão de Continuidade de Negócios nos aspectos relacionados à SIC;

B) Ao contratar ou implementar um serviço de computação em nuvem”, os órgãos ou entidades devem garantir que 
(item 5.2):

5.2.1. O ambiente de computação em nuvem, sua infraestrutura e canal de comunicação estejam aderentes às 
diretrizes e normas de SIC, estabelecidas pelo GSIPR, e às legislações vigentes;
5.2.2. A legislação brasileira prevaleça sobre qualquer outra, de modo a ter todas as garantias legais enquanto 
tomadora do serviço e proprietária das informações hospedadas na nuvem;
5.2.3. O contrato de prestação de serviço, quando for o caso, deve conter cláusulas que garantam a disponibilidade, a 
integridade, a confidencialidade e a autenticidade das informações hospedadas na nuvem, em especial aquelas sob 
custódia e gerenciamento do prestador de serviço;
5.3.5. A localização geográfica onde as informações estarão fisicamente armazenadas.



Desenvolvendo uma estratégia para contratação
Análise de Riscos

CATEGORIA: Indisponibilidade do Serviço

Risco Específico: Não implementação e controles suficientes para garantir a continuidade da 
infraestrutura do provedor, afetando a disponibilidade do serviço para o usuário final  

Controles possíveis:

- Considerar a capacidade do provedor trabalhar com multirregiões e transferir a carga de 
uma região  para  outra

- O plano de continuidade de negócio para a nuvem pode considerar mais de um provedor 
como contingência

- Considerar a possibilidade de utilizar a própria infraestrutura de TI como contingência
- Ajustar SLA com o provedor para que inclua penalidades em caso de descumprimento



Desenvolvendo uma estratégia para contratação
Análise de Riscos

CATEGORIA: Confidencialidade e integridade de dados

Risco Específico: Acesso indevido ao provedor de dados

Controles possíveis:

- Estabelecer políticas e procedimentos para uso de criptografia, incluindo gerenciamento de 
chaves criptográficas, que devem ser seguidas pelo cliente e pelo provedor

- As chaves criptográficas não devem ser armazenadas na nuvem
- Os dados armazenados devem estar criptografados, sendo que o esquema criptográfico 

deve ser adequado à classificação das informações 



Desenvolvendo uma estratégia para contratação
Análise de Riscos

CATEGORIA: Segurança

Risco Específico: Exploração de vulnerabilidades no fornecedor podem impactar operações do 
cliente 

Controles possíveis:

- Políticas, procedimentos e mecanismos devem ser estabelecidos e implementados pelo 
provedor para gerenciamento de vulnerabilidades conhecidas e atualizações de software, 
garantindo que aplicações, sistemas e vulnerabilidades de dispositivos de rede sejam 
avaliadas e que atualizações de segurança fornecidas sejam aplicadas em tempo hábil 
priorizando os patches mais críticos 



Desenvolvendo uma estratégia para contratação
Análise de Riscos

CATEGORIA: Dependência frente ao fornecedor

Riscos Específicos: Dependência do cliente em relação ao fornecedor ou dificuldades em 
migrar dados de um provedor para outro ou internalizá-los

Controles possíveis:

- Os requisitos da organização para portabilidade e interoperabilidade devem ser 
cuidadosamente avaliados antes da contratação de nuvem frente às alternativas 
disponíveis no mercado, a fim de mitigar relações de dependência com o provedor

- Os provedores devem utilizar pacotes modulares, usar formatos abertos ou populares para 
dados e serviços e serem transparentes em regulações e taxas aplicadas à transferência de 
dados

- Processos, procedimentos e recursos devem ser estabelecidos e testados de maneira a 
viabilizar a transferência de operações de um provedor para outro alternativo

- Considerar plano de backup independente do fornecedor para informações criticas



Desenvolvendo uma estratégia para contratação
Análise de Riscos

CATEGORIA: Falha contratual

Riscos Específicos: Falta de delimitação legal regendo as relações contratuais, dado que os 
serviços podem ser prestados globalmente

Controles possíveis:

- Prever no contrato em quais países os dados do cliente podem ser armazenados

Riscos Específicos: Conflitos sobre a propriedade dos dados armazenados na nuvem

Controles possíveis:

- Incluir no contrato cláusula especificando que os direitos de propriedade sobre os dados 
armazenados na nuvem são exclusivos da organização



NUVEM É UM 
MODELO,
NÃO UMA 
TECNOLOGIA!


