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Computação em Nuvem

• A Computação em Nuvem representa uma mudança 
fundamental no modo como a tecnologia é adquirida e 
gerenciada nas empresas 
[ISACA, 2012]

• Como adquirimos energia? Qual a disponibilidade? Lock in? 
E se o fornecedor sair do mercado?

• Como gerimos segurança física, limpeza, service desk, 
operação da infraestrutura?





Mercado Global de Nuvem

• Segundo o Gartner*, o gasto global com Nuvem cresceu 18% em 
2017, chegando a US$ 247 bi. IaaS representou US$ 35 bi.

• A previsão de crescimento de 16% ao ano em 3 anos, alcançando 
US$ 383 bi em 2020.

• Fatia de mercado mundial dos três grandes provedores de nuvem, de 
acordo com a Canalys Research:

• AWS 31%

• Azure 18%

• Google 8%

* http://www.gartner.com/newsroom/id/3616417



Projeções



Benefícios de Computação em Nuvem

• Redução de custo global

• Agilidade – provisionamento de recursos, POCs

• Acesso a tecnologias inovadoras – Analytics, IoT, Machine 
Learning









Benefícios de Computação em Nuvem

• Redução de custo global

• Agilidade – provisionamento de recursos, POCs

• Acesso a tecnologias inovadoras – Analytics, IoT, Machine 
Learning

• Aumento da disponibilidade de pessoal

• Aumento do comportamento empreendedor – decisões 
baseadas nos custos e não apenas por que a infraestrutura já 
está paga



Mercado Nacional de Nuvem

• Brasil gastou R$ 2,7 bi em 2017 com IaaS. 

• A projeção é que haja crescimento de 32% ao ano durante os 
próximos cinco anos. 

Mas e no governo brasileiro?



Como é que uma coisa pode “tá” na nuvem?



Análise quantitativa de dados
- Envio para 2160 servidores públicos
- 242 respostas completas 
Após critérios de exclusão: 193 respostas completas. 

Pesquisa na APF sobre Nuvem

- População de 38114 servidores públicos de TI [TCU, 2015]
- Margem de erro de 7% e nível de confiança de 95%

O tempo médio de experiência com TI do respondente é de 16 anos 
e de experiência com Computação em Nuvem é de 2 anos.



Pesquisa na APF sobre Nuvem



Pesquisa na APF sobre Nuvem
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Pesquisa na APF sobre Nuvem



Resultados
Indicador de Percepção de Risco (IPR)

IPR é representativo? → 84,97% Sim
Usar o IPR é boa prática? → 91,46% Sim



Resultados



Conclusão

Migrar primeiro os sistemas com riscos mais baixos pode trazer
confiança à equipe e aumento da experiência da organização em
relação à migração para a Nuvem, itens que auxiliarão nas migrações
com maiores riscos.



Sistema A - Nuvem Cívica
- Expõe na internet dados abertos de governo acerca de instituições de

saúde e de educação.

Sistema B – Pesquisa de Jurisprudência
- Permite que se façam buscas textuais nas quatro bases da

jurisprudência do órgão: Acórdãos, Jurisprudência Selecionada,
Publicações e Súmulas.

Sistema C – Ambiente Virtual de Aprendizagem
- Armazena e gerencia os cursos que o órgão governamental

disponibiliza tanto para o consumo interno, quanto para consumo
gratuito pela população.

Estudo de caso



Time de Nuvem

À medida que as organizações decidem adotar Nuvem, são 
criados times centralizados ou Centros de Excelência em Nuvem. 

Estas equipes ficam responsáveis por definirem ferramentas, 
melhores práticas e controles centralizados, ajudando a acelerar a 
adoção de Nuvem e a diminuir custos e riscos.



Segurança x Custos

Segundo a RightScale, os principais desafios de Nuvem em 2018 
são Segurança e o gerenciamento de custos (997 respondentes)

• Segurança foi o principal desafio das organizações que estão 
iniciando o uso de Nuvem

• Gestão de Custos foi o principal desafio referenciado por quem 
já está nos níveis intermediário e avançado de uso da Nuvem.



Requisitos de segurança e disponibilidade 

TCU
✓TIA 942 para Tier III ou SOC 3

✓ ISO 27017

✓ ISO 27018

✓Preços públicos

✓Pelo menos um dos provedores tem de ter datacenter em território nacional

✓A meta para o Indicador de Disponibilidade de servicos será de 99,90%

✓Possuir programa de certificação

✓Possuir no mínimo três datacenters, em localidades diferentes, e possibilitar escolha do 
local de residência dos dados.

✓Oferecer funcionalidade de marketplace



Requisitos de segurança e disponibilidade 

ETICE
✓TIA 942 para Tier III ou SOC 3

✓ ISO 27001

✓ ISO 27018

✓Preços públicos

✓Somente serviços em nuvem com base em datacenters em território nacional

✓A meta para o Indicador de Disponibilidade de servicos será de 99,982%



Requisitos de segurança e disponibilidade 

MPDG
✓TIA 942 para Tier II

✓SOC 2

✓ ISO 27001

✓ ISO 27017

✓ ISO 27018

✓Somente serviços em nuvem com base em datacenters em território nacional

✓A meta para o Indicador de Disponibilidade de servicos será de 99,741%



Processo Primeira Nuvem

1. Preparação do Projeto para Serviços de Nuvem 
I. Elaborar Projeto para adoção de Serviços de Nuvem
II. Escolher os Workloads candidatos à migração para nuvem 
III. Contratar serviços de nuvem computacional  

2. Gerenciamento dos Serviços em Nuvem Computacional 
I. Gerenciar Serviços, Valor, Riscos e Custos 
II. Migrar Workloads candidatos para Nuvem 

3. Acompanhamento Estratégico
I. Avaliar os resultados do Projeto 



Processo Primeira Nuvem

1. Preparação do Projeto para Serviços de Nuvem 
I. Elaborar Projeto para adoção de Serviços de Nuvem

• Criar de Equipe de Nuvem 
• Capacitar a Equipe de Nuvem e gestores e técnicos envolvidos no Projeto 
• Identificar objetivos e indicadores do planejamento estratégicos do órgão 

que sejam beneficiados com adoção de Serviços em Nuvem 
• Estimar os Resultados (financeiros, negociais, sociais) auferidos com o 

Projeto 
• Apresentar Projeto à Alta Administração para aprovação 



Processo Primeira Nuvem
1. Preparação do Projeto para Serviços de Nuvem 

II. Escolher os Workloads candidatos à migração para nuvem 

• Selecionar Workloads candidatos (Sistemas, Soluções, Infraestrutura etc.), 
priorizar a estratégia de Rehost (Lift and Shift); 

• Aplicar o modelo de decisão simplificado (alto valor x baixo risco) para 
escolher os Workloads piloto para migração para nuvem; 

• Identificar existência de óbices de segurança da informação que 
contraindique Workloads candidatos migrarem para nuvem; 

• Estratégias para adoção de Serviços em Nuvem Computacional 
• Identificar existência de óbices de interdependências de dados e/ou sistemas 

que contraindique Workloads candidatos migrarem para nuvem; 
• Estimar custos associados à estratégia de migração para cada Workload

candidato. 



Processo Primeira Nuvem

1. Preparação do Projeto para Serviços de Nuvem 
III. Contratar serviços de nuvem computacional 

• Planejar a contratação o Elaborar a análise de viabilidade técnica; 
✓ Identificar a melhor estratégia envolvendo (broker/provedor); 
✓ Definir padrões de segurança, desempenho, interoperabilidade e 

portabilidade necessários; 
✓ Definir requisitos para SLA; 
✓ Registrar as formas de monitoramento dos serviços em Nuvem; 
✓ Levantar itens relevantes para termos contratuais (Papeis e 

responsabilidade, localização geográfica, itens da NC14...); 
✓ Elaborar Projeto Básico e submeter à aprovação. 

• Selecionar fornecedores. 



Processo Primeira Nuvem

2. Gerenciamento dos serviços em Nuvem Computacional  
I. Gerenciar Serviços, Valor, Riscos e Custos 

• Gerenciar os custos, valor entregue, percepção de qualidade dos serviços; 
• Treinar equipe para monitoramento de serviços nuvem; 
• Monitorar segurança, desempenho e SLA do(s) provedor(es) e broker, se 

for o caso.  



Processo Primeira Nuvem

2. Gerenciamento dos serviços em Nuvem Computacional  
II. Migrar Workloads candidatos para Nuvem  

• Preparar e configurar os serviços de nuvem 
• Treinar equipe técnica nas ferramentas de gerenciamento dos serviços de 

nuvem 
• Preparar e migrar os Workloads para a Nuvem 
• Homologar os Workloads na Nuvem, envolvendo as áreas demandantes 



Processo Primeira Nuvem

3. Preparação do Projeto para Serviços de Nuvem 
I. Avaliar os resultados do Projeto 

• Levantar problemas identificados na Fase 2; 
• Levantar efetividade dos serviços do Provedor(es) e Broker (cumprimento dos 

SLAs, desempenho da infraestrutura, flexibilidade etc.); 
• Compilar os custos dispendidos com a migração e processamento dos Workloads

em ambiente de nuvem; 
• Analisar ciclos de renovação de infraestrutura (hardware e software) e verificar a 

possibilidade de realocar parte do orçamento para contratação de SaaS e de au-
mento do uso de Serviços em Nuvem; 

• Elaborar Relatório de conclusão do projeto e submeter à Alta Administração com 
indicação dos próximos passos na Estratégia de Adoção de Serviços em Nuvem 
Computacional. 



Muito obrigado!

Breno Costa
Professor
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