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1. Um mundo em transformação



Fonte: Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 2016 – Dividendos Digitais (Banco Mundial)

O (novo) mundo digital

Fonte: Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 2016 – Dividendos Digitais (Banco Mundial)



Quem é o cidadão de hoje?

Fonte: Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 2016 – Dividendos Digitais (Banco Mundial)

Fonte: Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 2016 – Dividendos Digitais (Banco Mundial)



Quem é o cidadão de hoje?



Quem é o cidadão de hoje?



1. Economia baseada em dados

2. Um mundo de dispositivos conectados (IoT)

3. Novos modelos de negócio

• Plataformas de comércio eletrônico

• Plataformas de economia criativa

• Plataformas de serviços digitais

• Empreendedorismo digital

Transformações na Economia



Fonte: Brazil Digital Report 1st Edition – April 2019 – McKinsey & Company

O cenário brasileiro das startups



Gartner – nexo das forças
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2. Aspectos conceituais



Computação em nuvem: Conceito

Modelo que permite acesso universal, conveniente e 
sob demanda, através da rede, a um conjunto 

compartilhado de recursos computacionais 
configuráveis (por exemplo: redes, servidores, 

armazenamento, aplicações e serviços), que podem ser 
rapidamente provisionados e disponibilizados com o 

mínimo de esforço de gerenciamento ou de interação
com o provedor de serviços. 

13Fonte: The NIST Definition of Cloud Computing (tradução livre)



Conceito

14
Fonte: Acódão TCU nº 1.739/2015 (TC 025.994/2014-0)

1) Nuvem (cloud):

•De acordo com o site
whatiscloud.com, uma
nuvem:

• refere-se a um ambiente
distinto de TI projetado com
o propósito de provisionar
recursos de TI escaláveis e
mensuráveis, com fronteiras
delimitadas e acessados
remotamente. O termo
originou-se como uma
metáfora à Internet, a qual é,
em sua essência, uma rede
de redes provendo acesso
remoto a um conjunto de
recursos de TI
descentralizados. (tradução
livre)

2) Serviços na
nuvem (cloud services):

•A partir da definição do IDC,
deriva-se que são quaisquer
serviços e soluções entregues
e consumidos em tempo real,
localizados na nuvem e
acessados remotamente,
comumente pela Internet,
tais como serviços de
compras, bancos,
colaboração, etc. Os
consumidores não estão
explicitamente comprando
“computação em nuvem”,
mas “serviços na nuvem”
providos por ambientes de
computação em nuvem;

3) Computação em
nuvem (cloud computing):

•De acordo com o IDC, é “o
ambiente de TI – envolvendo
todos os elementos da
“pilha” de TI e produtos de
rede (e serviços de suporte) –
que permite o
desenvolvimento, entrega e
consumo de serviços na
nuvem”, de maneira escalável
e elástica. Envolve um
framework e vocabulário
voltados ao domínio de TI;

4) Serviços de
computação em nuvem
(cloud computing
services):

• são serviços que
abrangem o
provimento de
computação em
nuvem, com todas
suas características.



1) Auto-provisionamento sob demanda (“on-demand self-service”):

• o consumidor pode ter a iniciativa de provisionar recursos na nuvem, e ajustá-los de acordo com as suas necessidades ao decorrer do tempo, de 
maneira automática, sem a necessidade de interação com cada provedor de serviços.

2) Acesso amplo pela rede (“broad network access”):

• os recursos da nuvem estão disponíveis para acesso pela rede por diferentes dispositivos (tais como: estações de trabalho, tablets e 
smartphones) através de mecanismos padrões.

3) Compartilhamento através de pool de recursos (“resource pooling”):

• Os recursos computacionais do provedor são agrupados para servir a múltiplos consumidores (modelo multi-tenant), com recursos físicos e 
virtuais sendo alocados e realocados dinamicamente, de acordo com a demanda dos seus consumidores. Há uma ideia geral de independência 
de localização, uma vez que o cliente geralmente não possui controle ou conhecimento sobre a localização exata dos recursos providos. No 
entanto, é possível especificar este local em um nível mais alto de abstração (por exemplo: país, estado, ou data center).

• Os serviços são concebidos como um padrão, com a finalidade de atender à demanda de vários consumidores de maneira compartilhada, não 
sendo focados em necessidades customizadas de um único consumidor.

4) Rápida elasticidade:

• os recursos podem ser elasticamente provisionados e liberados, e, em alguns casos, de maneira automática, adaptando-se à demanda. Do ponto 
de vista do consumidor, os recursos disponíveis para provisionamento parecem ser ilimitados, podendo ser alocados a qualquer hora e em 
qualquer volume.

5) Serviços medidos por utilização (“measured service”):

• os serviços de computação em nuvem automaticamente controlam e otimizam a utilização de recursos, através de mecanismos de medição 
utilizados em nível de abstração associado ao tipo de serviço utilizado (por exemplo: armazenamento, processamento, largura de banda, e contas 
de usuário ativas). A utilização dos recursos pode ser monitorada, controlada e reportada, fornecendo transparência tanto para provedores como 
para consumidores. Portanto, a precificação, se houver, será balizada pelo uso dos serviços.

Características Essenciais

Fonte: Acórdão TCU nº 1.739/2015 (TC 025.994/2014-0)



10 benefícios da nuvem
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Flexibilidade
Recuperação de 

Desastres
Atualizações de 

software

Investimentos 
de capital

Colaboração
Controle 

documental

Segurança Competitividade Meio-ambiente

Fonte: Salesforce.com



Vantagens do uso

• O benefício mais significativo vem de hospedar aplicações em infraestrutura em nuvem devido à redução 
de custos de capital (capital expenditure - Capex) e custos operacionais (operacional expenditure - Opex). 

1) Redução de custos de infraestrutura e serviços de TI.

•A mudança para a nuvem, ao acelerar o desenvolvimento e a implantação de aplicações, bem como 
automatizar o seu gerenciamento, torna a equipe de TI mais produtiva e capaz de melhorar o suporte de 
operações de missão crítica.

2) Otimização da produtividade da equipe de TI.

•Os usuários finais beneficiaram-se de menor indisponibilidade do serviço e recuperação mais rápida, 
reduzindo o tempo de inatividade em 72% e economizando expressivos recursos de cada aplicativo por 
ano.

3) Melhoria da produtividade do usuário final. 

•Muitas das empresas estão empregando soluções em nuvem para possibilitar novos modelos de negócios 
e suportar aplicações de geração de receita, atingindo um maior número de usuários/clientes.

4) Aumento de benefícios do negócio.

Fonte: IDC



Vantagens do uso

•Computação em nuvem fornece serviços flexíveis e escaláveis que podem ser implementados 
rapidamente para fornecer às organizações a capacidade de responder a mudanças de requisitos e a 
períodos de picos.

1) Melhorar capacidade de resposta.

•No ambiente de nuvem, a inovação é tratada muito mais rápido do que dentro da empresa. O 
gerenciamento de patches e atualizações para novas versões tornam-se mais flexíveis.

2) Ciclo mais rápido de inovação.

•Computação em nuvem oferece poder de processamento e capacidade de armazenamento de dados 
conforme a necessidade, quase em tempo real.

3) Redução do tempo para implementação.

•Computação em nuvem pode fornecer um ambiente altamente resiliente e reduzir o potencial de falha e 
o risco de downtime.

4) Resiliência.

Fonte: Controls and Assurance in the Cloud: Using COBIT 5.

Outras vantagens também são apontadas pela Isaca



Vantagens específicas para o Governo

1) Maior agilidade da administração pública na entrega de serviços e
em sua atualização tecnológica

2) Suporte a iniciativas de Big Data e Dados Abertos

3) Atendimento a picos de demanda sazonal de serviços públicos pela
Internet sem necessidade de alocar grande quantidade de recursos fixos

4) A contratação de serviços em nuvem de IaaS ou PaaS pode levar a
uma redução de oportunidades de desvios e irregularidades

5) Agilidade e economia na entrega de serviços para instituições
públicas com unidades descentralizadas

Fonte: Acódão TCU nº 1.739/2015 (TC 025.994/2014-0)



Modelos de computação em nuvem
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1) Modelo baseado na forma de implantação:

• a nuvem pode ser pública, privada, híbrida, ou comunitária;

2) Modelo baseado na arquitetura dos serviços 
disponibilizados pela nuvem:

• a arquitetura pode ser Infraestrutura como Serviço (Infrastructure as a Service -
IaaS), Plataforma como Serviço (Platform as a Service - PaaS), Software como Serviço 
(Software as a Service - SaaS).

Existem vários modelos de computação em nuvem, que servem como dimensões combináveis entre si para 
balizar o projeto, implantação, e aquisição de nuvens. Os modelos mais difundidos atualmente são os 
definidos pelo NIST, descritos pelo Cloud Security Alliance (CSA):



Modelo de nuvem de acordo com a forma de 
implantação
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A nuvem pode ser implantada e utilizada de maneiras diferentes, dependendo das necessidades de uso e de negócio. 
Considerando as formas de implantação, existem quatro categorias distintas, de acordo com o NIST e CSA: Nuvem Pública, 
Nuvem Privada, Nuvem Comunitária e Nuvem Híbrida.

Nuvem 
Pública:

A infraestrutura de nuvem pública está disponível para uso aberto do público em geral e fica nas instalações do provedor. 
A sua propriedade, gerenciamento e operação podem ser de uma empresa, uma instituição acadêmica, uma organização 
do governo, ou de uma combinação desses.

Nuvem 
Privada:

A infraestrutura de nuvem privada está disponível para uso exclusivo por uma única organização. Sua utilização, 
gerenciamento e operação podem ser feitos pela própria organização, terceiros, ou por uma combinação dos dois, e pode 
estar localizada em suas dependências ou fora delas. No entanto, o cliente terá controle sobre sua localização geográfica, 
o que a faz tornar atrativa para dados ou sistemas com restrições de acesso ou que são de missão crítica.

Nuvem 
Comunitária:

A infraestrutura de nuvem comunitária está disponível para uso exclusivo de uma comunidade específica formada por 
organizações que possuem interesses e preocupações em comum (por exemplo: requisitos de segurança e 
conformidade).  Sua utilização, gerenciamento e operação podem ser feitos por uma ou várias das organizações 
pertencentes à comunidade, por terceiros, ou por uma combinação deles.

Nuvem 
híbrida:

A infraestrutura de nuvem é uma composição de duas ou mais infraestruturas de nuvem (privada, comunitária, ou 
pública), interligadas por tecnologias padronizadas ou proprietárias que permitem portabilidade de aplicações e de dados 
entre as nuvens.



Tipo de 
Nuvem

Gerenciada 
por

Propriedade da 
Infraestrutura

Localização da 
Infraestrutura

Forma de acesso e 
consumo

Pública Terceiros Terceiros
Fora das 

dependências Compartilhado
Virtual 
privada

Organização 
ou terceiros

Organização ou 
terceiros

Fora das 
dependências Dedicado

Privada
Organização 
ou terceiros

Organização ou 
terceiros

Dentro das 
dependências Dedicado

Híbrida

Tanto 
organização 

como 
terceiros

Tanto 
organização 

como terceiros

Tanto dentro 
como fora das 
dependências

Tanto dedicado 
como 

compartilhado

Fonte: “Cloud Computing Models” do CSA

O CSA define algumas características que auxiliam a diferenciar os tipos de nuvem, resumidos na 
tabela abaixo:

Comparativo de características de nuvem 
pública, privada, privada virtual e híbrida



Modelo de nuvem de acordo com a arquitetura dos serviços 
disponibilizados pela nuvem
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• São as aplicações do fornecedor executadas em uma infraestrutura de nuvem (conforme as cinco características de
computação em nuvem), disponíveis ao consumidor. As aplicações podem ser acessadas por vários dispositivos
clientes, tais como um navegador web ou um software cliente. O consumidor não gerencia nem controla a
infraestrutura da nuvem associada ao serviço, incluindo rede, servidores, sistemas operacionais, armazenamento,
ou mesmo recursos individuais da aplicação. Para este último, há a possível exceção de restritas configurações de
aplicação, específicas a usuário.

Software como um Serviço (Software as a Service - SaaS):

• O recurso fornecido ao consumidor são linguagens de programação, bibliotecas, serviços e ferramentas de suporte
ao desenvolvimento de aplicações, para que o consumidor possa implantar, na infraestrutura da nuvem,
aplicativos criados ou adquiridos por ele. O consumidor não gerencia nem controla a infraestrutura subjacente da
nuvem (rede, servidores, sistema operacional, banco de dados ou armazenamento), mas tem controle sobre as
aplicações implantadas e possivelmente sobre as configurações do ambiente que hospeda as aplicações.

Plataforma como um Serviço (Platform as a Service - PaaS):

• É o provisionamento de processamento, armazenamento, comunicação de rede e outros recursos de computação
fundamentais pelo fornecedor, nos quais o consumidor pode instalar e executar softwares em geral, incluindo
sistemas operacionais e aplicativos. O consumidor não gerencia nem controla a infraestrutura subjacente da
nuvem, mas tem controle sobre os sistemas operacionais, espaço de armazenamento, e aplicativos instalados, e
possivelmente possui controle limitado sobre alguns componentes de rede (como firewalls).

Infraestrutura como um Serviço (Infrastructure as a Service - IaaS):

Fonte: NIST



24Fonte: Marcio Braz, 1º Fórum IBGP de Governança de TI, 2015 



Exemplos de segmentos e provedores de 
nuvem pública

Fonte: TheMetisFiles

Nuvem pública Segmentos Exemplos

Software como Serviço (SaaS)

Comunicação e colaboração
Cisco Webex, Microsoft Lync, IBM 
Lotusphere

Produtividade de escritório Google Apps, Microsoft Office 365

Gestão de relacionamento com o cliente (CRM)
Salesforce.com, PerfectView CRM Online, 
AccountView CRM Online

Sistema integrado de gestão empresarial (ERP)
NetSuite, Exact Online, Twinfield, SAP 
Business ByDesing, Infor

Supply chain management (SCM) Descartes, Ariba, Ketera, JDA Software

Plataforma como Serviço 
(PaaS)

Desenvolvimento de aplicações específicas
Salesforce.com, SaaSPlaza, SAP Business 
ByDesign

Desenvolvimento de aplicações genéricas Google App Engine, Microsoft Azure

Infraestrutura como Serviço 
(IaaS)

Computação
Amazon EC2, JitScale, Rackspace, 
Uniserver, Microsoft Azure, Google 
Compute Engine

Armazenamento e backup EMC, Symantec, RainStor, Amazon S3

A tabela abaixo traz uma relação não-exaustiva de exemplos de segmentos e de provedores de
computação em nuvem pública. Demonstra-se, assim, que existem soluções em nuvem similares às
tradicionais, com capacidade e interfaces familiares para os usuários da TI convencional.



3. Experiência internacional



Gov USA – Cloud First
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 Começar imediatamente - Governo Federal adotará uma estratégia Cloud First
 Novas implantações de TI devem adotar soluções baseadas em nuvem, sempre 

que houver uma opção de nuvem segura, confiável e econômica
 Novas implementações na nuvem devem ser compatíveis com as plataformas 

seguras e certificadas
 A migração desses serviços criará capacidades e impulso no Governo Federal, com 

desenvolvimento ágil de soluções em nuvem e redução de custos operacionais
 Deve ser criado um projeto para migrar três serviços para soluções em nuvem, 

com a desativação dos respectivos sistemas legados
 Pelos menos um dos serviços deve migrar totalmente para uma solução de 

nuvem dentro de 12 meses e os dois restantes dentro de 18 meses

Fonte: Cloud First Buyer's Guide for Government, U.S. Deplyment of the Cloud (2011)



GAO-14-753

• 5 desafios 
na adoção 
de nuvem:

28

Requisitos de 
segurança

Cultura

Requisitos de 
infraestrutura

Expertise em 
aquisição

Custos iniciais 
de transição



Benefícios da adoção da nuvem (EUA)

• Melhorias na eficiência vão transferir recursos para atividades de 
maior valor

• Ativos de TI serão mais bem utilizados

• A agregação de demanda reduzirá a duplicação de infraestrutura de TI

• A consolidação de data centers poderá ser acelerada

• A TI será mais simples e mais produtiva

• Melhorias na agilidade tornarão os serviços mais responsivos

• Os serviços serão mais escaláveis

• Melhorias na inovação aumentarão rapidamente a eficácia nos 
serviços

• Incentivos à cultura empreendedora com redução de riscos

29Fonte: KUNDRA, Vivek. “Federal Cloud Computing Strategy” (2011)



Processo de nuvem baseado em padrões

1. Monte sua equipe para a adoção da nuvem

2. Desenvolva um caso de negócios e uma estratégia de nuvem corporativa

3. Selecione o(s) modelo(s) de implantação de nuvem

4. Selecione o(s) modelo(s) de serviços de nuvem

5. Determine quem irá desenvolver, testar, implantar e manter serviços em nuvem

6. Desenvolva políticas de governança e contratos de serviço

7. Avalie e resolva problemas de segurança, conformidade e residência de dados

8. Integre com serviços corporativos existentes

9. Desenvolva uma prova de conceito (POC) antes de passar para a produção

10. Gerencie o ambiente da nuvem

30Fonte: CSCC. “Practical Guide do Cloud Computing”, version 3.0 (2017)



4. Nuvem na APF



Lei de acesso à informação (12.527/11) 

• Art. 3º “a publicidade como preceito geral e o sigilo como exceção”

• A Lei conceitua:
Informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso 

público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e 
do Estado;

Informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou 
identificável

• O art. 23 explicita que são passíveis de classificação as informações 
consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado. 

32



Lei de acesso à informação (12.527/11) 

• Art. 28 A classificação de informação em qualquer grau de sigilo 

deverá ser formalizada em decisão que conterá, no mínimo, os 

seguintes elementos:

I. Assunto sobre o qual versa a informação;

II. Fundamento da classificação

III. Indicação do prazo de sigilo, limitado a:

 Reservada – Até 5 anos

 Secreta – Até 15 anos

 Ultrassecreta – Até 25 anos

IV. Identificação da autoridade que a classificou
33



Política de Governança Digital (Decreto 8.638/2016)

• I - foco nas necessidades da sociedade;

• II - abertura e transparência;

• III - compartilhamento da capacidade de serviço;

• IV - simplicidade;

• V - priorização de serviços públicos disponibilizados em meio 
digital;

• VI - segurança e privacidade;

• VII - participação e controle social;

• VIII - governo como plataforma; e

• IX - inovação

34

Princípios



Portaria STI/MP 20/2016
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Norma Complementar GSI/PR no 14

36



IN SGD 01/2019
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IN SGD 01/2019



Aplicação – Alta escalabilidade

39

Fonte: Claudia Maria de Andrade, Receita Federal



Análise de vantajosidade: TCO
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Como a cloud consegue eliminá-los

A nuvem é melhor solução encontrada pelas pequenas, médias e grandes organizações para eliminarem
os custos gerados por um data center local. Com essa tecnologia, elas conseguem adquirir e utilizar uma
infraestrutura sob demanda, e pagar apenas pelo poder de computação e armazenamento que
utilizarem. Isto elimina todos os custos de TI citados anteriormente, que reduzem o ROI e aumentam o
TCO.

Dessa forma, mais recursos financeiros voltam para o caixa do negócio, e seus gestores podem utilizá-los
para inovar mais, aproveitar as novas oportunidades e ganhar importantes posições no mercado. E como
os maiores fornecedores de cloud computing continuam reduzindo o preço de seus serviços, o TCO das
organizações tende a reduzir ainda mais, o que é bastante benéfico para seus orçamentos.

https://skyone.solutions/pb/como-reduzir-o-tco-ou-custo-total-de-propriedade-com-a-
utilizacao-da-nuvem/

https://skyone.solutions/pb/como-reduzir-o-tco-ou-custo-total-de-propriedade-com-a-utilizacao-da-nuvem/


Análise de vantajosidade: TCO
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Calculando o TCO da nuvem e da infraestrutura local

Vários gestores e profissionais que querem medir o TCO tanto da nuvem como da infraestrutura local,
para depois compará-los, dizem que isso é muito complicado. De fato, a comparação do TCO das duas
soluções é bastante árduo, pois envolve inúmeros aspectos. Uma forma bastante simples e eficiente de
se fazer essa comparação é utilizando uma calculadora de TCO confiável, como a oferecida pela AWS
(Amazon Web Services).

Esta ferramenta pode ajudar os gestores a confrontarem os custos de um data center local com os da
cloud computing. Ela fornece uma estimativa dos gastos por meio de relatórios detalhados, com base
nas informações inseridas nos campos. Para aqueles gestores que ainda desconfiam do poder da
computação em nuvem, os resultados mostrados por essa calculadora são uma ótima forma deles
mudarem de ideia e ‘abraçarem’ essa tecnologia.

Fonte: https://skyone.solutions/pb/como-reduzir-o-tco-ou-custo-total-de-propriedade-com-a-utilizacao-da-nuvem/

https://skyone.solutions/pb/como-reduzir-o-tco-ou-custo-total-de-propriedade-com-a-utilizacao-da-nuvem/


Riscos de contratação - TCU
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Categoria de risco: Indisponibilidade do serviço

1 - Não implementação de controles e salvaguardas suficientes para garantir 
a continuidade da infraestrutura do provedor, afetando assim a 
disponibilidade do serviço para o usuário final

2 - Indisponibilidade de elementos da infraestrutura do cliente que são 
críticos para o acesso a serviços na nuvem

Tema: Segurança da informação



Riscos de contratação - TCU
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Tema: Segurança da informação

Categoria de risco: Confidencialidade e integridade de dados

3 - Controle de acesso inexistente ou insuficiente para assegurar a 
confidencialidade dos dados armazenados na nuvem

4 - A segurança dos dados transmitidos para o provedor de nuvem pela internet 
pode ser comprometida durante a transferência

5 - Acesso indevido do provedor aos dados
6 - O provedor pode ser forçado legalmente a fornecer dados por estar 
submetido a jurisdição estrangeira, colocando em risco a privacidade e a 
disponibilidade das informações
7 - Um cliente pode ter acesso indevido a dados de outro cliente

8 - Acesso indevido à medida que os serviços de computação em nuvem são 
amplamente acessíveis, independentemente de localização



Riscos de contratação - TCU
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Tema: Governança e gestão de riscos

Categoria de risco: Planejamento

17 - Dimensionamento inadequado das vantagens e riscos relativos à incorporação de 
serviços de computação em nuvem em função das características e requisitos 
individuais da organização

18 - Planejamento orçamentário de TI não adequado às características de contratação 
de serviços de computação em nuvem

Categoria de risco: Política de recursos humanos

19 - Resistência da equipe de TI à adoção de computação em nuvem por receio de 
perder suas funções



Riscos de contratação - TCU
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Tema: Contratação e gestão contratual

Categoria de risco: Gestão contratual
26 - Níveis de serviço estabelecidos em contrato podem não ser 
cumpridos
27 - Vulnerabilidades e problemas de segurança detectados no provedor 
demoram para ser corrigidos ou não são corrigidos
28 - Falhas no monitoramento e gestão contratuais
29 - Estouro de orçamento para o contrato devido à falta de controle 
sobre o uso dos recursos de computação em nuvem e estimativas 
imprecisas de custo



Riscos de contratação - TCU
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Tema: Contratação e gestão contratual

Categoria de risco: Dependência frente ao provedor
30 - Dependência do cliente com relação ao provedor (vendor lock-in)
31 - Dificuldades do cliente em migrar dados de um provedor para outro ou 
internalizá-los novamente, por problemas de interoperabilidade ou de portabilidade
32 - Falta de previsão dos custos de saída do provedor
33 - Indisponibilidade do fornecedor (ruptura contratual, falência, sequestro de 
dados)
Categoria de risco: Falhas contratuais
34 - Conflitos sobre a propriedade dos dados armazenados na nuvem
35 - Falta de delimitação legal regendo as relações contratuais, dado que os serviços 
de nuvem podem ser prestados globalmente
36 - Não exclusão de dados armazenados na nuvem ao término de um contrato



Riscos de contratação - TCU
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Tema: Infraestrutura de TI

Categoria de risco: Falhas relativas à infraestrutura de TI
37 - Falhas de isolamento entre ambientes ou instâncias virtuais de clientes diferentes 
38 - O compartilhamento de recursos pelos provedores de nuvem entre vários clientes pode inserir 
vulnerabilidades adicionais
39 - As ferramentas e processos para gestão de incidentes do provedor podem ser incompatíveis com 
os utilizados pelo cliente
40 - O processo de gestão de incidentes do provedor apresenta falhas em documentação, resolução, 
escalonamento ou encerramento de incidentes 
41 - Problemas de infraestrutura de rede do cliente podem afetar o desempenho dos serviços de 
computação em nuvem 
42 - Problemas de dimensionamento de carga da infraestrutura do provedor podem afetar o 
desempenho dos serviços de computação em nuvem 

43 - Incompatibilidade entre o modelo arquitetural do cliente e do provedor



Processo de contratação MPOG
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“Broker Multi-nuvem”

Fonte: GOMES, Eduardo. 3º Fórum IBGP, 2017



Processo de contratação MPOG
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O broker deverá:
• fazer as contratações e a gestão, sob regras 

definidas pelo MP;
• responsabilizar-se por atender às solicitações

de serviços;
• manter os ambientes;
• assegurar segurança e confiabilidade;
• prover todas as informações sobre uso e 

eficiência dos recursos alocados.

Fonte: GOMES, Eduardo. 3º Fórum IBGP, 2017



Processo de contratação MPOG
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• Impedir que recursos fiquem “travados” em um único
provedor (evitar o “lock-in”);

• Equalização dos custos dos diferentes provedores
através da utilização de “Unidades de Serviço de
Nuvem” (USN) e “Unidades de Serviços Técnicos”
(UST);

• Acompanhamento total de indicadores financeiros e
de desempenho pelo MP.

Fonte: GOMES, Eduardo. 3º Fórum IBGP, 2017



Aspectos prévios à contratação de 
serviços em nuvem

•Planejamento da Contratação

•Plano de Contingência

• Segurança de dados

•Política de Recursos Humanos

•Portabilidade da Infraestrutura e Dados

•Conformidade com legislação vigente
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Aspectos contratuais relevantes

•Papeis e Responsabilidades
•Acordo de Nível de Serviços
•Monitoramento do Provedor
• Segurança da Informação
•Garantias da propriedade intelectual e de acesso e 

propriedade dos dados
• Elasticidade e Flexibilidade e Limites Geográficos
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Exemplos de uso da computação em nuvem

Terceirização de infraestrutura de TI

A terceirização de parte da infraestrutura de TI, ou contratação
de infraestrutura como serviço (IaaS), tem seu uso bastante
difundido. É um caminho natural para muitas organizações,
principalmente as pequenas, utilizar infraestrutura pronta com
pagamento por uso, ao invés de adquirir, implantar, gerenciar e
manter sua própria infraestrutura de TI.



Exemplos de uso da computação em nuvem

Suíte de escritório

Aplicações de software de escritório, como editor de texto, planilha e
apresentação, já dispõem de versões em nuvem, como, por exemplo, as
soluções corporativas do Google Docs e Microsoft Office 365. São soluções
cujo custo pode ser similar ou mesmo inferior ao modelo tradicional, além
de oferecerem benefícios adicionais, como: menor utilização de recursos
de TI próprios (espaço de armazenamento, por exemplo), maior
disponibilidade (por meio de acesso remoto via Internet, utilizando
computadores e dispositivos portáteis) e redução de custos operacionais
(como instalação e atualização de software, por exemplo).



Exemplos de uso da computação em nuvem

Armazenamento

Aplicações de armazenamento (storage) na nuvem
permitem que os arquivos dos clientes estejam disponíveis
em qualquer lugar (por meio de acesso remoto via
Internet) e por meio de dispositivos diversos (computador,
celular e tablet), facilitando também o compartilhamento
de informações e o trabalho em equipe. Citam-se, como
exemplos, as soluções corporativas do Google Drive,

Microsoft OneDrive e DropBox.



Exemplos de uso da computação em nuvem

Correio eletrônico

O correio eletrônico na nuvem é um exemplo de SaaS em que
funcionalidades típicas de uma solução de correio são replicadas em
uma arquitetura de nuvem. O correio eletrônico tradicional requer um
aplicativo instalado localmente em uma máquina e que se comunica
com um servidor dedicado em um centro de processamento de dados
da empresa, órgão ou provedor de internet. Com a nuvem, o simples
uso de um navegador de internet permite a conexão a um servidor de
e-mail. Assim, não se requer mais servidores dedicados em
infraestrutura própria e até mesmo o armazenamento é mantido de
forma distribuída na nuvem.



Exemplos de uso da computação em nuvem

Big Data

O termo Big Data refere-se a análises de dados (analytics) que só são possíveis em
larga escala, com objetivo de extrair novas ideias e melhorar a compreensão das
informações.

Big Data requer uma infraestrutura que permita realizar armazenamento e
recuperação de dados de diversos formatos em grande escala, com a finalidade de
transformar um grande volume de dados em informações úteis para a organização.
Com necessidades crescentes e variáveis de capacidade computacional, um projeto
de analytics pode ter picos de demanda altos. A variabilidade de necessidade de
processamento para analytics é particularmente bem atendida pela computação
em nuvem, além de que grande parte dos dados utilizados por aplicações de Big
Data estão armazenados na nuvem.
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