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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]



Características essenciais

Amplo acesso pela rede
Serviços mensuráveis
Auto provisionamento sob demanda
Pool de recursos
Rápida elasticidade



Modelos de Serviço



Modelos de Serviço



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



Benefícios de Computação em Nuvem
Contratação de Streaming e armazenamento de vídeo como SaaS 
+ Pagamento do serviço
+ Melhora do nível de serviço

- Infraestrutura para a aplicação
- Custo de storage para armazenamento dos vídeos
- Custo de storage para backup dos vídeos
- Custo de licença de software de backup
- Custo de transmissão dos vídeos (ocupação do canal)
- Pessoal para operar infra local e fiscalizar contratos



Riscos – Segurança x Custos

Segundo a RightScale, os principais desafios de Nuvem em 2018 eram 
Segurança e 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.



Riscos – Lock-in (aprisionamento)

• Utilizar-se de recursos exclusivos de um determinado provedor e 
tornar inviável (custo, tempo) a mudança para outro provedor

• Dilema recorrente na gestão de TI



Análise quantitativa de dados
- Envio para 2160 servidores públicos
- 311 respostas completas 
Após critérios de exclusão: 299 respostas

Pesquisa na AP sobre Nuvem

- População de 38114 servidores públicos de TI [TCU, 2015]
- Margem de erro de 6% 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.



Distribuição das respostas



Pesquisa na AP sobre Nuvem



Pesquisa na AP sobre Nuvem

Executivo – 52% Judiciário – 54% Estatais – 66% Legislativo – 58%Inst. Ensino – 50%

Qual importância da Nuvem na organização?



Pesquisa na AP sobre Nuvem



Pesquisa na AP sobre Nuvem

Executivo – 45% Judiciário – 36% Estatais – 68% Legislativo – 32%Inst. Ensino – 52%

Uso atual de Nuvem na organização



Pesquisa na AP sobre Nuvem



Resultados

56% organizações  Nuvem é Importante/Muito Importante

19% organizações  Uso Moderado/Intenso de Nuvem

20% organizações  Uso Moderado/Intenso em até 2 anos

45% respondentes  experiência em Nuvem < 1 ano



Análise

18

Embora haja uma percepção majoritária da
importância da Nuvem, o uso atual é baixo e há pouca
experiência na plataforma. Esse contexto proporciona
uma sobrevalorização do riscos.



Conclusão da pesquisa
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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.



Equipe de Nuvem
À medida que as organizações decidem adotar Nuvem, são criadas 
equipes centralizadas 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.



Ações para acelerar a adoção

1. Designar uma equipe de nuvem
2. Treinar parte da equipe de TI em tecnologias de nuvem
3. Contratar Nuvem e migrar ou criar workloads simples
4. Avaliar os resultados
5. Reiterar



Muito obrigado!

Breno Costa
brenogc@tcu.gov.br
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