
Oficina 3: Desmistificando a Adoção de Serviços 
em Nuvem

Contratação de Serviços em Nuvem Computacional

DANIEL TRONCOSO
Professor - IBGP



Computação em Nuvem

National Institute of Standards and Technology –
NIST

“Computação em nuvem é um modelo para provimento de acesso à
rede sob demanda, de conveniência e de alta disponibilidade a um
conjunto de recursos computacionais compartilhados, que podem ser
provisionados ou liberados rapidamente com mínimo esforço gerencial ou
interação com o provedor de serviços”

“Computação em nuvem é um paradigma em evolução”





Fonte: NIST SP - 292

Modelos de Serviços



Fonte: NIST SP - 292
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SaaS e computação em nuvem
a) Não há experiências consistentes de adoção de software baseados 

totalmente em serviços ou no modelo de computação em nuvem 
pela Administração Pública;

b) Falta orientação aos gestores sobre o marco legal aplicável à 
contratação de serviços baseados em computação em nuvem, que 
receiam incorrer em alguma ilegalidade;

c) Dificuldades de estabelecer modelos de contratação por falta 
padronização no mercado sobre formas de comercialização de 
serviços baseados em computação em nuvem.

Ac. 2569/2018 –
Grandes Fornecedores



Efeitos e riscos decorrentes da manutenção da situação encontrada
a) Realização de aquisições sem o devido planejamento, desvantajosas e

desconectadas das necessidades do órgão, em função da falta de
preparação;

b) Risco de cair em situação de dependência excessiva de determinado
fabricante (lock-in);

c) Risco de não haver disponibilidade orçamentária para fazer frente a
despesas correntes que anteriormente eram despesas de investimento.

d) Risco de a operação de TI prejudicar o desempenho das funções da
organização.

Ac. 2569/2018 –
Grandes Fornecedores



Desafios do Modelo



QUAL VALOR A TIC QUER ENTREGAR PARA O 

USUÁRIO/INSTITUIÇÃO?

A PERGUNTA É:





• Atual
• Independência de plataforma e dispositivo
• Funcionalidades avançadas
• Acessibilidade
• Customização
• Controle
• Propriedade de dados
• Facilidade de acesso e gerência de identidade

VALORES



• Disponibilidade
• Desempenho
• Consistência
• Transparência
• Segurança
• Privacidade
• Confiabilidade

VALORES



• Dinamismo

• Redução de custos

• Capex e Opex

• Satisfação dos usuários

• Utilidades:

• Computação distribuída com grandes data lakes

• Computação móvel

VALORES PARA TIC



Nuvem e Serviços
(USN e UST)
(IIaS e PaaS)

Único provedor 
de nuvem

Ferramenta de 
orquestração 
simplificada

Plano de saída da 
nuvem Broker

Nível de 
disponibilidade de 

99.741%

Exigência de 
Certificados de 

segurança 

Somente Nuvens 
localizadas no 

Brasil;

10 novos serviços 
- experiência MP  

Nuvem Atual;

36 meses de 
contrato

Serviços de 
migração para 
outra nuvem

Sem marketplace Autoscaling

Modelo SGD (SETIC)
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Entrega de Serviços de TIC



• Baseado em métrica de USN e 

UST

• Broker com duas nuvens

• Disponibilidade 99,9%

• Com Marketplace

• Autoscaling

Modelo de contratação 
TCU/2017



Catálogo de Recursos da Nuvem



Catálogo de Serviços Técnicos



• Índice de Disponibilidade: >= 99,741% ou 99,9%

• Tempo para Restaurar Serviço: <= 3 horas

• Tempo de atendimento de chamados – Depende da severidade

• Nível de satisfação do treinamento

Níveis de Serviço



Gestão de Riscos de Aplicações em 
Nuvem





• Vazamento de Dados

• Perda de Dados e Aplicações

• Alteração Indevida de Dados e Aplicações

• Indisponibilidade de Dados e Aplicações

• Descontinuidade de Aplicações

Grupos Comuns de Riscos 
de Segurança em Nuvem



• Firewall

• Antivírus

• Gestão de Acessos Local e na Nuvem

• Criptografia e Certificados

• Orquestração

• Independência tecnológica

• ISO 27001, 27017 e 27018

Segurança



• Observar a IN – GSI nº 1 -> NC14

• Exigir, no momento da assinatura do contrato, certificações de normas de

segurança da informação aplicáveis ao objeto da contratação

• Fica vedada a contratação de salas-cofre e salas seguras por órgãos

integrantes do SISP

• Serviço a ser contratado deve permitir a portabilidade de dados e

aplicativos e que as informações do órgão contratante estejam disponíveis

para transferência de localização, em prazo adequado e sem custo adicional

IN – SGD nº 1/2019



• A prevalência de direitos e garantias fundamentais para tratamento de informações pessoais;

• Política de Segurança – POSIC

• Gestão de Riscos – GRSIC

• Gestão de Continuidade

• A legislação brasileira prevaleça sobre qualquer outra;

• Informações Sigilosas – Como regra deve ser evitado tratamento em nuvem;
• Informação Classificada – Vedado o tratamento em nuvem

• Conhecimento e informação contida em material de acesso restrito - Vedado o tratamento em nuvem

• Informação com restrição de acesso – A critério do órgão

• Documento preparatório – A critério do órgão

• Informação pessoal – A critério do órgão

NC 14 – GSI/PR



• Garantir Disponibilidade, Integridade, Confidencialidade e Autenticidade

• Processo de comunicação e tratamento de incidentes

• Requisitos necessários para realização de auditoria

• Requisitos necessários para continuidade do negócio

• Requisitos necessários para casos de cancelamento, descontinuidade,

portabilidade e renovação contratual, inclusive para destruição definitiva dos

dados

• É vedado o tratamento de informação em ambiente de computação em nuvem

não autorizados pela alta administração do órgão.

NC 14 – GSI/PR



“Comparing cloud infrastructure as a service providers” - critérios comparativos comuns
1. Precificação
2. Preço mensal médio
3. Service Level Agreement (SLA)
4. Número de datacenters
5. Capacidade de ampliação (Scale Up)
6. Capacidade de crescimento (Scale Out)
7. Suporte
8. Monitoramento
9. Interfaces (APIs)
10. Testes gratuitos
11. Sistemas operacionais suportados
12. Número de tipos de instâncias
13. Custo de saída de dados
14. Custo da entrada de dados

Ac. 1739/2015



• Aliança para Segurança em Nuvem (Cloud Security Alliance – CSA)
• Cloud Controls Matrix – CCM
• Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing
• Registro de Segurança, Confiança e Garantia da CSA (Security, Trust & Assurance

Registry - STAR)
• Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (American

Institute of Certified Public Accountants - AICPA)
• Controles de Prestador de Serviço (Service Organization Controls - SOC)

• European Union Agency for Network and Information Security – ENISA
• Cloud Computing Information Assurance Framework

• NIST
• ISACA

Ac. 1739/2015



 Lei nº 12.965, de 2014 – Marco Internet (D8771)
 Lei nº 12.527, de 2014 – LAI (D7724; D7845)
 Lei nº 8.159, de 1991 – Arquivos Públicos e Privados

(D 3505; D4073)
 Portaria-STI nº 20 – Anexo Serviços em Nuvem (2016) 

-> IN – SGD 1/2019
 Norma Complementar- GSI nº 14 (2018)

Legislação e normas
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