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SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E ESTRUTURA DA SOLUÇÃO DA 

COMPUTAÇÃO EM NUVEM IMPLANTADA EM UMA EMPRESA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO

RESUMO

Este artigo tem por finalidade mostrar as características da nuvem, revelando as 
possibilidades  de  utilização.  Assim,  esta  pesquisa  de  natureza  bibliográfica 
apresenta as plataformas, focando sempre a segurança da informação, integridade 
dos dados que estão na nuvem a partir dos pressupostos de Sousa (2009) sobre 
computação  de  nuvem  e  de  Linthicum  (2010)  sobre  tipos  de  nuvens.  As 
possibilidades  de  utilização  da  computação  em  nuvem  são  inúmeras  como  os 
serviços disponibilizados pelo skydrive e google drive.
Palavras-chave: computação em nuvem, tecnologia da informação, segurança da 

informação.

INTRODUÇÃO

O termo computação em nuvem (Cloud Computing) surgiu nos anos 90, mas 

somente em 2006, veio à tona, em uma palestra de Eric Schmidt, da Google, sobre 

como sua empresa gerenciava seus data centers (local onde são concentrados os 

computadores  e  sistemas  responsáveis  pelo  processamento  de  dados  de  uma 

empresa ou organização).

Segundo Sousa et  al.  (2009),  o  NIST (National  Institute  of  Standards and  

Technology) apresenta a seguinte definição "Computação em nuvem é um modelo 

que possibilita acesso,  de modo conveniente e sob demanda, a um conjunto de 

recursos  computacionais  configuráveis  (por  exemplo,  redes,  servidores, 

armazenamento, aplicações e serviços)".

No  ambiente  de  computação  em  nuvem,  as  aplicações  e  sistemas  de 

gerenciamento de dados são executados em máquinas virtuais e os dados estão 

distribuídos,  particionados  e/ou  replicados,  de  forma a  melhorar  o  desempenho, 

escalabilidade e a disponibilidade dos sistemas.

OBJETIVOS

Analisar como funciona para sugerir modificações em plantas de implementação.

METODOLOGIA

A  metodologia  adotada  nesta  pesquisa  é  bibliográfica  e  documental,  pois 

pretende-se encontrar respostas ou soluções aos problemas colocados  por meio de 



uma investigação crítica e baseada em dados primários e  secundários,  ou seja, 

dados já analisados e  que ainda não receberam tratamento.

CARACTERÍSTICAS DA COMPUTAÇÃO EM NUVEM

De acordo com LINTHICUM (2010) - Computação em nuvem é a capacidade 

de compartilhar recursos de TI (tecnologia da informação) de forma eficiente. Em um 

sentido  mais  amplo,  a  computação  em  nuvem  é  chamada  de  modelo  de  um 

provisionamento de recursos computacionais (hardware,  software e redes) através 

da  internet  ou  intranet,  altamente  escalável  onde  o  usuário  não  tem 

necessariamente de ser um especialista para acessar o gerenciamento.

Um cliente de Computação nas nuvens é constituído por hardware e software, 

que  solicita  à  Computação  nas  nuvens  a  entrega  de  aplicativos,  ou  que  seja 

projetado especificamente para a entrega de Computação nas nuvens. 

De acordo com LINTHICUM (2010) as características principais definidas são: 

- Econômico: custo de hardware é muito reduzido e o custo do ciclo de 

vida pode ser acessível.

- Confiabilidade:  utilizando  vários  sites  redundantes,  Computação  nas 

nuvens é adequado para trabalhos contínuos e recuperação de desastres.

- Agilidade:  Computação  nas  nuvens  permite  aos  usuários  de  forma 

rápida e com baixo custo adequar seus computadores a recursos de infraestrutura 

tecnológica.

- Escalabilidade: adequação dinâmica a recursos de granularidade fina e 

utilização de serviços em tempo real.

- Sustentabilidade: a utilização de recursos é melhorada, bem como a 

capacidade  de  computação,  computadores  e  outras  infraestruturas  associadas 

podem ser reutilizados. 

A infraestrutura do ambiente de Cloud Computing geralmente é formada por 

várias máquinas físicas conectadas por meio de uma rede. Cada máquina tem as 

mesmas configurações de software, mas pode variar a capacidade de hardware em 

termos de poder de processamento, armazenamento e memória. Dentro de cada 

máquina física existe um número variável de máquinas virtuais ou nós em execução, 

de acordo com a máquina física.

A Figura 2 mostra a topologia do ambiente em computação nas nuvens. Pela 

teoria de TUJAL existem três entidades nesse contexto: 



- Provedor de serviço: Utiliza os recursos disponibilizados pelo provedor 

de  infraestrutura  para  oferecer  aos  seus  clientes  serviços  de  software, 

armazenamento, segurança e ambiente de testes.

- Consumidor de software como serviço: São os clientes dos provedores 

de serviços, por exemplo, Google e Microsoft, que utilizam os serviços de aplicações 

web. Os  clientes  podem  ser  desde  usuários  comuns  que  armazenam  seus 

documentos pessoais até empresas que terceirizam toda sua infraestrutura. 

Além da topologia, as nuvens são classificadas de acordo com o modelo de 

implantação. Esse modelo define o nível de segurança e acesso das informações, 

além dos recursos disponíveis na nuvem. 

De acordo com Vouk e ARMBRUST (2008), a Computação nas Nuvens tem 

características  essenciais  que  fazem  a  distinção  de  outros  paradigmas.  Abaixo 

algumas características da Computação nas nuvens:

- Self-service sob demanda: o usuário tem a possibilidade de adquirir 

recursos computacionais.  O  hardware e  o  software dentro da nuvem podem ser 

configurados e modificados de forma transparente ao usuário,  que assim podem 

personalizar seus ambientes computacionais de acordo com a sua necessidade sem 

precisar de interação humana; 

- Amplo acesso: os recursos são disponibilizados por meio da rede e 

acessados  através  de  mecanismos  que  possibilitam  o  uso  por  diferentes 

plataformas, como smartphones e Tablets etc; 

- Pooling de  recursos:  os  recursos  computacionais  do  provedor  são 

organizados  em um  poll para  servir  múltiplos  usuários,  com diferentes  recursos 

físicos e virtuais, dinamicamente atribuídos e ajustados de acordo com a demanda 

dos usuários. Estes usuários não precisam ter conhecimento da localização física 

dos recursos computacionais, podendo especificar a localização em um nível mais 

alto de abstração, tais como o país, estado ou centro de dados;

- Elasticidade rápida: recursos podem ser adquiridos de forma rápida e 

elástica. Caso haja a necessidade, os recursos podem ser adquiridos em qualquer 

quantidade e em qualquer momento, parecendo ao usuário que esses recursos são 

ilimitados;

- Serviços medidos: sistemas em nuvem controlam e aperfeiçoam o uso 

de recursos por  meio da capacidade de medição.  O uso dos recursos pode ser 

monitorado e controlado, possibilitando transparência para o provedor e o usuário do 



serviço ilimitado.

Figura 2 – Topologia da computação nas nuvens - Fonte: Tujal 2010.

Os modelos de Nuvens são variados:

- Comunidade:  a  nuvem  é  compartilhada  por  diversas  empresas, 

partilhando interesses como: missão, requisitos de segurança, política e flexibilidade; 

- Nuvem privada ou proprietária: Nuvens restritas a um único cliente ou 

empresa, toda sua infraestrutura de servidores e equipamentos é de propriedade ou 

alugada do cliente ou empresa, ou seja,  o cliente possui  acesso e controle total 

sobre os serviços utilizados na nuvem. Entretanto, seus recursos são limitados ao 

parque tecnológico da fornecedora de serviço que estão localizados em data centers 

privados.

- Nuvem pública: A fornecedora disponibiliza e controla a infraestrutura 

da nuvem. Além disso, ela vende serviços ou aplicativos para usuários comuns ou 

empresas  em  geral  e  disponibiliza  para  os  desenvolvedores  e  programadores 

diversas APIs para que eles possam criar funcionalidades e aplicativos nas nuvens. 

Nesse  ambiente,  existem aplicações com licenças proprietárias  e  código aberto. 

Para esse último caso, a nuvem é denominada como nuvem de código aberto.

- Nuvem  híbrida:  Esse  modelo  permite  que  as  nuvens  privadas 

expandam seus recursos utilizando recursos da nuvem pública. Além disso, esse 

modelo permite que os serviços e recursos não fiquem indisponíveis, pois as nuvens 

estão interligadas e permitem a portabilidade de serviços e informações entre elas.

Todos os recursos de computação nas nuvens são oferecidos como serviços. 

Cada serviço é definido conforme a necessidade do cliente. 

A primeira camada é caracterizada pelas aplicações destinadas aos usuários 

finais.  A  principal  vantagem  dessa  camada  é  permitir  que  os  usuários  não 

adquirissem  licenças  e  nem  precisam  instalar  os  softwares nas  suas  máquinas 



locais, ou seja, os serviços são executados diretamente na nuvem. Além disso, de 

acordo com MARTINS, todo o processamento desses aplicativos é executado na 

nuvem,  isso  possibilita  então  que  dispositivos  de pequeno poder  computacional, 

como celulares, por exemplo, utilizem os  softwares nas nuvens. Nesses casos, os 

únicos  pré-requisitos  que  os  usuários  precisam  para  acessar  os  serviços  são: 

acesso à internet e possuir um cadastro em algum serviço na nuvem.

Os custos desses serviços dependem da fornecedora e da aplicação que 

podem exigir que o usuário pagasse ou não um valor por esses serviços. Atualmente 

a Google e IBM disponibilizam várias soluções de software.

A  segunda  camada  inclui  os  seguintes  serviços:  desenvolvimento  de 

aplicações, ambientes de testes e simulações. Os principais clientes desses serviços 

são os desenvolvedores de software. Porém, é necessário que os desenvolvedores 

utilizem  linguagens  de  programação  e  ferramentas  suportadas  pela  nuvem.  Ao 

término do desenvolvimento, os aplicativos são transferidos para as nuvens e em 

seguida disponibilizá-los aos clientes. O acesso dos desenvolvedores a nuvem é 

limitado ao controle e gerenciamento do ambiente onde é executado o aplicativo 

O modelo de  Cloud Computing  possui três modelos de serviço, sendo que 

estes definem a arquitetura padrão, são eles. 

- SaaS (Software as a Service): é o software como serviço, proporciona 

sistemas  de  software com  propósitos  específicos  que  estão  disponíveis  para  o 

usuário  através  da  Internet.  Os  serviços  de  software são  acessíveis  através  de 

vários dispositivos do usuário como um navegador web. No  SaaS,  o usuário não 

administra  a  infraestrutura  subjacente,  incluindo  rede,  servidores,  sistemas 

operacionais e armazenamento.  Neste  modelo o  software  pode ser  utilizado por 

múltiplos usuários, sejam pessoas ou empresas. O software é desenvolvido por uma 

empresa que ao invés de vendê-lo ou usá-lo para benefício exclusivo, disponibiliza-o 

com um custo baixo a uma grande quantidade de usuários. 

- PaaS (Platform as a Service): é uma plataforma como serviço, oferece 

uma  infraestrutura  de  alto  nível  para  implementação  e  testes  de  aplicações  na 

nuvem. O usuário também não administra a infraestrutura subjacente como rede, 

servidor,  sistema  operacional  ou  armazenamento,  mas  controla  as  aplicações 

implantadas  e  as  configurações  das  aplicações  hospedadas nesta  infraestrutura. 

Neste  modelo  de  serviço,  são  fornecidas  todas  as  facilidades  necessárias  para 

suportar o ciclo de construção e entrega de aplicações web, sem a necessidade de 



downloads e  instalações  de  aplicativos  para  desenvolvedores,  gerentes  de  TI  e 

usuários finais.

- IaaS (Infrastructure as a Service):  Nessa camada o cliente aluga da 

fornecedora  toda  a  infraestrutura  de  TI  composta  por  servidores,  firewalls, 

roteadores, estrutura de backup, banco de dados, entre outros. Além disso, o cliente 

não administra ou controla os recursos de infraestrutura adquiridos, porém, ele tem 

controle  sobre  o  sistema operacional,  unidades de  armazenamentos,  aplicativos, 

plataforma e alguns recursos de rede como  firewall,  por exemplo. Além disso, os 

servidores alugados já possuem todos os softwares instalados e licenciados. Todas 

as atualizações desses softwares são de responsabilidade da fornecedora de IaaS

− Além  disso,  é  de  responsabilidade  da  fornecedora  os  serviços  de 

backups, manutenção, plano de contingência, entre outros.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NA NUVEM TEORICA

O principal problema enfrentado na utilização dos serviços de computação 

nas  nuvens  é  a  segurança.  Clientes  e  empresas  que  contratam esses  serviços 

exigem cada vez mais garantias de segurança e privacidade nesses ambientes. Em 

Brodkin (2008) é apresentada uma análise dos riscos em computação nas nuvens. 

Nesse  relatório,  Brodkin  (2008)  lista  sete  dos  principais  riscos  de segurança na 

utilização dos serviços de computação nas nuvens:

1. Acesso privilegiado de usuários: Quando se utiliza uma infraestrutura 

própria, é possível controlar o acesso físico, lógico e de pessoas ao ambiente de 

tecnologia da informação. Entretanto, no ambiente de computação nas nuvens isso 

não é possível, pois os dados são armazenados e processados fora do ambiente 

interno da empresa. 

2. Integridade dos dados: As empresas são responsáveis pela segurança 

e  integridade  de  seus  próprios  dados,  mesmo  quando  esses  dados  são 

armazenados nos provedores de serviços. 

3. Localização dos dados: No serviço de computação nas nuvens não se 

sabe onde exatamente os dados das empresas estão armazenados. Além disso, os 

servidores são administrados por pessoas que as empresas não conhecem.

4. Segregação  dos  dados:  Diversas  empresas  e  clientes  dividem  um 

mesmo ambiente de computação nas nuvens, essa estrutura pode apresentar um 

risco de segurança no qual deve ser garantido pelo provedor de serviço.



5. Recuperação  dos  dados:  Como  os  dados  das  empresas  estão 

armazenados em diversos servidores espalhados pelo mundo, existe um risco de 

perda dos dados. Nesse caso, as empresas devem verificar com os fornecedores de 

serviços de computação nas nuvens quais são os mecanismos oferecidos por eles 

para recuperação dos dados em caso de perdas ou desastres.

6. Apoio  a  investigação:  A  investigação  de  serviços  ilegais  pode  ser 

extremamente complexa ou até impossível. Principalmente porque os dados estão 

espalhados e muitas das vezes não se sabe exatamente onde a informação está 

armazenada.

7. Disponibilidade e viabilidade em longo prazo: O provedor de serviços 

de computação nas nuvens precisa garantir que os dados de seus clientes estejam 

sempre  disponíveis.  Além  disso,  caso  o  provedor  de  serviços  encerre  suas 

atividades é necessário que ele disponibilize de volta os dados de todos os seus 

clientes.

Diante dos cenários apresentados nesta seção, fica clara a necessidade da 

utilização de mecanismos seguros para  garantir  a  autenticidade,  integridade e a 

privacidade dos dados armazenados nas nuvens. O aumento dessa segurança pode 

ser obtido através da utilização de técnicas e algoritmos de criptografia.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NA NUVEM SOLUÇAO IMPLANTADA

Segurança da informação - visão positiva 

Quando  as  empresas  migram  para  cloud  computing,  uma  preocupação 

recorrente é o estrago que um ataque malicioso aos provedores do serviço pode 

representar.  Porém,  até  agora  a  Immunet não  teve  qualquer  problema.  “Posso 

afirmar que desde que começamos tudo correu bem”, afirma Friedrichs. “Em um 

data center físico, os servidores estariam seguros, mas não haveria a concentração 

e a resistência na mesma medida que a nuvem proporciona”, completa.

Segurança da informação - visão negativa

O CEO da  Immunet destaca, no entanto, que a empresa que contrata um 

serviço baseado em cloud computing precisa também gerenciar a segurança. "Não 

há  diferença  em  hospedar  na  Amazon ou  em  um  data  center próprio”,  aponta 

Friedrichs.

Exatamente essa questão de segurança fez com que a empresa de serviços 



que  atua  com  transferência  de  arquivos  YouSendIt optasse  por  implementar  e 

gerenciar  sozinha  seu  data  center.  Com  12  milhões  de  usuários,  a  companhia 

descarta qualquer possibilidade de utilizar  cloud computing. Entre outras razões, o 

fundador e CTO do grupo, Ranjith Kumaran, destaca que quer evitar problemas de 

privacidade e de conformidade. “Nossos clientes europeus querem ter certeza de 

que seus dados estão na Europa”, ressalta o executivo, ao informar que hoje os 

provedores não garantem a localização geográfica dos ambientes nos quais estão 

armazenados os dados fornecidos por meio de cloud computing.

Escolha do cliente

Os  problemas  com  a  localização  em  que  os  dados  estão  armazenados 

enfatiza que a decisão de mudar ou não para serviços em nuvem não representa 

uma definição apenas da empresa, mas também de seus clientes.

“Já tivemos clientes que disseram:  nós gostamos dos seus serviços,  mas 

queremos  ter  tudo  próximo  de  nós”,  explica  Kumaran.  Para  esses  usuários,  a 

YouSendit criou  uma  solução  que  utiliza  o  data  center da  própria  companhia 

contratante. 

Analisando uma grande empresa do estado de São Paulo que trabalha no 

ramo de hospedagem e aceso de internet, foi verificado que a implantação ocorreu 

com sucesso e a plataforma em nuvens, apesar do grande investimento realizado 

pela empresa, esta já contabiliza redução de custos com essa implantação.

Os  principais  critérios  para  esta  implantação  foi  justamente  a  segurança. 

Alguns tópicos foram abordados para esta avaliação o qual desenvolveremos neste 

momento.

Clausulas  contratuais:  A  empresa  “X”  observou  com muita  atenção  e  até 

solicitou reformulação do contrato devido a diversas coisas existente nos mesmos, 

tais  como:  Garantia  de  integridade  dos  dados,  tempo  ocioso  e  manutenção  do 

serviço. Tais cláusulas não agradavam a empresa, pois como exemplo integridade 

dos dados, a empresa colocou uma clausula no contrato obrigado o fornecedor a 

cumprir sigilo para que seus dados não sejam roubados por terceiros e que dessa 

forma não fique vulnerável a qualquer tipo de infiltração.

Onde e  como esse  data  center (físico)  está  alocado:   Apesar  de  ser  um 

sistema em nuvem existe algum lugar onde esses dados estão alocados.  Será que 

este local é seguro? Quem tem acesso ao local? Terei riscos de armazenar meus 

dados sigilosos nesta nuvem? Foram as questões feitas pelo Diretor Executivo da 



empresa  “X”,  tais  questões  foram  respondidas  com  êxito  pelo  fornecimento  do 

serviço em nuvem o qual apresentou todos os dados de seu data center físico.

Outra questão levantada pelo Diretor Executivo desta empresa foi em relação 

a criptografia de dados, acesso restrito aos mesmos e autenticação. Foi solicitado 

que os dados trafegados da nuvem até o usuário final teriam que ser criptografados 

para  que  se  em  algum  momento  forem  interceptados  por  alguém  no  meio  do 

caminho até o usuário final não tenha vazamento de informações.

Segurança de redundância: Para que o sistema não fique fora do ar: Com 

essa  redundância  a  nuvem  monitora  todo  o  sistema  da  empresa  e  verifica  a 

porcentagem de chance que o sistema tem de ficar fora, com isso quando se chega 

a uma certa porcentagem o sistema sobe outra instância e derruba aquela após 

verificar que a instância que acaba de subir está pronta para uso. Fazendo assim a 

redundância e não deixando o sistema parar ou com possíveis falhas.

Segundo o Diretor  Executivo o  investimento  inicial  foi  alto  mas em contra 

partida depois de pouco mais de 8 meses de uso, as manutenções reduziram a 

quase zero já se tem lucros do investimento feito devido a demanda dos clientes 

desta empresa.

RESULTADOS 

Com a implantação e questionamento realizado pela empresa os sistemas 

ficaram melhores e mais rápidos, o investimento por si é alto, mas o retorno vem na 

mesma proporção. A computação em nuvem é algo inovador, porém assim com tem 

casos de empresas que não confiam em sistemas na nuvem, tem empresas que 

investem alto nessa nova tendência e se diz satisfeita  do retorno que a mesma 

consegue lhe proporcionar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A computação caminha para uma nova modalidade, onde todos os serviços 

de  armazenamento  de  dados  e  aplicações  estarão  sempre  disponíveis  e  em 

qualquer local onde o usuário tenha acesso a Internet, de forma adequada e em seu 

contexto. 

Verificou-se que há ainda paradigmas a serem solucionados com base na 

segurança da informação, pois há necessidade de um sistema mais seguro e livre 

de vulnerabilidade como ainda há na computação em nuvem. No Brasil não temos 

ainda uma internet segura e com uma velocidade alta para que possamos confiar 



totalmente em serviços na nuvem ao ponto de mudar todo o  data center de uma 

empresa. O ideal é que as empresas sigam essa tendência que é a computação em 

nuvem, mas sempre visando a sua segurança.

A aplicação aproveita a nuvem na arquitetura de  software,  para eliminar a 

necessidade de instalar  a  aplicação em computadores locais  dos usuários.  Uma 

plataforma  de  cloud facilita  a  implantação  dos  aplicativos  sem  o  custo  e  a 

complexidade de gerenciar o hardware subjacente e as camadas de software.

Como  sugestão  para  trabalhos  futuros,  acredita-se  ser  interessante  o 

desenvolvimento de um mecanismo de segurança para a identificação, autenticação 

e autorização dos usuários do ambiente cloud, livre de falhas.
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