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RESUMO 

A presente pesquisa visa discorrer sobre Computação em Nuvem, que está cada 

vez mais atraindo a atenção dos gestores e profissionais de TI com a premissa de 

ser um novo modelo que irá alterar a maneira de como os serviços serão estrutura-

dos e apresentados. O presente trabalho será desenvolvido epistemologicamente 

através de análises em livros, internet, revistas, entre outros meios que busquem o 

melhor desempenho na pesquisa de cunho qualitativo. Abordar-se-ão temas pauta-

dos no ambiente corporativo, propendendo avaliar de uma forma macro se as pers-

pectivas com esta nova tecnologia irão preencher as indigências de negócios das 

corporações. Serão analisados se as organizações estão preparadas para adotar e 

migrar para a Computação em Nuvem, além de abordar sobre os pontos essenciais 

em relação à segurança, que é um dos mais importantes na implantação dos servi-

ços em nuvem. Por fim, será discorrido também sobre os principais serviços e apli-

cativos que existem atualmente e as perspectivas futuras no mundo. 

Palavras-chaves: Gestão. Segurança. Computação em Nuvem.  

 

 

  



  

ABSTRACT 

The present research aims to discuss about Cloud Computing, which is increasingly 

attracting the attention of IT managers and professionals with the premise of being a 

new model that will change the way in which the services will be structured and pre-

sented. The present work will be developed epistemologically through analyzes in 

books, internet, magazines, among other means that seek the best performance in 

qualitative research. It will address issues in the corporate environment, aiming to 

evaluate in a macro way if the perspectives with this new technology will fill the busi-

ness desires of corporations. It will examine whether organizations are poised to em-

brace and migrate to Cloud Computing, and address key security issues, which is 

one of the most important issues in deploying cloud services. Finally, we will also 

discuss the main services and applications that currently exist and future perspec-

tives in the world. 

Key words: Management. Safety. Cloud computing. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

O presente trabalho apresenta um estudo sobre o tema de “Gestão da Segu-

rança na Computação em Nuvem” que consiste na virtualização de produtos e ser-

viços computacionais, ou seja, uma maneira de armazenar todas as informações em 

servidores virtuais chamados de “nuvem”. Este modelo não necessita de máquinas 

velozes com um grande potencial de hardware e sim de um simples computador 

conectado à internet para rodar todos os aplicativos [SANTOS; MENESES, 2011]. 

A Computação em Nuvem tem se tornado cada vez mais frequente no cotidi-

ano empresarial justamente por não necessitar de uma grande infraestrutura de TI. 

A Computação em Nuvem comporta que as empresas foquem no seu negócio com 

diminuição de custos financeiros. No entanto, embora haja uma variedade de melho-

ramentos oferecidos pela Computação em Nuvem, há situações que necessitam de 

uma análise mais profunda, a fim de que a empresa usufrua de tal tecnologia sem 

qualquer problema.  

A informação é um dos principais ativos das organizações e é por meio dela 

que as empresas gerenciam produtos ou serviços e traçam estratégias, tornando os 

sistemas de informações ativos críticos que necessitam de proteção contra ameaças 

que procuram vulnerabilidades do sistema. 

 

De acordo com o entendimento de CARL CLAUNCH [2008]: 

Computação em Nuvem (Computação em Nuvem) é um estilo de computa-
ção, no qual os recursos de TI são fornecidos aos clientes através da Inter-
net. Em outras palavras, a computação em nuvem é uma solução em que 
todos os recursos de informática (hardware, software, redes, armazena-
mento) são fornecidos aos usuários sem a necessidade de uma infraestru-
tura presente, somente virtual. 

 

A violação na segurança do sistema pode redundar na perda de informações 

vitais para o dia a dia da empresa e de seus clientes, além de gerar inúmeros preju-

ízos que se apresentam em sua maioria de maneira irrecuperável. 

O objetivo deste trabalho é avaliar como ocorre a segurança da informação 

na Computação em Nuvem. Para tanto, durante o desenvolvimento da pesquisa será 

discorrido sobre as definições, os conceitos, a segurança da informação, bem como 
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sobre o seu funcionamento, os serviços, a verificação da segurança e o Gerencia-

mento de Riscos em Computação em Nuvem. 

A justificativa para o desenvolvimento do presente estudo é demonstrar que, 

houve um aumento na utilização de Computação em Nuvem, e as empresas estão 

cada vez mais aderindo a este tipo de serviço, exatamente, por promover a diminui-

ção dos custos tanto operacionais como de infraestrutura. 

A metodologia utilizada neste estudo foi a qualitativa de levantamento biblio-

gráfico, eis que busca não enumerar ou proporcionar os fenômenos ou eventos es-

tudados, nem utiliza a análise estatística dos dados. Desta forma, a pesquisa de 

cunho qualitativo procura abranger um fenômeno através de uma análise com a co-

leta de diferentes tipos de informações no contexto em que o fenômeno ocorre [GO-

DOY, 1995]. 

Sendo assim, será feito um levantamento bibliográfico que tem por objetivo 

reconhecer as diversas maneiras de aportes científicos realizados sobre determi-

nado assunto ou fenômeno [OLIVEIRA, 2002]. 

Para o desenvolvimento do trabalho abordar-se-á no segundo capítulo sobre 

o gerenciamento de redes, discorrendo sobre definições e conceitos relativos ao as-

sunto, bem como Modelo de Referência em Redes de Computadores, Papel dos 

Gestores e a Importância do TI. No terceiro capítulo serão analisados os assuntos 

relacionados à Segurança na Computação em Nuvem, Mudança de Ambiente, Com-

putação em Nuvem no Ambiente Corporativo. Já no quarto capítulo serão abordados 

serviços de computação em nuvem, Funcionamento e Serviços Oferecidos, Software 

como Serviço (SaaS), Plataforma como Serviço (PaaS), Infraestrutura como Serviço 

(IaaS). Por fim, no quinto capítulo são apresentadas as considerações finais e as 

propostas de trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 2 – GERENCIAMENTO DE REDES 

 

2.1. CONCEITO DE REDES 

 

Segundo Forouzan [FOROUZAN, 2010], rede é uma combinação de hardware 

e software que envia dados de uma localidade a outra. O hardware consiste no equi-

pamento físico que emite sinais de um ponto a outro na rede. O software consiste 

em um conjunto de instruções que tornam possível os serviços de uma rede.  

Para que computadores em rede possam trocar informações entre si é neces-

sário que todos adotem as mesmas regras para o envio e o recebimento de informa-

ções. Esta coleção de regras é chamada de Protocolo, ou seja, para a troca de in-

formações os computadores necessitam estar utilizando o mesmo protocolo de co-

municação [KUROSE & ROSS,  2010]. 

Um protocolo pode ser definido como um conjunto de regras, controlando a 

troca de dados entre dois ou mais dispositivos [COMER, 2007]. Existem dois tipos 

de protocolos, o modelo que dominou a literatura e é utilizado no meio acadêmico é 

o modelo OSI (Open Systems Interconnection). No início este modelo se tornaria um 

padrão final para a comunicação de dados, porém isto não aconteceu. Já o modelo 

TCP/IP criado em 1969 acabou se tornando o modelo de protocolo predominante, 

pois ele foi testado de forma intensiva na internet e é atualmente utilizado em ambi-

entes de rede e comunicação de dados. 

Os modelos de TCP/ IP e os de OSI trazem bastantes dúvidas, sendo que o 

Transmission Control Protocol/ Internet Protocol (TCP/IP), foi criado devido uma ne-

cessidade dentro do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Graças aos mo-

delos de referência TCP/IP e os protocolos TCP/IP  é possível a interação de dados 

entre dois computadores em qualquer região do mundo, em uma velocidade consi-

derada da luz. O International Organization for Standardization (ISO) realizou uma 

pesquisa sobre vários esquemas de rede, e reconheceu a necessidade de se criar 
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um modelo de rede para ajudar os desenvolvedores a implementar redes que po-

deriam comunicar-se e trabalhar juntas. Assim, a ISO lançou em 1984 o modelo de 

referência OSI. [TIMASTERS, 2009]. 

No modelo de referência OSI existem sete camadas que são numeradas, 

conforme mostrado no lado esquerdo da Figura 1, cada um com uma função parti-

cular. Suas vantagens são: possui uma padronização entre os componentes de re-

des, tem comunicação de rede de forma mais simples e menores, possui a possibi-

lidade de comunicar entre diferentes hardwares ou softwares [TIMASTERS, 2009]. 

O modelo TCP/IP possui uma relevância histórica, sendo que com ele per-

mitiu o desenvolvimento da energia elétrica, telefone, estradas de ferro e também o 

videoteipe.  Esse modelo foi desenvolvido para que uma rede pudesse sobreviver 

até a uma guerra nuclear. Ele possui quatro camadas básicas e são elas: a de apli-

cação, transporte, internet e de rede, conforme apresentado no lado direito da Figura 

1 [TIMASTERS, 2009]. 
 

 

 

Na Figura 1: Comparação entre o modelo OSI e o modelo TCP/IP [TANEMBAUM, 2011]. 

 

 Os modelos OSI e TCP/IP possuem características semelhantes entre as 

camadas, porém existem algumas diferenças relevantes. O modelo OSI possui três 

conceitos fundamentais: serviços, interfaces e protocolos. A maior contribuição deste 

modelo é tornar explicita a distinção entre esses três conceitos. 
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 Já o modelo TCP/IP não distingue com clareza a diferença entre os ser-

viços, interface e protocolo. Tendo como outra diferença entre o modelo OSI e 

TCP/IP, a área de comunicação não orientada a conexão [TANENBAUM, 2011]. 

 

2.2. MODELO DE REFERÊNCIA EM REDES DE COMPUTADORES 

 

O modelo de referência OSI é um padrão ISO que satisfaz todos os aspectos 

das comunicações de dados em redes. Ele foi desenvolvido inicialmente no final da 

década de 1970, e possibilita que sistemas diferentes se comuniquem independen-

temente de suas arquiteturas. 

Sendo assim, pode-se considerar que o modelo OSI não define uma arquitetura 

de rede, apenas definem as funções dos serviços e protocolos de cada camada, ou 

seja, este modelo de referência que determina qual a função que cada camada deve 

fazer. Sendo estas camadas regidas pelos seguintes princípios; Quando houver ne-

cessidade de outro grau de abstração, deve ser criada uma nova camada; Cada 

camada deve ter sua função bem definida; As escolhas das definições devem ser 

baseadas nos protocolos padronizados internacionalmente; Cada camada deve ser 

limitada de modo a reduzir o fluxo das informações transportadas e etc. [AFFONSO, 

2016]. 

Assim, o propósito deste modelo é facilitar a comunicação entre sistemas dife-

rentes sem a necessidade de efetuar mudanças na lógica do hardware e softwares 

de cada um [FOROUZAN, 2010]. 

Quanto ao modelo de referência TCP/IP, este consiste em quatro camadas, 

sendo elas: host-rede, internet, transporte e aplicação: 

A Camada de host-rede tem como função movimentar os bits individuais. As-

sim, os protocolos nesta camada dependem do próprio meio de transmissão [KU-

ROSE, 2012]. De tal forma, os livros e a documentação que tratam do modelo TCP/IP 

raramente descrevem esse tipo de protocolo, apenas mencionam o fato de que o 

host tem de se conectar a rede utilizando protocolos que sejam possíveis enviar pa-

cotes IP [TANEMBAUM, 2011]. 

A camada de Internet: “tem como tarefa prover o serviço de entrega do seg-

mento à camada de transporte na máquina destinatário” [KUROSE, 2012, p. 38]. Os 

pacotes trafegados podem chegar até mesmo em uma ordem diferente daquela em 
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que foram enviados, obrigando as camadas superiores a reorganizá-los, caso a 

entrega em ordem seja desejável [TANEMBAUM, 2011]. 

A camada de transporte que serve para transportar mensagens da camada de 

aplicação entre os lados do cliente e o servidor de uma aplicação. Existem dois pro-

tocolos de transporte na internet TCP e UDP, qualquer um deles pode levar mensa-

gens de camada de aplicação [KUROSE, 2012].  

E por fim, a camada de aplicação, esta responsável por promover serviços para 

a aplicação, de modo a separar uma existência de comunicação entre processos de 

diferentes redes de computadores. 

 

2.3. PAPEL DOS GESTORES E A IMPORTÂNCIA DO TI 

 

Os gestores e as organizações devem implementar a filosofia organizacional 

específica e metodológica de modo que remeta ao trabalho baseado em informação 

e conhecimento. A comunicação aberta partilha de conhecimentos com a abordagem 

holística e analítica para processos de negócios nas organizações para que sistemas 

sejam assumidos como as soluções que são responsáveis pela transcrição dos da-

dos em informação e conhecimento e eles também podem criar ambiente para a 

tomada de decisão eficaz, pensamento estratégico e atuar em organizações. No ní-

vel estratégico, torna possível definir objetivos com precisão e acompanhar a reali-

zação de tais objetivos estabelecidos. Permite a realização de diferentes relatórios 

comparativos, por exemplo, os resultados históricos de rentabilidade, oferece a efi-

cácia dos canais de distribuição, juntamente com a realização de simulações de de-

senvolvimento ou previsão de resultados futuros com base em algumas premissas 

[OLSZAK E ZIEMBA, 2007].  

De acordo com Lorences e Avila [LORENCES E AVILA, 2013] as Tecnologias 

de Informação (TI) têm revolucionado o mundo dos negócios de forma irrevogável e 

no contexto das empresas da era da informação aumentar seus investimentos em 

TI, torna-se um importante componente competitivo para as empresas. Estudos es-

pecíficos demonstraram empiricamente: a relação positiva entre a rentabilidade das 

empresas e a utilização de TI nos processos de negócio; a elevação da produtivi-

dade, a melhoria no desempenho dos processos indutores de desempenho empre-

sarial, elevação, bem como a melhoria no desempenho dos serviços. A aplicação 
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desses recursos não é suficiente para obter os usos esperados de TI. Esses recur-

sos só oferecem um potencial que a empresa deve desenvolver e é necessário adap-

tar ao seu contexto de negócios específico, utilizando as habilidades de gestão.   

As empresas que mostram um retorno bem sucedido do investimento em TI, 

tem melhores práticas de gerenciamento de TI que lhes permitam adaptar suas roti-

nas organizacionais para atender às necessidades de negócios. Da mesma forma, 

um estudo de mais de quatrocentas empresas brasileiras mostrou que as que ado-

tam mecanismos de governança de TI têm uma melhora em seu desempenho finan-

ceiro, principalmente em relação à rentabilidade. 

 É essencial ter uma visão estratégica clara do papel da TI nos negócios. Há 

evidências empíricas, que o planejamento e gestão de TI influenciam a alocação de 

recursos humanos e TI, que têm efeitos positivos sobre o desempenho organizacio-

nal. Esforços de gestão para sustentar altos níveis de capacidade de TI se traduz 

em vantagens competitivas sustentáveis. As especificações selecionadas deverão 

ter a capacidade para atender às mudanças de demanda no sistema, tais como mu-

danças na quantidade de dados, quantidade de transações ou quantidade ou usuá-

rios. Os padrões estabelecidos não devem ser um fator restritivo, sendo capaz de 

suportar o desenvolvimento dos serviços, que se reúnem a partir de necessidades 

mais localizadas, envolvendo a pequena quantidade de operações de usuários, a 

demanda nacional abrangente, através da manipulação de uma grande quantidade 

de informações e participação de um contingente de elevar os usuários. Dimensão 

semântica e desenvolvimento de recursos de organização da informação visando 

contribuir para a simplificação do acesso aos documentos e serviços de cidadãos 

brasileiros, como o vocabulário controlado, taxonomias, ontologias e outros métodos 

de organização e recuperação da informação, dimensão organizacional simplificação 

administrativa [ITGI, 2003]. 

Backhauling se refere à prática de transportar tráfego da Internet através das 

ligações WAN entre filiais e escritórios remotos. Em outras palavras, o acesso à In-

ternet não é direto para escritórios remotos, mas sim através de uma localidade cen-

tral. Historicamente, esta tem sido a abordagem preferida porque elimina a necessi-

dade de duplicar infraestrutura de segurança complicada e onerosa em cada local.   
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Para todas as oportunidades que a Internet oferece para empresas e consu-

midores, também pode representar um grande risco para as informações pertencen-

tes a estas empresas e consumidores. A Internet oferece uma porta de entrada para 

uma série de informações, mas também fornece uma porta de entrada para progra-

mas maliciosos desenvolvidos por pessoas maliciosas para corromper e destruir in-

formações. Um papel fundamental do gestor gerente ou e-commerce de TI é o de 

proteger seus negócios contra essas ameaças. O negócio é também curador de da-

dos de clientes e se os dados dos clientes, como números de cartão de crédito são 

perdidos, então este terá reflexos negativos sobre o negócio. Temores sobre a se-

gurança costumava ser uma das principais barreiras para consumidores e empresas 

de adoção à Internet, mas isso tem diminuído drasticamente nos últimos cinco 

anos. No entanto, a segurança ainda é importante para a confiança do consumi-

dor. Testemunho disso são os esforços para tranquilizar os clientes sobre segurança 

e privacidade. 

As ameaças à segurança da informação incluem vírus, worms, negação de 

serviço (DoS), ataques, hackers e invasões. Hackers estão perambulando pelas am-

plas extensões da Internet. Qualquer bom firewall impede o tráfego de rede que 

passa entre a Internet e a rede interna [O’REILLY, 1999]. 

Responsabilidades de gestão incluem a documentação, teste e avaliação dos 

controles internos, incluindo relevantes controles de TI (por exemplo, o desenvolvi-

mento do programa, mudanças no programa, operações de computador e acesso a 

programas e dados) e adequadas ao nível da aplicação controles projetados para 

assegurar que a informação financeira gerada a partir do sistema de informação da 

organização pode estar razoavelmente alinhada. 

As tecnologias de segurança além de protegerem dados, conferirem sigilo, 

ainda são importantes no sentido de manter a reputação da empresa, em razão disso 

há a justificativa para esclarecimento da pesquisa ora empreendida. 

Uma percentagem cada vez maior do valor de mercado das empresas fez a tran-

sição do tangível (inventário, instalações, etc) para o intangível (informação, conhe-

cimento, competência, reputação, confiança, patentes, etc.). Muitos desses ativos 

intangíveis giram em torno do uso da TI. As empresas têm se tornado cada vez mais 

dependentes de TI para executar seu negócio básico, a ponto de não sobreviverem 
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sem uma infraestrutura de TI que funcione adequadamente. A boa governança de 

TI, portanto, é fundamental [ITGI, 2003]. 

Para sobreviver e prosperar em tempos de economia de hoje, as empresas não 

podem mais controlar usando medidas financeiras sozinhas. As empresas têm de 

acompanhar medidas não financeiras, tais como velocidade de resposta e qualidade 

dos produtos; medidas foco externo, tais como a satisfação do cliente e preferência 

de marca, e medidas prospectivas, tais como a satisfação dos funcionários, retenção 

e planejamento sucessório [SF, 2012]. 

 
Figura 2: Biblioteca ITIL e seus relacionamentos 

[http://www.portalgsti.com.br/2008/05/porque-itil-faz-tanto-sucesso.html] 
 

A maioria dos objetivos não é alcançada por meio dos esforços de uma única 

pessoa, mas por várias pessoas em uma variedade de departamentos em uma or-

ganização. Especialistas em gestão de desempenho concordam que o efeito cascata 

e alinhando objetivos através de vários proprietários cria uma "responsabilidade 

compartilhada", que é vital para o sucesso de uma empresa. A empresa então utiliza 

seus Indicadores Chave de Desempenho como base para analisar e acompanhar o 

desempenho e base de decisões estratégicas a respeito de pessoal e recursos [SF, 

2012]. 

A gestão dos riscos compreende três processos: avaliação dos riscos, mitiga-

ção de riscos e manutenção da avaliação. O processo de avaliação de risco inclui a 

identificação e avaliação dos riscos, impactos de riscos e recomendação de redução 

de risco medidas. A mitigação de risco, trata da priorização, implementação e manu-

http://www.portalgsti.com.br/2008/05/porque-itil-faz-tanto-sucesso.html
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tenção das medidas adequadas de redução de risco recomendado a partir do pro-

cesso de avaliação de risco. E a manutenção da avaliação discute o processo de 

avaliação contínua e chaves para execução de um programa de gerenciamento de 

risco de sucesso, sendo responsável por determinar se o risco residual está em um 

nível aceitável, ou se os controles de segurança adicionais devem ser implementa-

das para reduzir ou eliminar o risco residual antes de autorizar (ou acreditam) que o 

sistema de TI para a operação. 

 

2.4. PROPRIEDADES E MECANISMO DE SEGURANÇA 
 

Nas últimas décadas com a chegada dos computadores, houve a necessidade 

da criação de ferramentas automatizadas para proteger arquivos e informações ar-

mazenadas no computador, sendo esta ferramenta então denominada de segurança 

de computador. 

Assim, a segurança em redes de computadores trata-se da proteção das infor-

mações, sistemas, recursos e demais ativos, visando a redução da probabilidade e 

incidentes que afetem a segurança da informação. A proteção contra os vários tipos 

de ameaças garante a continuidade do negócio, minimizando riscos e maximizando 

o retorno de investimento e negócio.  A segurança da informação é obtida como 

resultado de um conjunto de fatores, como política de segurança, processos, proce-

dimentos, estruturas organizacionais e funções de hardware e software. Tais fatores 

devem ser estabelecidos, implementados, monitorados, analisados e sempre melho-

rados como atualizações constantes [BEZERRA, 2014]. 

 Para Nist [NIST, 2005], a segurança da informação como a proteção a um sis-

tema de informação automatizado, a fim de atingir os objetivos aplicáveis de preser-

vação da integridade, disponibilidade e confidencialidade dos recursos do sistema. 

Segundo Campos [CAMPOS, 2006], a confidencialidade trata-se do acesso 

restrito a informação, apenas aquelas pessoas que são autorizadas podem acessá-

la. Quando uma pessoa que não esteja autorizada, tem acesso à informação, sendo 

intencional ou não, por meio de acesso a documentos, descoberta de senhas, entre 

outros, é caracterizado como um incidente de segurança da informação por quebra 

de confidencialidade. 
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Já a Integridade dos dados, é uma exigência que a informação e os programas 

são alterados somente de forma especificada e autorizada. A integridade do sistema 

é uma exigência que um sistema executa a sua função a que se destina de forma 

perfeita, livre de manipulação não autorizada intencional ou indevida do sistema 

[NIST, 2005].  

E por fim a Disponibilidade, esta é a garantia de que os usuários autorizados 

obtenham acesso à informação e aos ativos correspondentes sempre que necessá-

rio. Por determinação os recursos devem sempre estar disponíveis, com proteção 

contra perdas ou degradação (NBR ISO/IEC 27002:2005). A perda de disponibili-

dade acontece quando a informação deixa de estar disponível ou acessível quando 

necessário.  

 

2.4.1.AMEAÇAS 

 

Segundo Dantas [DANTAS, 2011], as ameaças à segurança da informação 

são agentes ou condições, que exploram vulnerabilidades, que comprometem as in-

formações e seus ativos. Sendo assim, uma ameaça pode surgir de várias formas, 

sendo elas: Naturais, que proveem da natureza, tais como enchentes, descargas 

elétricas, furacões, entre outros fenômenos naturais; Involuntários ou não intencio-

nais , as causas onde não se tem a intensão de prejudicar ou causar danos a um 

sistema de informação, tais como usuário mal qualificado, acidentes, erros, etc.; In-

tencionais,  esta tem a intenção de causar danos, como hackers, fraudes, furto, e 

outras formas que tenham como objetivo de prejudicar o sistema de informação. 

Para Stallings [STALLINGS, 2005], um método útil de classificar os ataques de 

segurança são: Ataques passivos ou ativos. Ataques passivos envolvem monitorar 

ou espionar as transmissões, dividido em dois tipos, vazamento de conteúdo de men-

sagens e análise de trafego. Sendo de difícil detecção já não envolve alteração nos 

dados, no entanto é possível evitar este ataque por meio de criptografia.   

Os ataques ativos envolvem a modificação do fluxo de dados ou a criação de 

um fluxo falso e podem ser divididos em quatro categorias: falsidade (que viola o 

princípio da autenticidade), repetição (viola o princípio da integridade), modificação 

de mensagens (também viola a integridade) e a negação de serviço (esta que viola 

o princípio da disponibilidade). 
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A NBR ISO/IEC 27002:2005 define a vulnerabilidade como uma fragilidade de 

um ativo ou grupo de ativos que pode ser explorada por uma ou mais ameaças. As 

vulnerabilidades se relacionam a exploração de fragilidades, que podem estar nos 

processos, politicas, equipamentos e nos recursos humanos. Não causam incidentes 

por se tratar de elementos passivos [DANTAS, 2011]. 

Para Dantas [DANTAS, 2011] as origens das vulnerabilidades podem surgir de 

vários aspectos: instalações físicas desprotegidas contra incêndio, inundações e de-

sastres naturais, material inadequado empregado nas construções; ausência de po-

líticas de segurança para RH, funcionários sem treinamento e insatisfeitos nos locais 

de trabalho, ausência de procedimentos de controle de acesso e de utilização de 

equipamentos por pessoal contratado, etc. As vulnerabilidades podem ser classifica-

das como: naturais, organizacionais, físicas, de hardware, de software, de armaze-

namento, humanas e de comunicações. Já para Nakamur e Geus [NAKAMUR E 

GEUS, 2007], as vulnerabilidades são resultadas de falhas nas implementações de 

sistemas operacionais, serviços, aplicativos e protocolos, que podem ser exploradas 

por atacantes para executar ações maliciosas, como invadir um sistema, acessar 

informações confidencias, disparar ataques contra outros computadores ou tornar 

um serviço inacessível. 

 

2.4.2. OS RISCOS EXISTENTES 

 

O tratamento de risco pode ser direcionado para quatro formas tradicionais: o 

estabelecimento de controles para mitigar, aceitar o risco, uma vez que é impossível 

de controlar, eliminar o risco, removendo os processos de negócio que os geram e, 

finalmente, transferência de risco para um terceiro, por exemplo, através de seguros. 

Estabelecer controles significa a geração de políticas, normas e procedimentos que 

conduzam à mitigação do risco, é claro, no caso de TI, geralmente, leva à configura-

ção final destas políticas em diferentes procedimentos, equipamentos, hardware, 

aplicativos, sistemas operacionais, entre outros. Por seu lado, aceitar o risco significa 

que a empresa tem e sabe o impacto no negócio se o risco se concretiza.  

Além disso, na maioria dos casos, eliminar o risco de processos mudaria a 

tarefa (de negócios) da organização e, claro, tradicionalmente, a organização não 

vai permitir que isso acontecesse. Finalmente, é a transferência de risco através de 
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políticas, amplamente utilizado por empresas, neste caso, é preciso ficar claro qual 

seria a probabilidade de que esse risco é realizado por um equilíbrio entre custo e o 

benefício de ter segurado. Relativamente a esta estratégia deve estar ciente de que 

está intimamente relacionado à cobertura econômica do risco, pois quem terá o im-

pacto em termos de imagem e relacionamento com seus stakeholders é a organiza-

ção.  [GOMEZ et al 2010]. 

Computadores com conexões sempre online são um alvo favorito dos hac-

kers, especialmente computadores baseados no Windows com recursos comparti-

lhados, como pastas ou impressoras [O’REILLY, 1999]. 

Os riscos são compartilhados e não estão vinculados pela organização, fonte 

de receita, ou topologias. 

A adoção de um modelo corporativo de gestão de segurança da informação 
permite à organização equacionar os desafios de sua proteção. Entretanto, 
os procedimentos de segurança não devem ser implementados sem uma 
política formalmente definida. Essas políticas devem fornecer claramente 
todas as orientações necessárias para a condução segura dos negócios da 
organização. A segurança da informação abrange, além de aspectos técni-
cos, aspectos humanos, fazendo com que seja necessária uma abordagem 
de gestão que considere a cultura, a educação e a conscientização dos en-
volvidos acerca dos meios adequados para se usarem as ferramentas de 
TI. [ALBERTIN e PINOCHET, 2006] 

 

A identificação e verificação de ativos críticos e operações e suas interliga-

ções podem ser alcançados através do processo de planejamento do sistema de 

segurança, bem como através da compilação de informações provenientes do Pla-

nejamento de Capital e Controle de Investimento e Arquitetura Empresarial dos pro-

cessos de criação do órgão de negócios, os seus ativos de apoio, e as interdepen-

dências e as relações existentes. 

Acidentes são os erros decorrentes de enganos cometidos pela equipe. Por 

exemplo, é surpreendentemente fácil para um webmaster apagar muitos arquivos de 

chave de um site web. 

 

Uma considerável parte do cenário organizacional se baseia hoje 
no uso intensivo da Tecnologia da Informação (TI) e da Internet, bus-
cando a interligação da empresa com seus clientes, fornecedores e 
parceiros de negócio, conferindo agilidade aos processos, econo-
mias no processo produtivo e adequação dos produtos e serviços às 
necessidades dos clientes [ZOTT e AMIT, 2010].   
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Com a TI se tornando fundamental para as operações  e mesmo 
para as estratégias organizacionais, fica mais nítida a preocupação 
com práticas de gestão que reduzam o risco das operações, garan-
tam a continuidade dos serviços por elas prestados, preservando as-
sim as operações da empresa e a sua relação com os clientes. Estas 
questões são endereçadas pela Governança de TI, que se refere à 
estrutura de relações e ao processo de tomada de decisão em TI, 
incluindo decisões de investimento e priorização [RAU, 2004]. Sendo 
estas decisões de alto nível a respeito da TI, a Governança de TI 
pode influenciar significativamente o desempenho da empresa por 
meio da criação de valor para o negócio e do gerenciamento balan-
ceado do risco com o retorno do investimento [XUE, LIANG e BOUL-
TON, 2008].  [LUCIANO e TESTA, 2011, p. 238] 

 

Por software inseguro, particularmente shareware, gratuitos ou pacotes de 

baixo custo, muitas vezes têm bugs ou falhas de projeto em si geralmente como 

resultado de design ruim ou insuficientes testes do software. Mas devido a sua pronta 

disponibilidade e baixo custo, muitas pessoas continuam a usar os pacotes. Exem-

plos incluem: o programa sendmail do UNIX, que teve inúmeras vulnerabilidades 

relatadas na mesma, e um produto de FTP freeware que continha um cavalo de Tróia 

que permitia privilégio de acesso ao servidor [O’REILLY, 1999]. 

Segundo O’REILLY [1999], existem ameaças elencadas por: 

 

Ameaça # 10: Ataques Internos 

A Verizon's Intrusion Response Team investigou 500 intrusões 
em 4 anos e pode atribuir 18% das brechas/violações aos corruptos 
internos. Destes 18%, cerca de metade surgiu da própria equipe de 
TI1.  

Aplicar o princípio do duplo controle.   

Aplicar duplo controle significa que, para cada chave de recurso, 
você tem um back up de segurança. Por exemplo, você pode optar 
por ter um técnico principal responsável pela configuração da sua 
Web e servidores SMTP. Mas, pelo menos, credenciais de login para 
os servidores devem ser conhecidas ou estar à disposição de outra 
pessoa.  

Ameaça # 9: Falta de contingência 

As empresas que se orgulham de ser "ágeis" e "responsáveis" 
muitas vezes atingem essa velocidade, abandonando a padroniza-
ção, processos maduros de planejamento e contingência. Muitas 
PME (Pequenas e Médias Empresas) têm verificado que uma sim-

 

1  http://www.watchguard.com/docs/whitepaper/wg_top10-summary_wp_pt.pdf 



 27 

ples falha em função de bases de dados ruins ou falta de compro-
misso com segurança da informação se tornam desastrosos quando 
não existe Plano de Continuidade de Negócios, Plano de Recupera-
ção de Desastre, Política de Resposta a Invasões e Backup Atuali-
zado dos Sistemas (que possa ser realmente restaurado armaze-
nado em outro site).  

Solução para a falta de planejamento 

Certamente se você tiver dinheiro para isso, contrate um especi-
alista para ajudá-lo a desenvolver metodologias adequadas de segu-
rança da informação. Se você não tem recursos para tanto, O SANS2 
Security Policy Project oferece modelos gratuitos e outros recursos 
que podem ajudá-lo a escrever as suas próprias políticas.  

Ameaça # 8: Configuração Inadequada 

Empresas inexperientes às vezes instalam roteadores, switches, 
redes e outros appliances de rede sem envolver qualquer técnico que 
compreenda e garanta a melhor aplicabilidade de cada equipamento. 
Neste cenário, uma rede amadora só tem utilidade para o envio e 
recebimento de dados, não garantindo qualquer proteção à informa-
ção.   

Soluções para uma má configuração 

Realize um escaneamento automatizado. Se você não pode se 
dar ao luxo de contratar consultores especializados, provavelmente 
você pode pagar, uma única vez, por uma varredura automática em 
sua rede. Há muitos e muitos produtos de Gerenciamento de Vulne-
rabilidades no mercado, em todos os níveis de preços. O uso regular 
dos mesmos deve ser parte da sua rotina de manutenção de sua 
rede.  

Ameaça # 7: Despreocupação com as redes de hotéis e quios-
ques 

Redes de Hotéis são usualmente vulneráveis com relação a ví-
rus, worms, spywares e malwares, e muitas vezes são administradas 
com precárias práticas de segurança. Quiosques públicos são 'óti-
mos ambientes' para um hacker deixar um keylogger, o que bastaria 
para que ele possa ver e monitorar o que se passa no âmbito daquela 
rede. Notebooks que não têm softwares de firewall, antivírus e anti-
spyware atualizados podem ficar comprometidos. Defesas tradicio-
nais podem se tornar inúteis quando o usuário literalmente carrega o 
laptop em torno do gateway firewall, e se conecta a partir de zonas 
confiáveis de segurança. 

 

 

Opções exclusivas para pacotes TCP / UDP [BARTH, 2007, p. 19]: 

 Source Port: Porta de origem do pacote 

 

1 http://www.watchguard.com/docs/whitepaper/wg_top10-summary_wp_pt.pdf 

2 http://www.sans.org/resources/policies 
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 Destination Port: Porta de destino do pacote 

 

Opções exclusivas para pacotes ICMP [BARTH, 2007, P. 19] 

 ICMP Type: Tipo de mensagem ICMP 

 

Opções explícitas [BARTH, 2007, P. 19]: 

 State: Estado da conexão utilizada pelo pacote 

 

Em 1994, o CERT relatou que milhares de sistemas em Internet tinham sido 

comprometidos por hackers e programas de sniffer instalado neles. Os programas 

de sniffer de rede monitoram o tráfego de usuários e senhas, posteriormente, fa-

zendo disponíveis para o hacker [O’REILLY, 1999]. 

Os programas Cracker, amplamente disponíveis na Internet, são executados 

em modo de fundo em uma máquina, criptografando milhares de palavras diferentes 

e comparando com as senhas criptografadas armazenadas na máquina. Estes ata-

ques chamados dicionário (porque as palavras são realizadas em um dicionário) são 

muitas vezes muito bem sucedidos, proporcionando ao hacker com até um terço das 

senhas em uma máquina [O’REILLY, 1999]. 

 

A grande importância de um esquema de testes para descoberta 
do comportamento de mecanismos de proteção ativos em hacker 

, razão pela qual existem tantas ferramentas disponíveis visando 
efetuar testes de firewalls e tanto esforço por parte dos pesquisado-
res para aprimorar essas ferramentas. A lacuna deixada quando se 
trata de ferramentas de análise ativa, por injeção de pacotes e ob-
servação de resultados aplicadas a testes de firewalls, já que a mai-
oria das ferramentas são desenvolvidas para descoberta de erros de 
sintaxe nas bases de regras, geração automática de regras, efetuam 
análise passiva e geralmente se aplicam a firewalls de fabricantes 
específicos. A escassez, bem como a limitação apresentada pelas 
ferramentas de testes existentes, quando se deseja verificar a ade-
rência das regras implementadas à política de restrição de acesso a 
rede da empresa, impedindo uma estimativa mais precisa sobre o 
comportamento dos firewalls.[BARBOSA, 2006, p. 1] 

 

Esses programas, mais uma vez disponíveis livremente na Internet, enviam 

mensagens para todas as portas TCP e UDP em um computador remoto para ver se 
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algum deles estão abertos e à espera de receber uma chamada. Uma vez que uma 

porta aberta foi localizada, o hacker tenta chegar ao computador através dele 

[O’REILLY, 1999]. 

O Masquerade (Spoofing) faz com que seja relativamente fácil para os hac-

kers explorar a confiança inerente à Internet, ou capturar senhas e reproduzi-las. 

Falhas de segurança incluem: o protocolo SMTP que usa Mensagens ASCII para 

transferir mensagens, assim um hacker pode acessar o Telnet em uma porta SMTP 

e simplesmente digitar uma mensagem de e-mail falsa; um recurso chamado rotea-

mento IP fonte permite que um chamador falsifique seu endereço IP, e forneça ao 

destinatário com um caminho de retorno diretamente de volta a si mesmo [O’REILLY, 

1999]. 

Segurança da informação inadequada aumenta a oportunidade para falsifica-

ção, manipulação ou alteração de registros contábeis. 

 Acesso não autorizado ou inadequado para o sistema de informações contá-

beis, ou a incapacidade de estabelecer e manter a separação de funções no quadro 

de um sistema de controlo interno pode tornar difícil para garantir que as transações 

válidas e precisas são registradas, processadas e relatadas. 

 Há uma série de ameaças aos sistemas de informações, especialmente para 

aqueles sistemas utilizados em conjunto com a Internet.  

 

Arce [2003a] lembra que diversos tipos de ataques em redes pro-
duzem resultados sobre a informação no nível semântico, ou seja, 
atuam sobre o significado da informação, modificando–o. A mudança 
de rotas de acesso em redes e a falsificação de endereços de servi-
dores computacionais são exemplos destes ataques. Contudo, as 
ferramentas de detecção e prevenção atuam no nível sintático: elas 
tratam cadeias de caracteres em busca de padrões ou sequências 
não esperadas, como é o caso de um software antivírus ou de uma 
ferramenta de prevenção de intrusões. Esta diferenciação produz um 
descompasso evidente entre "caça" (atacante) e "caçador" (profissi-
onal da segurança): por vezes, eles simplesmente atuam em níveis 
epistemológicos distintos, requerendo abordagens diferenciadas das 
atualmente utilizadas para a solução efetiva do problema. 

Uma das frases mais citadas no contexto da segurança da infor-
mação é que "uma corrente é tão resistente quanto seu elo mais 
fraco". É comum a asserção de que o elo mais fraco da corrente da 
segurança da informação seja o usuário, uma vez que os recursos 
computacionais já estariam protegidos por considerável acervo tec-
nológico. Arce [2003b] sugere que os sistemas operacionais das es-
tações de trabalho e seus usuários seriam os mais vulneráveis a ata-
ques internos e externos — contudo, como já se viu, o complexo que 
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a segurança abrange requer atenção a todos os níveis de usuários 
e sistemas. [MARCIANO e LIMA-MARQUES, 2006, p. 1] 

 

A informação é um ativo de suma importância para os negócios e, como todos 

os demais ativos de uma organização, necessita ser preservada, protegida, resguar-

dada. Como salienta Dias [DIAS, 2000], a informação é o principal patrimônio da 

empresa e está sob constante risco, conforme Figura 3. 

 

Figura 3 – Vulnerabilidades e incidentes de segurança da informação em sites no mundo reportados 

no período de 1988 a 2003 [MARCIANO e LIMA-MARQUES, 2006, p. 1] 

 

Essas ameaças representam desafios para a gestão, contadores, auditores e 

acadêmicos. Necessário se faz então que haja um plano eficiente e eficaz de gestão 

da segurança da informação e uma das ferramentas que podem ser utilizadas para 

promover e manter essa gestão eficiente é a auditoria periódica da área da tecnolo-

gia da informação. 

Uma revisão da literatura recente em fraude em tecnologia da informação per-

mite observar a crescente preocupação gerada pelo roubo de identidade chamado 

como uma modalidade em que alguém de outra pessoa toma posse de um direito ou 

um crédito para obter um bem ou um serviço. Embora este tipo de fraude não seja 

novo, a difusão dos direitos de propriedade por meio de cartões de crédito e da ex-

tensão do comércio eletrônico foram levantadas, bem como outros que podem ser 
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interpretados como uma forma de usurpação de execução, nomeadamente o cha-

mado phishing ou pesca através da rede para obter informações confidenciais de 

titulares de direitos que podem ser utilizados para fins de fraude. 

 Na literatura anglo-saxónica distingue entre o furto e fraudes de identidade, 

para se referir, no primeiro caso, a representação do titular e, por outro, criar uma 

identidade fictícia para fraudar. A maior parte das fraudes como "roubo de identi-

dade" envolvendo um engano sobre a verdadeira identidade de quem recebe a re-

messa, ou a mobilização para credenciamento do serviço, por isso, seria, portanto, 

enganosa quando o cheque for descontado, colocando como beneficiário, com ou 

sem falsificação de documentos, tais como quando se usa um cartão de crédito ou 

débito roubado ou clonado, ou quando a transferência é diferente eletronicamente 

para uma conta diferente do que foi destinado, se pessoa real ou fictícia, ou um em-

préstimo bancário é obtido através da utilização de documentos estrangeiros, para 

citar apenas alguns dos casos mais conhecidos [GABALDON e PEREIRA, 2008] 

É uma verdade fundamental para as organizações em todo o mundo querem 

proteger as suas aplicações e isso é um desafio interminável. Uma ampla gama de 

tendências em curso garante que a segurança pessoal sempre terá muita atividade. 

Mais significativamente, uma mudança na motivação dos hackers levou ao desen-

volvimento de ameaças cada vez mais fugaz que estão surgindo e se espalhando 

em uma taxa alarmante. Outros fatores incluem um fluxo constante de novas vulne-

rabilidades que precisam ser abordadas e crescentes níveis de mobilidade do usuá-

rio e inter-conectividade entre as organizações - tendências de introduzir mais "pon-

tos de entrada" e enfatizar a necessidade de implantar medidas defensivas não ape-

nas nos limites de Internet óbvio, mas todo o ambiente computacional interno e nos 

terminais individuais também [BOUCHARD, 2006]. 

Para a maioria das organizações a ameaça de gestão de produtos também 

precisa ser implementada para explicar uma grande variedade de locais físicos e 

outras situações onde os dispositivos UTM não são adequadas (por exemplo, cen-

tros de dados de alto volume). Perante esta situação, é evidente que outro ingredi-

ente chave para o sucesso da administração seja unificado, um recurso que implica 

ser capaz de gerenciar facilmente o UTM e dispositivos de gestão dedicada à ame-

aça de um único sistema de gestão. "Universal Threat Management" é o termo que 
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está sendo introduzido para representar o triunvirato resultante de UTM, gerencia-

mento de ameaças específicas, e administração unificada [BOUCHARD, 2006]. 

 

2.4.3. ATAQUE HACKER - RANSOMWARE 

 

 Segundo o artigo publicado na G13, dia 12 de maio de 2017, usuários em pelo 

menos 99 países tiveram o computador sequestrado, através de um e-mail, clara-

mente seguro, porém se clicassem no anexo, em seguida o computador era infectado 

e todos os que estão ligados em rede com ele também.  

No mesmo instante, todos os dados e arquivos dos usuários eram criptografa-

dos, ou seja, perdia acesso a eles. Surgia na tela, uma mensagem: “para ter seus 

documentos de volta, só pagando resgate de no mínimo, US$ 300, quase R$ 1 mil, 

em Bitcoins4”. Ainda não se sabe ao certo quantas pessoas pagaram, mas se estima 

que os hackers tenham auferido mais de um bilhão de dólares. 

A onda de ataques atingiu quase uma centena de países em todo o mundo, afetando 

o funcionamento de muitas empresas e organizações. O primeiro a dar o sinal do ataque foi 

o sistema de saúde britânico. Mas o ataque atingiu desde o governo russo até um serviço 

de entregas de encomendas americano e universidades na China e na Indonésia. O sis-

tema de trens na Alemanha, empresas de telecomunicações na Espanha e em Portugal. 

A montadora francesa Renault chegou a parar a produção em algumas unidades. No Bra-

sil, empresas e órgãos públicos de 14 estados mais o Distrito Federal também foram afetados. 

 O que já se sabe é que foi através de uma das ferramentas de espionagem 

roubadas da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos: NSA, que o vírus 

atacou o mundo. A NSA produz as armas cibernéticas para espionar, por exemplo, 

terroristas e governos.  

O vírus explora uma falha grave no sistema Windows, que é o mais utilizado 

em todo o mundo. A Microsoft já havia solucionado o problema e quem atualizou o 

sistema desde então estava protegido. Alguns especialistas dizem que a primeira 

coisa é atualizar o Windows e o sistema de antivírus.  

 

3  G1 - (http://g1.globo.com) 

4  O Bitcoin é uma unidade de valor monetário virtual, uma moeda digital. 
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O responsável pelo fim do ataque virtual sem precedentes, foi um jovem bri-

tânico de 22 anos, que trabalha em uma empresa americana de inteligência contra 

ameaças. Ele desativou o vírus após descobrir um domínio associado à propagação 

do malware. Para seguir contaminando mais computadores, o vírus verificava se este site 

estava no ar ou não. 

Entretanto, ainda é preciso se preocupar. Os ransomwares estão se tornando uma 

das mais importantes ameaças cibernéticas da atualidade. A proteção contra ransomwares 

passa por medidas básicas, como evitar clicar em links suspeitos e fazer cópia de arquivos 

importantes. 
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CAPÍTULO 3 – SEGURANÇA NA COMPUTAÇÃO EM NU-

VEM 

 

3.1. COMPUTAÇÃO EM NUVEM 

 

 A Computação em Nuvem atualmente está se tornando a base das funções 

de um TI.  O conceito nuvem é uma metáfora usada na Internet que possui como 

base uma abstração que oculta de sua infraestrutura. Cada departamento dessa in-

fraestrutura é considerado um serviço, sendo naturalmente alocados em centros de 

dados, usando um hardware compartilhado no intuito de armazenamento [BUYYA et 

al. 2009].  

O termo Computação em Nuvem teve sua origem em 2006 em uma palestra 

de Eric Schmidt, do Google, a respeito de sua empresa e como gerenciava seus data 

centers. Atualmente a Computação em Nuvem, exibe-se como o cerne de um movi-

mento de profundas transformações no mundo da tecnologia. Com a Computação 

em Nuvem a Internet passa a ser o repositório de arquivos digitais e as pessoas 

podem criar seus documentos, fotos e arquivos sem precisar instalar qualquer sof-

tware em sua máquina [TAURION, 2009]. 

Sendo que infraestrutura do local de computação em nuvem é composta na-

turalmente por um número grande máquinas físicas referindo-se a uma categoria 

geral de armazenamento de dados, colocando também sistemas não relacionais. 

Deve atentar que cada máquina física possui as mesmas configurações de software, 

todavia tem a possibilidade de sofrer variação da sua capacidade de hardware por 

causa de seu tipo de armazenamento em disco, CPU e memória [SOROR et al. 

2010].  

Considerada uma evolução dos serviços e produtos de tecnologia da informa-

ção sobre demanda a computação em nuvens também é denominada de Utility Com-

puting e seu intuito é disponibilizar os componentes vitais como processamento, ar-

mazenamento e largura de banda de uma rede. Usuários de serviços que possuem 

como base a Utility Computing não necessitam ter a preocupação com estabilidade, 

por causa da sua capacidade de armazenamento fornecida, pois é praticamente in-

finita. A Utility Computing possui o intuito de fornecer disponibilidade total, que dizer 

que os usuários têm a possibilidade de ler e gravar dados a qualquer momento, sem 
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serem bloqueados. Além do mais o tempo de resposta é considerado quase cons-

tante e não tem a dependência da quantidade de usuários que estão online no sis-

tema, nem o tamanho do banco de dados e outros. Os usuários não possuem a 

preocupação com os backups, caso os componentes falharem, o provedor será res-

ponsável por substituí-los e dessa maneira proporcionar que os dados estejam dis-

poníveis em tempo hábil [BRANTNER et al. 2008].  

Uma boa razão para a construção de novos serviços com base em Utility Com-

puting é não pagar o uso, quer dizer que os provedores de serviços que usam os 

serviços de terceiros quitam somente os recursos que recebem. Não precisam in-

vestimentos iniciais em TI e o custo cresce de uma maneira linear e previsível para 

pode utilizar. Sendo possível que o provedor de serviços remaneje o custo pela ar-

mazenagem, computação e de rede para aqueles usuários considerados finais, de-

pendendo do tipo de negócio, pois é já realizada a contabilização da sua utilização. 

Tem várias propostas que definem o paradigma da computação em nuvem [VA-

QUERO et al. 2009].  

O National Institute of Standards and Technology (NIST) defende que a com-

putação em nuvem é um paradigma que se definem como:  

Computação em nuvem é um modelo que possibilita acesso, de modo con-
veniente e sob demanda, a um conjunto de recursos computacionais confi-
guráveis (por exemplo, redes, servidores, armazenamento, aplicações e 
serviços) que podem ser rapidamente adquiridos e liberados com mínimo 
esforço gerencial ou interação com o provedor de serviços [MELL AND 
GRANCE, 2009, s/p].  

 

 

 

3.2. MUDANDO PARA UM AMBIENTE DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM 

 

Os principais fornecedores de computação em nuvem são Microsoft, Sales-

force, Skytap, HP, IBM, Amazon e Google, nos quais seus clientes, para terem 

acesso a serviços completos precisam pagar pelos recursos que utilizam. Contudo, 

para se acreditar nos serviços é indispensável considerar a nuvem profundamente, 

e nem sempre os fornecedores permitem, pois adotam em seu modelo de negócio o 

sigilo sobre parte das condições, ressalta [RITCHER apud GREENE, 2010]. 

 Importante considerar que uma forma de garantir e minimizar o impacto deste 

requisito é a contratação de um modelo de nuvem privada, pois permite um maior 
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nível de controle sobre os dados, aplicações e infraestrutura, assegura [RITCHER 

apud GREENE, 2010]. 

De acordo com RITCHER, a equipe de TI não pode deixar de lado a respon-

sabilidade de resguardar os dados, mantendo o controle dentro da empresa sobre 

os ambientes de forma a auxiliá-las a evitar qualquer surpresa. Assim sendo, na es-

colha do fornecedor é indicado que se avalie oito passos para a migração para o 

modelo de computação em nuvem [apud GREENE, 2010]:  

 1º Avalie profundamente cada aplicação. As aplicações que serão 

migradas para a nuvem devem ser analisadas profundamente para 

assegurar que não haverá falhas de segurança, uma vez que elas 

estarão mais expostas a ataques, deve se também verificar se as 

aplicações estão em conformidade com o ambiente da nuvem, 

assegurando que são suportadas pelos serviços contratados. Em 

muitos casos são necessário alterações nestas aplicações para se 

adequar ao ambiente de nuvem. 

  2º Classifique os dados e determine tudo o que é dado e processo 

sensível. Deve ser feito um levantamento dos dados e dos processos 

que serão migrados para a nuvem, identificando assim os processos 

mais críticos e as informações relevantes e sigilosas, para determinar 

o tipo de nuvem que será contratada. Desta forma, o cliente assegura 

que os processos não serão interrompidos e as informações estão 

disponíveis para os usuários corretos.  

 3º Determine o tipo de nuvem que melhor se enquadra na corporação. 

Após a análise das aplicações, dados e processos, é possível 

determinar o consumo e a utilização que será necessário contratar de 

um provedor de computação em nuvem, e assim determinar o tipo de 

nuvem para o melhor aproveitamento da empresa. Os tipos podem 

variar de software como serviço, plataforma como serviço ou 

infraestrutura como serviço de acordo com a necessidade da 

corporação.  

 4º Escolha o modelo de implantação, que pode ser um dos seguintes: 

Para os tipos de nuvem que foram contratados é necessário escolher 

o modelo de implantação que determina o grau de segurança, 
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gerenciamento, terceirização e compartilhamento das informações 

com outros clientes do provedor. O modelo de implantação pode ser 

em nuvem privada, nuvem auto-gerenciada, gerenciada, nuvem 

pública terceirizada, nuvem pública corporativa ou nuvem híbrida.  

 5º Especifique uma arquitetura para a plataforma. É necessário 

especificar os requisitos de arquitetura como armazenamento, backup, 

roteamento de rede, virtualização e hardware dedicado, para garantir 

que a plataforma para onde as aplicações serão migradas, esteja de 

acordo com os requisitos da aplicação e da quantidade de informação 

e processamento que será disponibilizada no ambiente de nuvem.  

 6º Especifique cuidadosamente todos os serviços de segurança. Na 

contratação de serviço de infraestrutura e software, os requisitos de 

segurança devem estar bem analisados e descritos com relação à 

utilização firewalls, detecção de intrusos, gerenciamento de identidade, 

prevenção  perda de dados, criptografia, buscas por vulnerabilidade, 

entre outros, garantindo assim a segurança necessária para as 

informações relevantes e sigilosas da empresa.  

 7º Confira cuidadosamente todas as políticas do fornecedor de 

computação em nuvem para verificar se tudo está enquadrado nos 

requerimentos da empresa. As políticas do provedor de computação 

em nuvem devem ser analisadas profundamente para avaliar se está 

de acordo com os requisitos da empresa com relação à segurança da 

informação, gerenciamento, configurações e upgrade de todo o 

ambiente que será migrada para a nuvem, evitando assim qualquer 

surpresa futura.  

 8º Analise bem o provedor de serviço. O provedor deve ser 

cuidadosamente avaliado levando em conta aspectos geográficos e de 

segurança, para garantir a capacidade para atender um crescimento 

futuro do negócio, permitindo que seus usuários possam atribuir 

recursos de forma autônoma, e com monitoramento do tráfego, 

evitando os ataques de negação de serviço. É fundamental avaliar 

também se os acordos de nível de serviços (SLAs) estão de conforme 

os requisitos suportados pela empresa e se o provedor tem capacidade 
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financeira para futuros investimentos e multas contratuais. 

 

3.3. COMPUTAÇÃO EM NUVEM NO AMBIENTE CORPORATIVO 

 

 De acordo com Taurion [TAURION, 2009], “o ambiente corporativo demanda 

uma série de exigências que são diferentes das necessárias ao mundo dos usuários 

domésticos”.  

Para uma empresa escolher pela computação em nuvem é decidir se, de fato, 

apresentará determinado benefício. São inúmeros motivos para as empresas elege-

rem a nuvem, principalmente pelo fato de poder simplificar suas operações. Em nível 

de comparação, pode-se dizer que este é um argumento parecido ao que leva uma 

empresa e decidir pela contratação de outsourcing.5  

 

Segundo ALECRIM [2008],  

“Computação em Nuvem se refere essencialmente à ideia de utilização, in-
dependente da plataforma ou lugar, de variadas aplicações por meio da in-
ternet com a mesma facilidade de tê-las instaladas em nossos próprios com-
putadores”. 
 
 

 Esta mesma facilidade estimula e abrevia a busca pela implantação da nu-

vem num ambiente corporativo e, desta forma, o serviço começa a ganhar mais es-

paço no ambiente corporativo, especialmente nas áreas de desenvolvimento, aplica-

tivos menos críticos e serviços [ALVES, 2010]. 

Com este processo crescente de ampliação, um grande desafio para as em-

presas tornou-se a escolha do fornecedor do serviço. Para Taurion [TAURION,  

2009], as ofertas de computação em nuvem para empresas foram desenvolvidas de 

forma independente e cada uma traz suas características e posicionamentos tecno-

lógicos próprios. O fato é que ainda não existem padrões para Computação em Nu-

vem, de modo que as empresas enfrentarão algumas barreiras de saída ao migrar 

 

5  Outsourcing é uma expressão em inglês normalmente traduzida para português como terceirização. 

No mundo dos negócios, o outsourcing é um processo usado por uma empresa no qual outra organização é con-

tratada para desenvolver uma certa área da empresa. 
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de um serviço para o outro. Para isso, são listados alguns pontos de atenção na 

escolha do fornecedor deste serviço: 

 Que plataformas são suportadas pelo provedor de nuvem? Existem 

serviços de portabilidade ou a aplicação desenhada para um ambiente 

computacional ficará restrita a este ambiente? 

 O provedor é responsável por manter atualizada a plataforma 

tecnológica? Como serão resolvidas as atualizações nos aplicativos? 

 Qual é a “unidade de trabalho” enviada à nuvem? Por exemplo, esta 

“unidade de trabalho” é uma imagem completa de uma máquina virtual, 

compreendendo sistema operacional e aplicativo, ou é um container, 

incluindo apenas a aplicação e o código de suporte como drivers e 

DLL’s? 

 Onde a “unidade de trabalho” reside quando não está sendo 

executada? Fica armazenada na nuvem ou nos servidores da 

empresa? 

 Se a “unidade de trabalho” demandar um pacote aplicativo, o fornecedor  
 
deste pacote suporta o seu processamento em nuvem? 

 

Qualquer empresa pode decidir mover para as nuvens seus aplicativos que 

rodam em cerca de vinte servidores diferentes para passar a utilizar o serviço de 

apenas uma fornecedora de soluções para computação em nuvens, onde seus apli-

cativos passariam a rodar em quatro servidores virtuais, onde o baixo custo é o maior 

atrativo para escolha [KORZIENOWSKI, 2009]. 

 A Computação em Nuvem muda o modelo de gasto de capital-investimento 

em hardware, gastos em equipamentos de rede e licenças de software, por gasto 

em operação com base em taxas mensais. A Computação em Nuvem é sem dúvida 

uma grande inovação e está mudando os paradigmas da computação como é co-

nhecida, mas para as empresas não é só a facilidade e os baixos custos que cha-

mam a atenção, elas estão preocupadas também com o controle e o monitoramento 

nas nuvens por parte dos fornecedores [CHRISTEN, 2010]. 

Ainda segundo o autor, se a empresa possui atualmente um nível baixo de 

maturidade e automatização na organização de TI, o impacto da integração da com-

putação em nuvem pode aumentar o esforço de trabalho, reduzindo os benefícios 
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imediatos da computação em nuvem. Caso este que se faz indispensável uma pré-

avaliação da maturidade da empresa na gerência de TI para evitar um fracasso tec-

nológico e financeiro completo da empresa.  

Em relação ao uso de nuvens públicas ainda há muitos questionamentos, prin-

cipalmente no tocante a segurança e privacidade dos dados e a disponibilidade do 

serviço. Também a questão dos aspectos legais, uma vez que o órgão de governo 

deixa de ter controle sobre a jurisdição de onde os dados estarão residindo. Os go-

vernos estão preocupados em reduzir custos de suas atividades, mas também se 

preocupam com as questões de privacidade, acesso a dados e segurança, uma vez 

que estão na maioria das vezes tratando de informações que dizem respeito aos 

seus cidadãos. 

A Computação em Nuvem traz benefícios claros para os órgãos de governo, 

como: economia de escala, gestão e elasticidade. Mas, em contrapartida, existem 

alguns riscos e cuidados que os governos devem estar atentos: a localização dos 

dados, segurança, auditoria, disponibilidade e confiabilidade e a portabilidade e apri-

sionamento e também a crise orçamentária.  

Os governos têm participado de várias discussões sobre o tema Computação 

em Nuvem, e o grande problema da adesão ao uso, é não ter como sair, ou o fato 

de garantia das informações se o corte orçamentário impedir de realizar o pagamento 

a estas empresas.  
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CAPÍTULO 4 - SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM 

4.1 FUNCIONAMENTO E SERVIÇOS OFERECIDOS PELA COMPUTAÇÃO EM 

NUVEM 

A Computação em Nuvem é desenvolvida por partes e cada uma composta 

por um conjunto de tecnologias específicas, apresentado abaixo na Figura 4. 

  

 
Figura 4: Camadas de composição tecnologia Computação em Nuvem. 

[http://www.de-seguranca.com.br/a-seguranca-em-computacao-nas-nuvens/] 

 

   

O arquétipo de Computação em Nuvem é o efeito do progresso de inúmeras 

tecnologias, como grid computing, processamento paralelo, autonomic computing, 

virtualização, APIs assíncronos, browsers entre outras. E por meio da conexão de 
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todas essas tecnologias é provável admitir que uma aplicação seja executada im-

pecavelmente em ambiente composto de tecnologias heterogêneas e distribuídas 

geograficamente por inúmeros sistemas [TAURION, 2009]. 

O autor acima referenciado cita algumas funcionalidades essenciais para o cor-

reto funcionamento de um ambiente computacional baseado na tecnologia de Com-

putação em Nuvem. 

 Identificação e autenticação: Necessidade de um controle 
rigoroso de acesso apenas a usuários autorizados, garantindo assim 
segurança total as informações presentes na nuvem. 
 

 Autorização e aderência políticas: Validação das 
permissões legais de execução de determinada aplicação. 
 

 Localização de recursos: Escolha dos componentes físicos 
presentes na nuvem que realizarão os processamentos solicitados. 
 

 Caracterização dos recursos: Adequação dos computadores 
disponíveis as necessidades das aplicações. 
 

 Alocação dos recursos: Determinação da quantidade de 
processamento disponibilizado a uma aplicação por cada computador 
presente na nuvem, e sua prioridade em relação a outras aplicações em 
execução simultânea. 

 

 Contabilização/Billing/Nível de Serviço: Contabilizar os 
recursos utilizados por cada usuário e garantir que os serviços acordados 
estão sendo prestados de forma satisfatória. 

 

 Segurança: Garantir que todas as políticas de segurança 
estão sendo cumpridas. 

 

Na Computação em Nuvem é estabelecida a disposição de interoperabilidade 

entre seus componentes, e para que isso seja admissível torna-se imprescindível a 

criação de protocolos e mecanismos flexíveis o suficiente para comportar que o usu-

ário obtenha acesso aos seus dados presentes na nuvem a partir de distintos siste-

mas operacionais em computadores de diferentes tecnologias e em diversas geo-

grafias. Este modelo espalha os recursos na forma de serviços, dividido em três pa-

drões, de acordo com a Figura 5 abaixo. 
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 Figura 5: Modelos de serviços na Computação em Nuvem. 

[http://www.de-seguranca.com.br/a-seguranca-em-computacao-nas-nuvens/] 
 
 

 

4.2. SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS) 

 

De acordo com dados da Intel [INTEL, 2009], o Software como Serviço (SaaS) 

é uma nova forma de entregar via web programas com recursos disponíveis no mer-

cado, sem que o usuário tenha necessidade de arcar com custos de licença anuais 

por uso.  

No modelo SaaS o fornecedor do software se responsabiliza por toda a estru-

tura indispensável à disponibilização do sistema e o cliente utiliza o software via in-

ternet, pagando um valor pelo serviço oferecido. O software empregado pode ser 

diretamente pela internet ou pode ser através de alguma instalação local. A caracte-

rística principal é a não aquisição das licenças (mas sim pagar pelo uso como um 

serviço) e a responsabilidade do fornecedor na disponibilização do sistema em pro-

dução. 
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Deste modo, as aplicações tornam-se acessíveis aos diversos dispositivos 

do cliente por meio de uma relação do thin client 6 tal como um web browser. O 

consumidor não dirige ou controla a infraestrutura fundamental, incluindo nuvens de 

rede, servidores, sistemas operacionais, armazenamento, ou mesmo capacidades 

de aplicação individual, com a possível exceção de limitado aproveitamento exclu-

sivo e acepções sobre a configuração de utilizadores [RUSCHEL; ZANOTTO; 

MOTA, 2008]. 

Um dos fundamentais benefícios deste exemplo é a minimização dos investi-

mentos em infraestrutura, que constitui para o usuário uma escolha mais sedutora e 

econômica, assevera a Intel [INTEL, 2009]. 

O SaaS concebem as aplicações completas que são apresentadas aos usuá-

rios. Os prestadores de serviços disponibilizam o SaaS na camada de aplicação, 

levando-o a rodar inteiramente na nuvem e podendo ser avaliado como uma opção 

em uma máquina local. De tal modo, o SaaS traz o arrefecimento de custos, escu-

sando a obtenção de licença de softwares (Exemplo de SaaS: sistemas de banco de 

dados e processadores de textos) [RUSCHEL; ZANOTTO; MOTA, 2008]. 

 

 

4.3. PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) 

 

O PaaS é um ambiente baseado na nuvem, no qual pode-se desenvolver, 

testar, executar e gerenciar seus aplicativos. Essa investida proporciona ao ambiente 

de desenvolvimento o que se precisa, sem a complexidade de comprar, construir ou 

gerenciar a infraestrutura subjacente. Como resultado, pode-se trabalhar mais rapi-

damente e lançar os aplicativos também mais rapidamente. Tem por escopo praticar 

uma infraestrutura cloud, aplicações criadas ou adquiridas pelo usuário, utilizando 

linguagens de programação e instrumentos suportados pelo provedor. 

 

6  Um thin client ("cliente magro") é um computador cliente em uma rede de modelo cliente-servidor 

de duas camadas o qual tem poucos ou nenhum aplicativo instalados, de modo que depende primariamente de um 

servidor central para o processamento de atividades. 
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Este tipo de serviço proporciona uma infraestrutura de alto nível de uniformi-

dade para implementar e testar aplicações na nuvem. Também aprovisiona um sis-

tema operacional, linguagens de programação e ambientes de crescimento para as 

aplicações, ajudando a implementação de softwares, vez que contém instrumentos 

de desenvolvimento e cooperação entre desenvolvedores [RUSCHEL; ZANOTTO; 

MOTA, 2008]. 

 

 

 

4.4. INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO (IAAS) 

 

O IaaS provê acesso sob demanda à infraestrutura de TI, incluindo os recur-

sos como armazenamento, sistemas de rede e computação que o usuário necessita 

para dar cumprimento às suas cargas de trabalho. O usuário corporativo pode re-

querer serviços de TI sucessivamente, pagando somente o que for consumido. É 

responsável por aprovisionar toda a infraestrutura necessária para a SaaS e o PaaS.  

O IaaS expõe determinadas características, como: interface única para admi-

nistração da infraestrutura; a aplicação API (Application Programming Interface) para 

interação com hosts, switches, roteadores; e, o apoio para a acrescer novas ferra-

mentas de maneira simples e cristalina [RUSCHEL; ZANOTTO; MOTA, 2008]. É fun-

damentado em técnicas de virtualização de recursos de computação, e, ressaltando 

o lado da economia, não se faz imperiosa a obtenção de novos servidores e equipa-

mentos de rede para o aumento de serviços podendo aproveitar os recursos ociosos 

disponíveis e adicionar novos servidores virtuais à infraestrutura existente de forma 

dinâmica. O Amazon EC2 (Elastic Cloud Computing) e o Eucalyptus (Elastic Utility 

Computing Architecture Linking Your Programs To Useful Systems) são exemplos 

de IaaS.  

O uso do IaaS é recomendado para pequenas e médias empresas que 

estão crescendo tão rapidamente que a infraestrutura não seria capaz de acompa-

nhar, além daquelas que tenham demandas voláteis como lojas virtuais. No entanto, 

ele não é recomendado quando há um limite de desempenho ou restrições relativas 

à legislação do armazenamento ou terceirização dos dados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A Computação em Nuvem é um modelo atual que vem evoluindo largamente 

não apenas no ramo empresarial e comercial, mas também no ramo acadêmico. Tal 

modelo diz respeito aos dados e as aplicações dos usuários que permaneceriam nos 

computadores pessoais, arrastando-se para data centers afastados fisicamente, 

mas que podem, contudo, ser acessados por meio da internet. Denomina-se nuvem  

a parte conceitual que separa toda a infraestrutura da plataforma computacional, 

permitindo serviços mais claros aos usuários. 

Hodiernamente, pode-se deparar com inúmeros estudos pautados no espaço 

Computação em Nuvem, nos quais as considerações sobre o modelo em referência 

não são atuais. A novidade se justifica em reunir tais importâncias em um sistema 

mais amplo e mais intricado, possuindo ainda inúmeros desafios a serem encarados. 

Desta forma, a segurança é, sem sombra de dúvidas, o maior deles.  

Estruturas modernas para proteção de dados carecem ser pesquisados a fim 

de que haja concordância para que esse modelo possa ser expandido, abreviando a 

percepção de dúvida pelos usuários. Distintos desafios necessitam de análise e so-

lução, tai como: como a escalabilidade, a interoperabilidade, a confiabilidade e a dis-

ponibilidade. A Computação em Nuvem é um procedimento que quebra grandes pa-

radigmas no ramo da computação [DIKAIAKOS et al. 2009]. 

 A Computação em Nuvem como serviço tem sido aceita no ramo empresarial 

e científico em razão das diferentes prerrogativas que apresenta em relação ao mo-

delo clássico, eis que é muito flexível e podem ser observadas diversas vantagens 

sucedidas da sua adoção.  

A computação como um serviço está em expansão e tem se tornando cada 

vez mais reconhecida. Por esta razão, diferentes organizações compreenderam 

seus benefícios e tem amparado e estimulado o seu crescimento. O ramo científico 

também tem comprovado muito empenho nesta adoção e ampliação. Logo, procu-

rou-se apresentar uma pesquisa acerca do tema Computação em Nuvem, sendo 

aventados aspectos conceituais deste arcabouço, buscando a abordagem sobre as 

considerações basilares do ambiente da nuvem. 
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Para trabalhos futuros, sugere-se a implementação de uma aplicação, a hos-

pedagem da mesma em Computação em Nuvem, testes de desempenho, segurança 

e disponibilidade. 
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