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Apresentação
Rodrigo Assumpção
Presidente da Dataprev

Este Caderno de Debates é resultado da 38ª edição do Fórum de TIC Dataprev, que 
abordou o tema da computação em nuvem e sua aplicação no Brasil.

Durante a atividade, representantes do Governo, da academia e das empresas pri-
vadas discutiram questões relativas ao uso da computação em nuvem no mercado 
brasileiro, novo braço da tecnologia que há pouco tempo era visto apenas como mais 
uma tendência. Especialistas e usuários abordaram os novos rumos das empresas 
públicas e privadas com o uso da computação em nuvem. Os  palestrantes foram 
unânimes em afirmar o potencial da tecnologia – também conhecida como Cloud – 
para mudar a realidade das organizações.  A segurança e a necessidade de revisão 
da legislação, com estudo das formas de pagamento pelo serviço,  foram os assun-
tos que mais acaloraram o debate.

Boa leitura!
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Infraestrutura da Computação em Nuvem para 
a APF

Abertura 

Adriano dos Santos Vieira – Dataprev: Esse fórum trás muitas discussões im-
portantes para a empresa e  troca de experiência entre vários setores. Teremos 
a discussão em termos de governo. Teremos a discussão trazida da academia, 
a discussão do mercado e da iniciativa privada. Quando pensamos em plata-
forma, visionamos algo que queremos alcançar e ainda muito incipiente, como 
alguns assuntos de nuvem. Precisamos alcançar um nível de plataforma que 
possa agregar valor a alguns serviços ou desenvolvimento dentro da empresa. 
A idéia é que possamos trazer a plataforma para a Dataprev e verificarmos qual 
é seu alcance, como o o que conseguiremos realizar em termos de arquitetura, 
de sistemas, segurança da informação e, quando colocarmos em nuvem, como 
tudo isso pode ser alcançado. Também temos algumas questões relacionadas 
a custos, o que é muito importante quando falamos sobre computação em nu-
vem. Como teremos este alcance hoje? Temos algumas dificuldades nesse sen-
tido e também em termos de processos. 

Precisamos melhorar processos para ter o alcance que a nuvem proporciona, 
para ter as melhorias prometidas. São pontos que precisam ser discutidos, an-
tecipados; Não podemos esperar chegar o momento de estarmos trabalhando 
com infraestrutura. Como serviço temos vários projetos, várias iniciativas re-
lacionadas a esse assunto. É a discussão da plataforma como infraestrutura 
que teremos agora. É necessário ter infraestrutura antes de ter a plataforma? A 
arquitetura que precisa ser discutida seria adequada? É uma discussão aberta, 
para que possamos trabalhar esses assuntos, ter essa participação bem ativa. 
Temos vários colaboradores expertise nos assuntos que precisamos tratar. Va-
mos ter isso de forma bem aberta, bem franca para podermos discuti-lo. Exis-
tem vários colaboradores de várias empresas presente, vou solicitar que façam 
suas apresentações, deem seus nomes e falem sobre a expectativa do evento.

Jacob Batista: Obrigado vocês, obrigado a Dataprev pelo convite. É um prazer 
estar discutindo o tema com grandes parceiros. A ideia é transmitir a todos 
como a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) está pensan-
do em preparar a administração pública para o desafio, para o uso da mídia. O 
foco hoje será infraestrutura, afinal o Departamento de Serviço de Redes é mais 
voltado para essas questões. Falarei um pouquinho mais a respeito de como 
estamos nos organizando para prover a infraestrutura necessária para a adoção 
de computação em nuvem pelo Governo Federal e sobre o conceito  básico de 
computação em nuvem que temos adotado propriamente, falar um pouquinho 
sobre a infovia de Brasília e a sua para esse processo de imigração ou de ins-
talação. Enfim, do desenvolvimento da computação em nuvem, principalmente 
em Brasília, assim como sobre as oportunidades para a área de administração 
pública federal no contexto atual.

Jacob Batista de Castro Junior ¹
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

¹ Diteror de Serviços do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
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 A SLTI tem hoje um papel muito importante dentro da administração pública fe-
deral porque é o centro de sistema, é o órgão central do Sistema de Administra-
ção de Recursos de Tecnologia da Informação, denominado SISP. É um sistema 
orgânico, não é o caso do usuário e senha, que existe para planejar, coordenar, 
organizar, alterar, controlar e supervisionar os recursos de informação em infor-
mática dos órgãos e entidades da administração pública federal e autarquias, 
em articulação com os demais sistemas que atuam direta ou indiretamente 
na gestão da informação pública federal. O decreto 7.579, de 11 de outubro 
de 2011, que iniciou tudo isso, foi atualizado recentemente. Pautamos a SLTI 
do Ministério do Planejamento como órgão central de todo esse sistema. Os 
órgãos setoriais são os ministérios e equivalentes, os órgãos seccionais, suas 
autarquias e fundações e os órgãos correlatos à área de TI dentro dos setoriais 
e seccionais. Temos a competência da SLTI para propor políticas, planejar, coor-
denar, supervisionar e orientar normativamente as atividades de administração 
dos recursos de informação e informática, que compreendem a infraestrutura 
tecnológica  de suporte ao ciclo da informação.

Todos devem ter conhecimento da IN4, que é competência da SLTI e está atual-
mente vinculada ao seu acompanhamento, sua atualização e alteração no De-
partamento de Serviço de Rede. Para ter uma ideia de como é distribuída as  
várias competências do Departamento do Serviço de Rede, citarei apenas 2 ou 
3, que entendo as que seriam um pouco mais afetadas. A competência do DSR 
é promover a infraestrutura tecnológica da rede de comunicação necessária à 
integração e operação de sistema estruturadores das atividades administra-
tivas do Governo Federal e da comunicação eletrônica oficial. Entre os órgãos 
da administração pública federal direta autárquica e fundacional esse conceito 
já está consolidado. Mas quero que entendam o que estamos utilizando como 
base. Entendemos que é um modelo que possibilita o acesso a rede a um con-
junto compartilhado de recursos computacionais configuráveis.Como o governo 
está pensando a questão sobre qual o tipo de nuvem que enfrentaremos? 

Inicialmente, tínhamos a ideia de caminharmos para uma nuvem privada, em 
virtude da própria característica de governo. Recentemente, contudo,  nos de-
paramos com algumas variáveis que nos fez repensar esse caminho, como a 
publicação da lei de acesso a informação, somado ao fato de termos a infraes-
trutura nacional de dados abertos. Isso tem nos feito refletir um pouco por onde 
começaremos. Iniciaremos com uma nuvem privada depois partiremos para a 
rede híbrida? São perguntas para as quais não temos todas as respostas. O fato 
é que teremos algo em relação à nuvem privada, sem dúvida. Depois,  vamos 
discutir essa questão da nuvem pública que tende a evoluir para uma nuvem 
híbrida. Em relação à evolução dos modelos de computação, não imaginávamos 
que evoluiríamos para clientes/servidor, enfim toda essa questão inovadora, 
até chegar atualmente a propostas de computação em nuvem. Uma pesquisa,  
realizada a pedido Negócios em tecnologia da Informação (NCTI), apontou a tec-
nologia modular como a  tendência global do mercado de serviço data center. 
A adoção de tecnologia modular irá evoluir para a adoção em maior escala e 
incluindo grandes mercados, empresas, governo e provedores de serviço. 



8Fórum de TIC Dataprev Plataforma como serviço para nuvens privadas de governo 8

Infraestrutura da computação em nuvem para APF
Jacob Batista Castro Júnior
Infraestrutura da computação em nuvem para APF
Jacob Batista Castro Júnior

O autosserviço será um grande diferencial de oferta. O Data Center precisa adap-
tar sua infraestrutura em modelos de negócios para entregar aos serviços que 
possam atender a necessidades individuais. Na questão da TI verde, em termos 
de eficiência, os departamentos de TI estão sendo cada vez mais pressionados 
a procurar novas maneiras de alcançar convergência entre sistemas ligados a 
aplicações para uma gestão unificada, sem que haja perda de eficiência. Um 
aspecto interessante se dá não apenas devido a seu uso mais eficiente da ener-
gia, mas também pelos custos mais baixos de manutenção e gestão de infra-
estrutura. Isso é muito interessante, quando tratamos de questões de governo, 
para a proposta que temos em desenvolvimento, e talvez essa seja uma aposta 
grande para evoluirmos para esse modelo de Data Center, para que possamos 
atender as demandas dos órgãos que compõe o ciclo dos ministérios, enfim, 
dos órgãos da administração pública federal em um todo. 

A tipologia também não é novidade para ninguém. A questão do software como 
serviço, plataforma como serviço e a infraestrutura como serviço, onde estou 
focando: tanto a plataforma como software quanto como serviço são desen-
volvidos dentro da CLTI em dois departamento. Para a parte de plataforma e de 
serviços, outros 2 departamentos. É nisso que temos trabalhado, não estamos 
fugindo de nenhuma tipologia conhecida. Entendemos que a Infovia, essa rede 
de comunicação que foi concebida há aproximadamente sete anos, é o primeiro 
passo. Não era essa a intenção no início, mas temos na Infovia a primeira pro-
posta de serviço como infra instrutor. Temos conectado a Infovia de Brasília em 
torno de 85 órgãos. Essa rede de gestão do Ministério do Planejamento, LRT 
principalmente, é operada hoje pelo Serpro.

Essa rede de comunicação de alto desempenho, de elevado padrão tecnológico, 
que integra os órgãos e entidades da APF,  fornece um conjunto de serviços 
fundamentais para as atividades de governo. Quais as vantagens? Temos uma 
economia de gastos com telecomunicações, temos utilizado voip (Voz sobre IP) 
e vídeoconferência. Temos uma demanda crescente, inclusive, para o próximo 
ano. Temos uma licitação conjunta para ocorrer ano que vem com aproxima-
damente 20 órgãos já aderentes a essa proposta. Disponibilizamos serviço de 
dados, voz e imagem, com alta velocidade e performance para as aplicações de 
governo, acesso dedicado aos sistemas estruturantes. 

Os sistemas estruturadores hoje são hospedados tanto no Serpro quanto na 
Dataprev. Em sua maioria, podem ser acessado pela Infovia. Por ser uma rede 
totalmente administrada por um órgão público e gerida por um órgão público, 
tem uma questão importante em relação a segurança das informações do go-
verno que trafegam por essa rede. Como avaliar essa oportunidade que temos 
para começar a pensar nessa infraestrutura como serviço? Temos em Brasília 
três grandes data centers peracionais que hospedam os sistemas estruturan-
tes para o governo e os quais, de uma maneira ou de outra pelo menos teorica-
mente, são conectados via Infovia. Temos o data center do Serpro, da  Dataprev 
e da Telebrás. A SLTI está estudando e fazendo uma projeção sobre a possibi-
lidade de consolidação de um data center. A ideia é a de construirmos ou pen-
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sarmos algo efetivamente profissional, um data center de alta capacidade, que 
traga toda a segurança que  deve possuir, e propor aos órgãos da administração 
pública federal que tenha suas salas cofre, suas salas seguras a possibilidade 
de migrarmos para um data center em estilo de condomínio. 

Não sabemos efetivamente como será essa proposta. Estamos iniciando um 
estudo de avaliação de projeção para administração pública federal em conjun-
to com os demais Data Centers. A ideia é a de possibilitar essa estruturação da 
infraestrutura, já existente, que possibilite desenvolver uma plataforma como 
serviço e, finalmente, software como serviço. Não é ideia nossa tirar nada da 
Serpro, da Dataprev ou da Telebrás. Na verdade, viemos contribuir, consolidar e 
profissionalizar aqueles ambientes. As empresas continuarão com a sua mis-
são. Simplesmente, pensamos em utilizar suas infraestruturas no sentido de 
agregar. Visualizamos isso como vantagem para a utilização da computação em 
nuvem na administração pública federal e padronização de hardware. Hoje, cada 
órgão compra, utiliza e configura, da maneira que lhe bem convir, possuindo 
autonomia para isso. Nossa proposta de consolidação em um data center, com 
possibilidade de avançar essa infraestrutura com a computação em nuvem,  
tem como um dos modes a questão da padronização, flexibilidade e agilidade. 
Entendemos que estamos engessados, lembrem que temos o 8.666 e IN4 para 
cumprir. Enfim, não temos a flexibilidade e agilidade para evoluir de acordo com 
a demanda. Entendemos que a questão de flexibilidade, agilidade e escalabili-
dade tende a facilitar no momento que tivermos este data center consolidando 
os equipamento e os serviços dos órgãos da administração pública federal.

Hoje, existem órgãos dentro da administração pública federal que tem alguns 
servidores alocados em salas ditas seguras, porque tem uma porta e uma cha-
ve. Precisamos evoluir na questão da segurança para esses órgãos. Buscare-
mos, com isso, uma redução de custo, não só o custo operacional da TI em si, 
mas a redução do custo de aquisição desses equipamentos, uma vez que com-
praremos para a explanada, para a administração pública. A tendência é que 
esses custos na aquisição dos produtos tendam a baixar. Obviamente, reduzi-
remos custos operacionais, custo com energia elétrica. O maior foco efetiva-
mente é na atividade, o que quer dizer que precisamos de diversos órgãos, mui-
tos colaboradores especializados em TI.  Ainda em relação às vantagens dessa 
consolidação para a infraestrutura como serviço,  haverá redução do consumo 
de energia, ampliação da utilização dos recursos próprios de TI e uma maior 
eficiência na gestão dos recursos, afinal de contas, estaremos compartilhando  
recursos também com a compra conjunta. Poderemos evoluir futuramente para 
a TI Verde, já que temos feito compras nesse sentido. Temos uma licitação em 
curso pelo Ministério da Previdência, tocada por um grupo de trabalho coor-
denado pela SLTI, núcleo de contratações de TI. Temos uma licitação em curso 
para desktop e notebook onde estão envolvidos 85 órgãos federais em todo o 
Brasil. Temos a expectativa de adquirir algo em torno de 120 mil equipamento 
ainda esse ano. 

Isso tende a baixar qualitativamente o preço dos equipamentos, em função da 
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escala. O  interessante não é só o preço final do produto, mas a economia de 
processo de  84 órgãos como um todo. Eles não tiveram que fazer o plane-
jamento da contratação, artefatos da Imprensa Nacional (IN). Só tiveram que 
gerar a sua demanda para a SLTI e oficializá-la. Todo o trabalho foi feito por 
um grupo de técnicos, com todos os artefatos da IN. Se conseguirmos realizar 
essa licitação ainda este ano, acredito que será uma boa resposta à questão das 
compras conjuntas, dado o poder de compra do estado. Para finalizar, a ques-
tão da TI verde é um dos principais motivos para adoção dessa possibilidade 
de uma infraestrutura como serviço, de uma consolidação de data center.  De 
acordo com as pesquisas, a redução da emissão de CO2 corresponde a 18%; de  
custo chega a algo em torno de 24%;  melhoria na performance do sistema atin-
ge 18%, espaço 15% e energia reduz em 25%. São essas questões que nos levam 
a refletir. O governo não pode ficar para trás nessa questão. Nossa missão é 
traçamos essas políticas e buscarmos essa melhoria dentro da administração 
pública federal porque, fora da administração pública federal,  a missão é LCTI.



11Fórum de TIC Dataprev Plataforma como serviço para nuvens privadas de governo 11

Infraestrutura da computação em nuvem para APF
Jacob Batista Castro Júnior
Infraestrutura da computação em nuvem para APF
Jacob Batista Castro Júnior
Jacob Batista

Infraestrutura da computação em nuvem para a APF DEBATE

Adriano dos Santos Vieira – Dataprev: Percebe-
mos que, para a questão de infraestrutura, busca-
mos apoio nas aquisições de equipamentos. Como 
tem relacionado à infraestrutura como serviço? 
Como essa visão de  compra coletiva age para con-
cretizar a infraestrutura como serviço?

Jacob Batista: Estamos prestes a contratar uma 
consultoria. É interessante, e já demonstrei isso, 
ao governo consolidar um DataCenter ou ter con-
solidado em outros, não necessariamente um 
DataCenter seu, mas data center, não necessaria-
mente novo, mas utilizando um já existente, do 
Serpro, da Dataprev ou da Telebrás. A idéia é que 
contratemos ainda este ano uma consultoria que 
nos dê as opções em termos de data center, pri-
meiro: isso é  efetivamente bom? Será bom para 
o governo termos esse data center consolidado? 
Segundo, qual o modelo? Como vamos trabalhar 
esse modelo de data center para o governo? Um 
único órgão administrando condomínio ou vários 
órgãos administrando? Essa definição é funda-
mental. A partir daí, podemos evoluir efetivamen-
te para as  compras. Como é que vamos comprar? 
Se seguirmos a tendência que temos de infovia, 
um órgão, talvez o próprio Ministério do Planeja-
mento, fique responsável por fazer as aquisições, 
por fazer especificações em conjunto com os de-
mais órgãos, de acordo com as suas necessida-
des. Daí, montaríamos um grupo de trabalho, co-
meçaríamos especificar a necessidade de todos e, 
depois, faríamos uma compra nos moldes de hoje:  
registraríamos a compra ao longo do tempo e de 
acordo com as necessidades dos órgãos em uma 
ata,  só com os participantes, sem direito a carona.  

Interlocutor não identificado: Tenho acompanha-
do, nos últimos anos, o processo de evolução de 
alguns cadastros do governo e, principalmente, 
de alguns processos que estão sendo pensados. 
O viés de convergências e de integração entre os 
órgãos é algo que desafia. Talvez a nuvem seja um 
aspecto que possa alavancar isso. Eu queria pon-
tuar algumas questões, que talvez servisse de re-
ferência de uma visão mais de negócio e menos 
de tecnologia. No caso da Previdência, há quem 
se proponha a consolidar informações de órgãos 

que participam do consórcio e também de outros 
órgãos, por exemplo, na parte segurada especial e 
outras informações. Tem o projeto da folha digital 
que também irá envolver um grau de integração 
entre órgãos bastante alto. Tem as demandas de 
integração que estamos viabilizando junto a GU e 
a Justiça e, enfim tem outros projetos novos, como 
o próprio Sirc, que também vão envolver um fluxo 
muito grande de informações entre órgãos. Temos 
discutido muito no sentido de web service, mas, na 
prática, iremos ter que trafegar um volume gigan-
tesco de informação. 

A tendência é que, se estivermos falando sobre 
gestões distintas,  de repente, com a  CPU ao lado, 
teremos um custo de operação e pontos de falhas 
muito menores do que nos modelos que estamos 
acostumados, onde cada um tem sua CPD em baixo 
da mesa ou coisa do tipo  ou mesmo detém  meca-
nismos e tecnologias de integração de infraestru-
tura bastante diferentes que acabam gerando um 
custo de gestão a falha e o tempo de processamen-
to de operação são muito mais altos. Na verdade, 
essa questão não pode ser tratada como híbrida 
ou privada,  porque envolvem várias organizações. 
Talvez o caminho mais curto para o governo é em-
placar essa questão da nuvem, trabalhar em cima 
do conceito da integração como foco e a nuvem 
como um meio. Nessa perspectiva, temos bastan-
te a ganhar, vivemos bastante dificuldades de não 
ter esse processo. O fato é que temos condições de 
mudar um pouco esse cenário e partir para um pa-
tamar de integração, a partir de um referencial tec-
nológico que pode encurtar bastante esse caminho.

Alan: Acredito que esse modelo agilizaria muito 
mais, em termos de custo de sintonizar a compra. 
Mas a demanda das empresas tem as mesmos 
complicadores da 8666, em termos de  licitações 
para adquirir tecnologia para cada empresa. Esse 
modelo traria  um nível a mais de empecilho na agi-
lidade dos processos de adquirir infraestrutura. A 
discussão em nuvem vem suprir a parte de integrar 
os órgãos.  A nuvem vem suprir essa questão da 
integração, mas montar um data center centraliza-
do e as empresas se utilizarem dele é um modelo 
um pouco mais longe de se alcançar e um pouco 



12Fórum de TIC Dataprev Plataforma como serviço para nuvens privadas de governo 12

Infraestrutura da computação em nuvem para APF
Jacob Batista Castro Júnior
Infraestrutura da computação em nuvem para APF
Jacob Batista Castro Júnior
Jacob Batista

Infraestrutura da computação em nuvem para a APF DEBATE

mais demorado conseguir retorno da estratégia. 
Pela questão de custo de compra seria ideal. Mas, 
na questão de operações, acredito que a nuvem in-
tegrada entre as empresas seria uma forma mais 
próxima de resolvermos esse problema.

Jacob Batista: Uma coisa não inviabiliza outra. A 
ideia é efetivamente utilizar os data centers das 
empresas. A preocupação é no que não está den-
tro desses CPs? Atualmente, temos informações 
críticas embaixo da mesa, sem nenhuma questão 
de contingência, de backup, de infraestrutura, de 
segurança isso é o que preocupa. Por isso, no mo-
mento não há pretensão de mexer com qualquer 
empresa Elas irão continuar do jeito que estão, 
utilizaremos essa empresa em nuvem para atingir 
efetivamente os órgãos que estão dispersos. Mas, 
não podemos nos esquecer daqueles órgãos que 
não estão no Serpro, na Dataprev e na Telebrás, 
nem utilizando uma infraestrutura segura que 
seja possível efetivamente compartilhar ou ter os 
seus dados de forma segura numa nuvem, onde 
possam ser acessíveis. A ideia é ter essa possi-
bilidade de construção ou de evolução para um 
modelo de data center de governo, Será feito um  
estudo de viabilidade dessa integração. 

Jair – Dataprev: Com relação à integração: se o pro-
cesso de negócio não começar a ser pensado des-
sa forma, as tecnologias em  nuvem dificilmente 
trarão um ganho significativo. Isso é uma questão 
muito acima do que estamos discutindo hoje, mas 
podemos ter uma plataforma de nuvem, podemos 
alavancar um processo de negócio, utilizando esses 
serviços numa mesma infraestrutura, no mesmo 
dta center,  já como motivador para pensar o pro-
cesso integrado. Em relação à segurança tem duas 
questões: a consolidação de data center poderia 
trazer um acréscimo, um benefício na segurança, 
mas também tem a questão do chamado Multite-
nancy, que é quando temos várias aplicações de di-
versos domínios compartilhando recursos em uma 
nuvem. Sabemos que a segurança é o elo mais fra-
co que se rompe. Se não tivermos uma gestão cen-
tralizada, uma padronização, uma fiscalização de 
como estão sendo desenvolvidos esses sistemas, 
eles carregarão suas fraquezas para um ambiente 

compartilhado.

Jacob Batista – LCTI: A missão hoje, enquanto 
gestor dessa questão de infraestrutura, é viabi-
lizá-la, para que os departamentos da SLTI pos-
sam efetivamente utilizá-la. O Departamento de 
Integração de Sistema é o responsável por essa 
questão de arquitetura de desenvolvimento junto 
ao governo eletrônico. Em toda a questão web que 
será desenvolvida, a questão da segurança terá 
que ser levada em consideração, desde o início da 
concepção do produto para rodar nesse ambiente. 
A  minha preocupação inicial é pavimentar, viabili-
zar e disponibilizar o  serviço. 

Lourival – Serpro: Vocês participam do CPTI de vá-
rios órgãos do governo? Como está a expectativa 
de adoção de nuvem por esses órgãos? Existe um 
tendência, e se existe, outros órgãos de governo 
estão buscando nos planejamentos de tecnologia 
de informação essa tecnologia?  Em relação ao mo-
delo de negócio,  no caso um data center de gover-
no ou  integração entre as nuvens: hoje, se tem um 
pacote fechado em que pagamos mensalmente. 
Uma das características da nuvem é a elasticidade, 
ou seja, o pagamento pelo uso, etc. A  nossa legis-
lação  não permite este tipo de contratação. Existe 
alguma iniciativa no sentido de revisão da legisla-
ção ou estudo que indiquem essa ligação?

Jacob Batista – LCTI: Em relação aos PDTI’s, temos 
acompanhado raríssimos movimentos, embora a 
tenhamos colocado na EGTI que será publicada. Há 
um capítulo na nova estratégia geral de tecnologia 
incentivando a adoção de nuvem, mas vamos es-
barrar na questão da informação no primeiro mo-
mento. Entendemos que ainda há essa carência de 
estudo, de avaliação por parte dos órgãos de toda 
essa questão que envolve a carência efetivamen-
te de infraestrutura. Embora tenhamos o Serpro, a 
Dataprev e a  Telebrás, não são todos que conse-
guem contratar diretamente. Enfim, tem uma série 
de problemas ainda relacionados até mesmo com 
a contratação. Em relação ao modelo de negócio, 
esse é um trabalho que a consultoria terá que nos 
apresentar: qual o modelo, as suas vantagens e 
desvantagens, para que possamos efetivamente 
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tomar uma decisão no nível estratégico de gover-
no e avaliar as possibilidades. Se há necessidade 
de alteração de legislação ou não, iremos avaliar ao 
longo do projeto.

Lucio – Dataprev: Foi abordada a questão da sala-
cofre e da consolidação de data center. O governo 
não é mercado, mas olhamos para a experiência do 
mercado para poder construir, fazer o nosso próprio 
caminho e os grandes data center. Os grandes pro-
vedores de serviço  procuram exatamente descen-
tralizar.  Sala cofre não é segurança. Protegemos 
os dados, mas, se depois não puder recuperar os 
dados, provavelmente as empresas de governo te-
rão sérios problemas de continuidade. Outra ques-
tão é a redução dos custos. Todo mundo fala muito 
da redução dos custos, mas temos que ver de que 
lado estaremos. Para quem consome, realmente, é 
uma significante redução de custo, mas para quem 
provê, se não tivermos uma nuvem plena (com 
automatização e tudo), não conseguiremos ter 
efetiva redução dos custos. Com relação também 
à automação: com uma computação em nuvem 
passaremos a ter muito mais planejadores do que 
executores. À medida que colocamos a automação 
na nuvem, vamos puxar os  administradores, para 
eles fazerem uma análise prévia, um planejamento, 
esse é um caminho que entendo que traçaremos 
daqui para frente.

Jacob Batista – LCTI: Em relação à segurança dos 
data centers: é lógico que, se evoluirmos para essa 
questão da consolidação, teremos mais do que 
nunca de contar com os nossos parceiros (Serpro, 
Dataprev e Telebrás), no sentido de termos as nos-
sas contingências. Ganhamos por um lado e perde-
mos pelo outro. Passamos a ter, teoricamente, um 
único ponto de falha. Precisamos realmente contar 
cada vez mais com os nossos parceiros, no sentido 
de prover essa infraestrutura de segurança.

Ana Lucia – Dataprev: Em relação ao ambiente de 
rede, foi mencionado que seria a principio Infovia. 
Com essa interligação de data center, inclusive em 
contingência, a Telebras teria outra viabilidade? 

Jacob Batista – LCTI: Sem dúvida, a Telebrás 

hoje é a nossa grande parceira em termos de 
evolução da Infovia. Temos um acordo de coo-
peração com a Telebrás, cedemos fibras da Info-
via para a empresa, em contrapartida de alguns 
serviços. Estamos iniciando um estudo conjunto 
para a evolução de uma infovia, possivelmente 
para Rio e São Paulo, quem sabe?

Alan – INSS: Esse questionamento dos órgãos de 
controle está baseado na inexistência de um mo-
delo de negócio por trás de uma aquisição. Se te-
mos um modelo de negócio desenhado, no sentido 
de que precisamos de uma capacidade prévia para 
poder oferecer serviço, certamente temos justifi-
cativa para fazer um investimento preparatório de 
um negócio. O modelo histórico que temos hoje,  
digamos assim, é baseado no atendimento reativo 
à uma demanda. Primeiro a demanda se consoli-
da, se coloca, se dimensiona e depois se viabiliza 
a infraestrutura. Isso gera um série de efeitos po-
sitivos e negativos. Os positivos: acabamos traba-
lhando com a latência baixa de infraestrutura sem 
uso. Por outro lado, acabamos virando um gargalo 
muitas vezes para o negócio, a partir do momento 
que se coloca. Entendo que a Dataprev  está se mo-
vimentando nesse sentido: um modelo de negócio 
onde antecipamos uma perspectiva de negócio e 
nos preparamos para atendê-la e, a partir disso, ele 
passa a ser viabilizado. Passamos a ter uma res-
posta consistente a qualquer questionamento de 
órgão de controle, passando por essa questão de 
desejo de negócio. É  assim que avalio.

Ney Gérard – Dataprev:  Repetindo um pouco o 
debate sobre o processo de vetorização que as 
empresas estão passando. Estamos provendo am-
bientes virtuais para a empresa. Os equipamen-
tos que são adquiridos, todos os recursos, até de 
rede, que são adquiridos tem a justificativa para 
esse fim. Se começarmos a hospedar ambientes 
de outras empresas, de outras estatais, estaremos 
ferindo o termo de referência, o processo de aqui-
sição daqueles equipamentos. Assim como disse 
o Alan: o processo futuro irá dizer que uma nuvem 
que tiver estipulada seus processos, seus requisi-
tos, aqueles equipamentos vão estar destinados a 
uma nuvem. Essa nuvem, que poderia abrigar qual-

Jacob Batista
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quer tipo de empresa, de ambiente, seria algo mais 
para o futuro. Hoje em dia,  os equipamentos que 
estão sendo adquiridos, até componente de rede e 
ativo de redes são todos destinados para ambien-
tes dos clientes que atendemos. Mas, para colocar 
serviço, assim, digamos, da Caixa Econômica, Ban-
co do Brasil, até mesmo do Serpro, teria o impacto 
dos equipamentos não terem sido adquiridos para 
esse fim,  na atual metodologia de aquisição.

Lourival – Serpro: Essa é uma questão que pode 
ser respondida pela consultoria, na questão da le-
gislação e do compartilhamento de recurso;  e, mais 
para frente, na própria aquisição dos órgãos, no di-
recionamento, no sentido. O Serpro, por exemplo, 
nessa próxima aquisição de servidores, pode co-
locar a justificativa, o processo e o projeto básico 
todo já em cima de prover a infraestrutura como 
serviço. As máquinas já virão com essa definição da 

DEBATE

iniciativa de prover a infraestrutura como serviço do 
Serpro. É  claro que existem outras questões que já 
discutimos, inclusive, na reunião do Centro de Ino-
vação: a questão da interligação entre as nuvens, o 
transbordo do Serpro com a Dataprev e com a Te-
lebrás  para outros órgãos. Como será o controle, 
como será a gestão, como será a cobrança disso? 
Necessitaria de um fórum mais amplo de governo 
para discutir essa regulamentação para que pos-
samos construir em cima dessa regulamentação a 
tecnologia necessária para prover esse serviço.

Jacob Batista – LCTI: Parte dessa dúvida ocorre 
porque envolve política, digamos externa. O Virgílio 
ajudará a esclarecer um pouquinho como é que o 
MCTI está pensando isso para o  projeto TI Maior, 
cuja questão da computação em nuvem é um dos 
capítulos. Por isso,  acredito que o Virgílio tem mui-
to a contribuir com esse debate.
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Bom dia a todos, agradeço a organização do evento pela oportunidade de poder 
vir compartilhar um pouquinho com vocês a minha experiência. Escrevi recen-
temente um livro, a ser publicado  em dezembro pela PraticeHall, justamente 
tratando dessa parte de conceitos, tecnologias e modelos, principalmente dos 
modelos, de  CloudComputing. É um assunto bastante novo, a literatura ainda é 
pobre, e os conceitos, às vezes, não são convergentes. Estávamos conversan-
do sobre isso no Ministério da Saúde. Nosso grupo faz uma consultoria bem 
extensiva no Ministério da Saúde no programa de adoção de SOA e no registro 
eletrônico. Acabamos apoiando outras áreas também, temos apoiado bastante 
a parte de infraestrutura, inclusive, com o estudo que está sendo feito em con-
junto com a Dataprev sobre   compartilhamento de infraestrutura. O Datasus 
pensa em usar a infraestrutura da Dataprev ara replicar os seus sistemas, au-
mentando a resiliência computacional do ambiente. 

Foi nessa discussão soubemos desse Fórum de TIC. O Global nos convidou 
para fazer essa pequena apresentação. Peço esculpas a vocês, por que o con-
vite ocorreu em cima da hora, aó sú pude adaptar  uma apresentação que já ti-
nha. Está em inglês, mas se necessário traduzimos. Falaremos rapidinho sobre 
computação em nuvem. É  importante entendermos direito o que é computa-
ção em nuvem, porque, se falaremos do assunto, temos que falar das carac-
terísticas e dos modelos de computação em nuvem que não necessariamente 
se resumem a um mero compartilhamento de infraestrutura. Essa discussão 
passa pelas duas classificações maiores dos serviços em nuvem, que são cha-
mados modelos de entrega de serviço ou modelos de serviço IAS, PAS, CAS. 
Pensei em falar alguma coisa mais especifica de PAS, mas pelo que entendi 
não precisa ser assim. Hoje, temos, dentro dos  modelos de implementação,  
as nuvens publicas privadas, comunitárias e hibridas. Este não é o foco des-
sa apresentação, mas vou dar uma pequena pincelada no final para fazermos 
uma reflexão sobre isso também. 

Esses dois modelos de referência, esses dois critérios de classificação, são im-
portantes porque podem ajudar a tomar várias decisões. Se  pensarmos em 
nuvem, temos que saber que tipo de nuvem a faremos, que tipo de modelo de 
entrega, que tipo de modelo de implementação. Acredito que a grande maioria 
das decisões está em torno de se escolher entres essas opções que tem dife-
renças muito claras. A intenção é justamente poder apresentar essas diferen-
ças. Tem um modelo de referência que uso no livro, que é o adaptado do modelo 
NIST. O NIST é um organismo de padronização norte-americana, do governo 
dos Estados Unidos. Vou pegar esses três modelos o IAS e o PAS e o SAS - e 
mostrar como é o provimento e como é o uso de cada um deles. Trarei tam-
bém um pequeno exemplo de provedores de nuvem pública, que são os grande 
players. Penso que há uma discussão que temos que fazer quando falamos em 
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computação em nuvem no governo, que é a questão da efetividade e da efici-
ência. Não podemos negligenciar isso. É  lógico que o fato de ser governo traz 
uma série de questões,  mas temos questões importantes também de ganhos 
em escala, quando se tem realmente um data center da dimensão dos gran-
des provedores de nuvem e, possivelmente, possamos ter o nosso próprio data 
center dentro do governo. 

Preparei dois slides pequenos, só para trazer alguns pontos. Não vamos con-
cluir, decidir nada e nem é o objetivo. Mas, sim, trazer alguns pontos que cha-
mo a atenção sobre a questão do modelo de computação em nuvem do gover-
no. Há várias definições do Foster, da IBM e  do Gartner para CloudComputing. 
Essas definições não são totalmente convergentes,  mas a maioria leva em 
consideração algumas características fundamentais. A primeira é que os re-
cursos de TI são providos a distância, via rede. Assim, só teremos computação 
em nuvem se tivermos uma excelente conectividade em rede. Não tem opção, 
não tem plano B. Ou tem a excelente conectividade em rede ou não tem com-
putação em nuvem. 

Os recursos que são providos tem escalabilidade, elasticidade e flexibilidade de 
configuração bastante grande. O NIST, inclusive, introduz a característica de uso 
de  autosserviço, porque o consumidor da nuvem, remotamente e unilateral-
mente, sem precisar assinar contrato,  aumenta a quantidade de recursos que 
ele usa ou diminui a quantidade de recursos que usa, configura, desconfigura, 
enfim,  tem toda essa flexibilidade de fazer o uso da maneira self service. Isso 
é um desafio, inclusive, regulatório para nós. O Serpro, a Dataprev e a Telebrás, 
os nossos provedores de serviço de maior escala, fazem compartilhamento de 
infraestrutura. Imagino que isso esteja no radar dessas organizações. Já tive-
mos alguns testemunhos aqui que indicam isso claramente. A exploração de 
serviços semelhantes é o que eles fazem hoje. Mas n modelo de computação 
em nuvem indica que eu preciso prover esses recursos remotamente de manei-
ra escalável e mensurável. Isso é importante. 

O termo CloudComputing foi criado em 2006, ou seja, estamos falando de um 
negócio que é bastante recente. Mas uma boa parte dos conceitos por de trás 
do CloudComputing já existem há muito tempo. Vale mencionar que o mercado 
de CloudComputing está tendo um crescimento muito rápido, alguns estudos 
apontam que, só no mercado brasileiro, o CloudComputing deve atingir só este 
ano a casa de 10 dígitos de reais, uma ordem de bilhões de reais. Se pensarmos 
no mundo, esse número é bem maior e bastante significativo. Desde 2009, o 
Gartner aponta o CloudComputing como uma das tecnologias chave com o po-
tencial de realmente mudar as realidades das organizações. Ele apareceu no 
primeiro lugar na lista de tecnologias estratégicas do Gartner para 2010. Desde 
lá, o CloudCo vem aparecendo na lista, invariavelmente. 

Os críticos de expectativas do HypeCycle dizem que essa figura tem um erro 
conceitual grave, porque o ciclo pressupõe que a coisa volta para o inicio. Isso 
não é exatamente um ciclo, mas essa figura é conhecida. Temos no eixo vertical 
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as expectativas,  no eixo horizontal, o tempo, o estágio de evolução. E a  figura 
tem esse formato:  ela vem subindo lá no inicio. É a época que as pessoas ficam 
empolgadas com a tecnologia, até que ela chega no máximo da curva, que é 
chamado pico das expectativas. Depois, as  pessoas começam a usar e desco-
brem os problemas e vem a desilusão. Chegam ao vale das desilusões. Depois 
tem a inclinação da iluminação que é aquele período onde vamos ganhando ma-
turidade e,  finalmente, entramos em regime de produção. Esse HypeCycle aí é 
um HypeCycle para tecnologias emergentes de 2012. É uma figura bem recente 
e, nela,  o CloudComputing está descendo. Quer dizer, as pessoas estão caindo 
na real, que tem uma porção de coisa a se preocupar, que não é tão simples as-
sim. Espera-se que vamos passar realmente por um momento de participação 
de coisas que não foram tão claramente ditas pelos provedores, pelos vende-
dores, pela indústria. 

Os grandes desafios de uso em larga escala também que aparecerão. Às  vezes, 
não ficaram tão evidentes, por uma questão de maturidade mesmo. Se pegar o 
CloudComputing e desdobrar nos três modelos de entrega principais de serviço   
vocês verão que o mais maduro é o Software as a Service. Ele é o que está mais 
a direita do gráfico. Usamos Software as a Service, às vezes até sem saber, há 
muito tempo. Todo mundo aqui deve ter Facebook, não? Tem gmail? São dois 
tipos de Software as a Service. Depois, temos Infraestrutura como Serviço já 
começando a subir a inclinação da iluminação. O PAS está lá em cima. É o que 
está mais longe. O  o PAS, na verdade,  é o modelo mais , porque existe uma 
característica fundamental. Listei as cinco características fundamentais que o 
NIST posiciona e botei mais uma, que é o uso on demand, o uso sobre demanda 
e na modalidade de autosserviço, o acesso de rede em banda larga, necessário 
dizer isso, em banda larguíssima, o compartilhamento de recurso, em especial 
na modalidade multi-inquilinato, que é o que a chamamos de multitenancy ou 
multi-inquilino. A elasticidade e a escalabilidade, o uso mesurado e a resiliência. 

Quando falamos de plataforma como um serviço, estamos dizendo que iremos 
oferecer uma plataforma na nuvem, com a característica de multi-inquilinato. 
Ter uma  uma plataforma e infraestrutura multi-inquilino é fácil, porque a minha 
infraestrutura de virtualização resolve isso sem maiores problemas, porque, na 
verdade, estou compartilhando só o hardware. Quando falo de uma plataforma 
multi-inquilino, falo do  servidor de aplicação, do banco de dados, enfim, de tudo 
isso que terá que ter uma visão multi-inquilino. Tem um short cute, que seria 
fazer uma máquina virtual para cada inquilino, mas não estou fazendo PAS es-
tou fazendo IAS. Esse é um desafio importante, pessoalmente penso que o TAS 
não seria um modelo que nós não deveríamos perseguir. No SAS, temos essa 
questão de fazer as aplicações com as características multi-inquilino. A aplica-
ção poderia ter um modelo de dados, um modelo de controle e um modelo de 
visão  toda compartimentada para termos vários usuários usando a aplicação 
como se eles fossem os únicos donos. Mas, na verdade, ela tem uma porção de 
donos diferentes com visões e controles diferentes. 

A despeito dos desafios, temos enxergado o CloudComputing como uma fonte 
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de grandes oportunidades por causa desses benefícios que estão listados. Dos 
principais benefícios,  talvez o primeiro fosse reduzir o meu investimento e ter 
custos proporcionais ao meu uso.´Às vezes, começo uma aplicação que tem um 
número reduzido de usuários, estou implantando e terminando de ajustar no 
nosso modelo de contratação 86.666 IN04 amarrado. Como é que funciona? 
Tenho que começar a planejar a infraestrutura um ano antes, para tê-la quando 
a aplicação estiver no pico da produção, caso ao contrário não vou conseguir 
atender. No começo da implantação,  vou ter uma taxa de desocupação bas-
tante alta,  mas, na medida em que vou usando, vou chegando a uma  taxa 
de ocupação adequada. Normalmente, faço com investimento antecipado sig-
nificativo, porque tenho que comprar tudo, instalar tudo, fazer tudo antes de 
começar a usar

Na nuvem não é assim. Na nuvem, enquanto estiver testando e desenvolven-
do, isso não vai me custar quase nada, porque estou usando pouco os recur-
sos. Quando  começar a usar para valer, vou pagar pelo que uso e vou pagar 
mensalmente, estou transformando despesa de investimento em despesa de 
custeio. Na iniciativa privada isso é muito significativo. No governo, as contas 
e a economia são feitas da mesma forma. O cálculo financeiro não é feito da 
mesma forma, estou justamente fazendo isso, transformando investimento em 
custeio. Tivemos aqui uma pergunta interessante sobre fazer o outsource dos 
desktops e dos notebooks. É exatamente a mesma lógica. A outra vantagem, 
talvez essas duas por si só fossem suficientes, é a agilidade, quer dizer, de ter 
um negócio que já está pronto para  o uso na hora que preciso. Em  questão de 
minutos posso ter esse recurso disponível e pronto para uso, seja ele um servi-
ço, uma plataforma ou uma máquina virtual rodando no meu provedor. Depois 
posso fazer uma otimização do meu ambiente, porque posso começar a tirar as 
coisas que estão redundantes, que estão mal posicionadas e ir, gradativamente, 
migrando essas coisas para o ambiente de nuvem. 

Tem, ainda, a questão da elasticidade e da escalabilidade. Aquela historia de  
infraestrutura dimensionamos para o pico. O resultado disso é uma taxa de uti-
lização muito baixa. Pesquisas recentes dizem que Data Center típico dimen-
sionado adequadamente para o pico de uma organização tem uma taxa de uso 
menor do que 20%, quer dizer, se formos contar todo o tempo que está dispo-
nível vou usar 20% da capacidade desse cara. Com o paradigma da computação 
em nuvem  e a história do multi-inquilinato, de ter várias entidades diferentes 
com necessidades e picos diferentes, consigo elevar essa taxa de utilização para 
40, 45 e às vezes 50%,  mantendo a elasticidade e a escalabilidade. Se tiver que 
diminuir o tamanho da minha infraestrutura, quando tiver o pico não consigo 
agüentar. E o aumento da disponibilidade e da confiabilidade dos sistemas. Não 
está listado, mas existe outra motivação negocial bastante importante quando 
falamos do modelo de computação em , que é a questão do negócio da sua 
organização. A TI é um recurso estratégico, a maioria das organizações hoje de-
pendem da TI para fazer o seu papel institucional. É uma ferramenta, não é a 
finalidade dos órgãos. 
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Na administração pública isso é muito evidente, tirando talvez a LSTI e a CPIN, 
não tem ninguém na administração pública cuja finalidade seja fazer TI? A TI é 
um meio estratégico do qual as organizações dependem. Segundo, não conse-
guem nem fazer a sua missão, se não tiver a TI. O resultado é que todo mundo 
acaba tendo que saber um pouco de TI. E, às vezes,  esse um pouco se torna 
muito, ou seja, acabamos tendo a responsabilidade de desenvolver sistemas, 
implantar enfim, fazer, construir uma arquitetura, fazer isso e aquilo. A tua 
energia, vai nisso, sendo que isso não é a tua finalidade. Não é um argumento 
desprezível pensarmos assim. Os principais desafios de um provedor, seja ele a 
Dataprev, o Serpro ou a Telebrás,  são segurança, governança, portabilidade, in-
teroperabilidade. Se não quiser usar mais esse serviço, por algum motivo, estou 
preso. Preciso escolher um provedor ou posso escolher mais de um? A portabi-
lidade, a interoperabilidade são questões que estão cada vez mais destacadas 
nessa discussão. Todo mundo tem essa insegurança logo de cara. E, às vezes,  
esquecemos que temos os dados sobre a nossa guarda em uma estrutura e em 
uma arquitetura de segurança frágil. Às vezes, muito mais insegura do que co-
locar ele na mão de quem sabe fazer, de quem tem confiabilidade, de quem tem 
uma reputação e de quem irá cuidar direito dos nossos dados. Tem essas outras 
questões de portabilidade, interoperabilidade e, necessariamente,  temos que 
fazer a discussão dos aspectos legais e regulatórios também. 

Temos três modelos e dizemos que estes modelos, formam uma pirâmide, quer 
dizer, em cima do IAS posso construir um PAS. Na prática, uma plataforma de 
PAS num provedor real está construída em cima de uma plataforma de nuvem 
de IAS. É tudo virtualizado, as máquinas virtuais têm um controle bastante au-
tonômico, enfim, tem  uma série de coisas que é feita usando a infraestrutura 
de virtualização para ver a parte de PAS. E, obviamente, em cima do PAS posso 
construir o SAS. Nada impede de fazer o SAS direto do IAS ou não misturar es-
sas coisas. Mas  há certa hierarquia e isso fica um pouco mais claro se olharmos 
o modelo de referência que está logo à frente, modelo adaptado do modelo do 
NIST. Mas temos a camada de recursos físicos, onde tenho a parte predial e a 
parte do hardware, digamos assim, é a instalação propriamente dita do Data 
Center, certo? Depois tenho uma camada de abstração e virtualização que fica 
isolando os recursos físicos da inteligência de nuvem. E tenho a inteligência de 
nuvem logo em cima, mostrando o IAS, o PAS e o SAS e como essas coisas 
eventualmente podem se relacionar ou ter uma interdependência. Isso tem um 
reflexo muito prático quando desdobramos esse modelo de referência, mos-
trando os componentes típicos de cada uma dessas camadas e avaliando o con-
trole e o gerenciamento de cada um desses componentes do lado do provedor 
e do lado do usuário, do consumidor. 

No PAS, o meu consumidor controla praticamente tudo, e eu tenho um contro-
le compartilhado só da rede. O provedor tem que manter a rede funcionando, 
porque se não o consumidor não se conecta. O consumidor também tem algum 
controle da rede dele e da rede do provedor, pois são as máquinas deles que 
estão lá. Vou para um modelo de IAS: o controle do consumidor é em nível de 
sistema operacional, apenas. O sistema operacional já está instalado, prontinho 
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para uso em uma máquina virtual separada, a máquina virtual quem provê é o 
provedor. O consumidor controla as outras coisas. Na prática do IAS, o consu-
midor tem a senha de root, ele instala o que quiser, faz o que quiser, mas ele faz 
isso em uma máquina virtual, não faz isso em uma máquina física. No modelo 
de PAS, o meu consumidor controla compartilhadamente com o meu provedor 
a camada de Midler. É o servidor de aplicação, mais algum Midler que possa ter. 
Do meu Midler de banco de dados, eventualmente,  ele só tem domínio sobre 
os códigos e sobre os seus próprios dados. Então, na camada de PAS, abstraído 
inclusive a noção de máquina, não tenho um máquina, seja ela virtual ou não. 
Eu tenho uma instância da plataforma onde faço um deploy da minha aplicação. 
A  minha aplicação roda lá. É um modelo muito complexo de fazer funcionar. O 
Google quando fez o ependine deles teve que tirar uma porção de coisas da PI 
Java, para conseguir prover aquela plataforma com os requisitos de escalabi-
lidade, mensuração e em um ambiente multi-inquilino, sem problemas. É um 
negócio assim, realmente,bastante complicado. 

Com o SAS,  o meu consumidor é dono só dos dados, ele não é dono nem do có-
digo da aplicação. Ele  já usa uma aplicação que está pronta. Essa  aplicação, em 
geral, tem um alto nível de customização. É por isso que ele controla um pouco 
a camada funcional, mas não um software, não o código fonte. Ele controla como 
um usuário, um administrador de um software. Está resumido nessa tabela: no 
SAS tenho o meu consumidor com o controle de uso apenas. Usa isso a partir de 
interfaces publicamente disponíveis para o software. No PAS, tenho um controle 
administrativo bastante limitado. O meu uso é para desenvolver e implantar 
aplicações, já que nas infraestruturas tenho o controle total da máquina virtual, 
tenho a senha de root e tenho que fazer tudo nessa máquina virtual. Inicialmen-
te, essas são as diferenças. 

Esses modelos irão acabar trazendo uma conseqüência direta na forma de como 
mensuro e cobro por isso. Por exemplo, no caso da IAS, vou medir o tempo que a 
minha máquina virtual fica rodando. Eventualmente, posso ter tamanhos dife-
rentes de máquina virtual e preços diferentes, mas, essencialmente, vou medir 
por tempo, posso fazer isso por hora ou posso ter contratos de mais longo pra-
zo. Para o provedor isso é bom. Permite planejar melhor a sua infraestrutura. 
Para o consumidor isso também é bom. Permite pagar isso mais barato. Mas 
posso fazer essa alocação dos recursos por hora? Normalmente, os preços são 
dados por hora, dependendo do tamanho do recurso, do tamanho da máquina 
virtual, do número de processadores virtuais, do número de memória e assim 
por diante. Já no modelo plataforma como serviço, existem várias formas de 
tarifar, de cobrar. Essencialmente, meço alguma que diz o tanto de processa-
mento que consumi. Em geral, isso é feito em função do número de processa-
dores virtuais que foram alocados por unidade de tempo para atender a minha 
solução. E essa medida normalmente é indireta, porque ao contrário do IAS, que 
tenho uma máquina virtual dedicada a mim, no PAS isso necessariamente não  
irá acontecer. É por coisas do tipo número de transações que podem ser conta-
das que se vai  contabilizar o uso no modelo PAS. Finalmente, no modelo SAS, 
tenho uma assinatura que pode ser mensal, anual, enfim, que é o meu direito 
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de uso e vou ter cobranças, por exemplo, com relação ao número de usuários ou 
com relação ao número de transações que são feitas. 

Se for só um serviço isolado e assim por diante. Não é o assunto da minha pa-
lestra, mas vou falar bem rapidinho sobre as diferenças entre uma nuvem pri-
vada e uma nuvem pública. A primeira coisa que precisamos entender é que 
uma nuvem privada é uma nuvem de uma organização só. Posso até fazer uma 
nuvem privada em data center que não é meu. Não tem problema, mas é uma 
nuvem de uma organização só. Estou usando todas as outras características 
de computação, menos a característica de multi-inquilino. Como estarei com-
partilhando a minha nuvem com outras organizações, essa é a característica 
fundamental. A nuvem pública  é uma nuvem  está aberta ao público em geral. 
Qualquer um pode usar, qualquer um pode ser o meu multi-inquilino. É difícil 
saber quem está compartilhando aquela nuvem comigo. São  dois extremos, 
vamos dizer assim. Existe a  chamada nuvem comunitária que prevê um cenário 
onde controlo quem são as  pessoas com quem vou compartilhar a minha in-
fraestrutura. É a nuvem onde o controle dessa infraestrutura é compartilhado 
por um número limitado e, eventualmente conhecido. Esse modelo me parece 
assim, bastante interessante quando falamos do governo. A intenção é real-
mente fazer um compartilhamento, alguma coisa assim, talvez esse modelo 
possa servir. 

Qualquer que seja o órgão, no caso de  nuvem, não adianta só o provedor estar 
pronto.O  consumidor tem que estar pronto também para ir para a nuvem. Cada 
um terá que começar a fazer a sua própria nuvem privada, tirar as coisas que 
não estão no modelo, passar o modelo dentro da sua infraestrutura já existente, 
antes de jogar esse troço na nuvem. Não existe jogar direto na nuvem. Princi-
palmente, as partes mais complexas e mais críticas da sua organização. Essa 
migração não se faz assim, tem que ter a atenção a isso. Trouxe uma listagem 
de alguns provedores notórios do IAS. A Armazon é um gigante. Os outros dois 
são provedores de menor escala, sei que existe data center enorme. Esses data 
centers não ficam nos grandes centros, porque  custa muito caro. Ao invés de 
ficar na cidade de Los Angeles ou São Francisco, ficam em um estado vizinho, 
em uma cidade pequenininha, onde, em contra partida pelo terreno, pela redu-
ção de impostos, pelo fornecimento de energia mais barato,  os caras passaram 
a fibra ótica até a conexão mais próxima. E é um cabo não de 190 fibras, mas de 
cinco mil, dez mil fibras  tendo uma excelente conectividade. Os caras que estão 
na cidade grande enxergam o data center como se ele tivesse na cidade grande, 
mas ele está em um lugar mais barato. Esse é o tipo de preocupação de quem 
tem um provedor IAS, tem que ter realmente ganhos de escala, porque o serviço 
IAS, quando comparado com um modelo tradicional de compartilhamento de 
infra, tem muito mais valor agregado. 

Tem muito mais coisa que o provedor faz, quando ele está não só cedendo um 
espaço no seu data center  ou está só emprestando uma máquina física. Alugan-
do uma máquina física a grande preocupação é realmente a parte data center. 
Tem que ter um grande volume de recurso, para poder permitir a escalabilidade 
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e a elasticidade que são requisitos fundamentais de nuvem. Terá que ter uma 
dimensão bem significativa. Não faz sentido pensar em fazer nuvem com uma 
infraestrutura dimensionada conservadoramente. A infraestrutura tem que ser 
grande mesmo, não tem jeito, para conseguir oferecer elasticidade para uma 
porção de possíveis inquilinos, de possíveis consumidores. E, obviamente, um 
esforço muito grande de automação dos processos de gerenciamento dessa 
infraestrutura. Se não jamais irá conseguir ser flexível em Self Service. Cria, mata, 
salva, etc, suas máquinas virtuais, seus espaços em disco, tudo automatica-
mente, não é só data center. É data center extremamente automatizado. Esse 
é um desafio, porque sabemos que nossos data centers não funcionam assim. 
Não adianta só botar a infraestrutura, tem que botar a infraestrutura e um ex-
celente nível de automação para permitir, fornecer aquelas características que 
se busca com o modelo. 

A Microsoft chegou atrasada na história. Eles estão correndo atrás com algum 
sucesso, mas ainda aquém do que se deseja e do que se pode em termos de 
mercado. Temos   Google com o App que é a plataforma de PAS da Google. Ob-
servem que o Google oferece três tipos de plataformas no desenvolvimento de 
aplicação. É o Java, é o paiton e é o javascript. São as  três tecnologias que posso 
usar para fazer aplicações na PAS. A Microsoft tem um modelo um pouco mais 
flexível, mas o modelo de implementação é na marra. Quer dizer, a rigor, posso 
botar qualquer tecnologia na nuvem PAS da Microsoft. Só que se não for uma 
daquelas que ela suporta, terá uma maquina virtual separada para você. Não é 
exatamente um multi-inquilinato de plataforma. Observem que há várias consi-
derações acerca de como a plataforma é oferecida. Tenho várias opções em ter-
mos de suporte a banco de dados e armazenamento persistente, tenho várias 
opções em termos das interfaces ideiais para desenvolvimento.

 É importante dizermos que, no PAS, o meu acesso ao serviço é através do IDE. 
Com o IDE desenvolvo, faço tudo da minha aplicação. E também tenho várias 
customizações com relação a  funções dentro da PI que são suportadas na  
questão do multi-inquilinato. Já no SAS não dá para fazer uma tabela assim, 
porque o SAS é uma mistura de várias coisas. Tem desde e-mail até sistemas 
sofisticados de CRM e de RP. A SAP agora lançou os produtos dela na nuvem. 
Há um movimento muito forte nesse sentido do SAS, porque é o modelo mais 
maduro de oferta e é o modelo que tem o menor termo de governança para o 
usuário. O usuário irá usar aquela aplicação como se tivesse no seu próprio data 
center. Processualmente é isso, não tem que se preocupar com muita coisa. 
Concluindo, vou colocar alguns pequenos pontos para reflexão. Um dos casos 
de adoção de computação em nível governamental, em larga escala, bastante 
interessante,  é o caso do governo americano. Existe um programa em que toda 
vez que uma agência pública ou  um ministério, nos Estados Unidos, tiver que 
fazer um investimento em TI, tem que fazer um estudo tipo daqueles que a IN 
pede, dizendo que é melhor  comprar do que ir para a nuvem.

Quer dizer, os caras estão forçando as pessoas a pensarem em ir para a nuvem, 
porque isso é uma política de estado, faz parte do programa do Obama: a nu-
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vem é mais eficiente mesmo para o governo. E lá eles estão usando provedores 
públicos, de novo. Como é que funciona o uso dos provedores públicos? Esses 
provedores precisam ser certificados. A Armazon tem data center separado só 
para atender o governo americano,  é privado e é uma nuvem pública. Outra 
coisa que merece destaque e teremos que passar por isso também, não tem 
como evitar, é a questão das iniciativas de padronização e de regulação. Desta-
carei duas coisas interessantes, primeiro são os padrões. Estão se gerando em 
especial padrões para interoperabilidade e portabilidade. A Amazon tem uma 
interface programática para o gerenciamento do IAS, que é através de web ser-
vices, por isso se chama AWS, Amazon Web Services. Isso significa que você pode 
ter a sua própria plataforma de gerenciamento. Só que a interface desses web-
services é de propriedade da Armazon. No IAS, já é uma coisa que está madura, 
deve sair muito em breve um padrão, já está em draft, de interface de gerencia-
mento programática usando o webservices para qualquer provedor. Mais do que 
isso, temos interoperabilidade, posso ter alguma coisa com um, alguma coisa 
com outro. E a outra coisa  são os chamados casos de uso de negócio. Um de-
les, obviamente, é o correio eletrônico, para que tenho esse servidor de correio 
eletrônico etc. Isso é um caso de uso, na verdade. É um exemplo de como é que 
fazemos o teu caso de uso de negócio. Se for para nuvem são as vantagens, são 
as considerações, são as coisas que tenho que enfrentar. Os caras, estão fazen-
do uma porção de coisas interessantes e são coisas voltadas para o governo, 
então precisamos dar uma olhada nisso e também para não arrebentar a roda. 

Acho que tem muita coisa que já está feita e que dá para aproveitar. Esse último 
slide são opiniões pessoais minhas. Primeiro, se vamos pensar em uma nuvem 
de governo, penso que a nuvem de governo deveria ser IAS. IAS é um negócio 
tranqüilo de fazer, maduro, temos nossos grandes provedores públicos, as em-
presas públicas que, com algum esforço de adaptação conseguem chegar ao 
modelo IAS. O grande desafio é a eficiência e a competitividade. Porque com 
com três ou quatro data centers relativamente pequenos, quando comparados 
aos da  iniciativa privada, não conseguiremos ter competitividade de preço. E se 
custar mais caro, será em algo entre duas ou dez vezes mais, dependendo do 
serviço. Então, temos que ver se tem justificativa para pagar duas a dez vezes 
mais caro do que o preço do mercado. É  uma reflexão que precisa acontecer. Já 
no o modelo SAS, Serpro, Dataprev e Telebrás tem uma porção de coisas. O PAS 
eu vejo realmente como um grande desafio. O Google tem uma equipe de cerca 
de mil desenvolvedores para manter e customizar a plataforma multi-inquilino 
e funcionar no esquema do Google. 

Inicialmente, recomendo darmos preferência para os modelos que estão mais 
maduros:  IAS para quem precisa de infra e SAS para resolver alguns proble-
mas que são comuns. Temos a questão da nuvem privada. Nuvem privada é o 
seguinte, antes de mudar para nuvem tenho que fazer a minha nuvem privada, 
não tem jeito. Não  consigo pegar minha aplicação do jeito que roda hoje no 
meu data center  ou no meu servidor alugado e botar isso em uma nuvem. Não 
é assim que funciona. Tenho que adaptar algumas coisas.  Se vou fazer uma 
nuvem privada para governo, tenho que lembrar que governo privado é uma or-
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ganização só. Não sei se faz muito sentido a pensarmos, quando falamos  esse 
modelo de privado. O modelo seria mais de nuvem comunitário, onde tenho 
grandes desafios de governança. Toda a vez que compartilho coisas existem 
pessoas que discutem, mais interesses, alguns com mais fragilidade do que os 
outros. Então essas coisas geram desafios. E, finalmente, tenho as nuvens pú-
blicas. Não fecharia as portas para isso. Temos  o dever  de analisar essa opção. 
Obviamente, os meus desafios são todos relacionados à segurança, governan-
ça, interoperabilidade e portabilidade.
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Adriano dos Santos Vieira – Dataprev:  Dando pro-
cedimento aberto ao debate com relação ao que o 
professor apresentou,  fiz  algumas, anotações. 
Percebi que temos um desafio muito grande rela-
cionado ao próprio contrato em si. A sua aborda-
gem deu bastante esse viés, mostrou complexida-
des relacionadas a essas questões. Nas questões 
de visão cliente e a visão provedor, como é que 
estamos? Percebemos que estamos caminhan-
do com uma infraestrutura com algum amadure-
cimento. Como podemos facilitar, quais seriam os 
facilitadores, para a Dataprev, o Serpro e a Caixa, 
etc. Facilitadores não só para o cliente, mas tam-
bém para o próprio provedor. 

Ricardo Coutinho: Do ponto de vista do contrato 
que você diz ou...

Adriano dos Santos Vieira – Dataprev:  Do  contrato.  

Ricardo Coutinho: São duas questões então?

Adriano dos Santos Vieira – Dataprev:  Sim, e tem 
outro lado, que é o provedor. Ele  precisa adminis-
trar melhor, ter uma solução mais legal, soluções 
de mercado. Chamamos alguns provedores que 
estão trabalhando em cima de plataformas livres. 
Como é que se poderia trabalhar  para ter essa in-
teroperabilidade entre as plataformas, como é que 
estão essas duas visões?

Professor Ricardo Coutinho: Primeiramente com 
relação aos contratos, o modelo de computação 
em nuvem é inspirada no modelo de computação 
utilitária, que usa o conceito dos serviços utilitários. 
O que são serviços utilitários que pagamos? Paga-
mos água, luz, telefone. Então, do ponto de vista 
do freework legal, mesmo sem fazermos nenhuma 
modificação na legislação, só tem que conversar 
direitinho com os nossos amigos do sistema U ,  
CGU, TCU,  MPU, para explicar que vamos contratar 
a computação do mesmo jeito que contratamos a 
eletricidade. Então, do ponto de vista do contrato, 
temos um caminho que dá para fazer e que não irá 
requerer mudança na legislação. Talvez irá requerer 

um marco regulatório para dar parâmetros, para 
ajudar a definir métodos que façam sentido, que 
sejam padronizadas, mas não vejo necessidade de 
mudar a legislação,  acho que temos  como cons-
truir um consenso nisso.  Os grandes consumidores 
dos grandes provedores não fazem o contrato pela 
internet igual às pequenas empresas e os usuários 
individuais. Não usam o cartão de crédito para pa-
gar. Hoje, se vou à Armazon com o meu cartão de 
crédito, em cinco minutos tenho uma máquina vir-
tual rodando. Para pequenas e médias, pequenos 
e médios negócios, isso é fantástico, mas quando 
falamos de governo, principalmente do governo 
federal, tenho na verdade, organizações que são 
grandes. A negociação será parecida com a conven-
cional mesmo, terá reuniões presenciais, se discu-
tirá... Enfim, se irá definir como é que é o teu mode-
lo para poder fazer essa contratação, um contrato 
customizado e, em geral, será um contrato que não 
terá uma métrica só por hora, terá termétricas de 
assinatura, de pré reservas de infraestrutura, enfim 
são contatos maiores que traz níveis de descontos 
maiores do que pagamos por hora. Essa é uma 
atenção importante que precisa ter. 

Com relação aos ganhos, na otimização, tanto do 
ponto de vista tecnológico, quanto da infraestru-
tura operacional, observamos que os grandes pro-
vedores de nuvem, tem que investir também em 
padronização dos processos operacionais e em 
tecnologia de automação. Não é só ter a plataforma 
de virtualização e ter a plataforma de automação 
da virtualização. Tem que ter as duas coisas. A IBM 
lançou agora. Eles usam o Qzen, é baseado no Qzen. 
Só que existe um nível muito grande de customiza-
ção dessa plataforma de virtualização, porque tem 
implante para colocar e fazer uma adaptação em ní-
vel de sistema operacional, de um Hipervision. Será 
que queremos fazer isso? Talvez no nosso caso o 
mais recomendável é ir  a solução de mercado. Cus-
tará um pouco mais caro? Sim, mas a alternativa 
seria montar uma escala de provimento de serviço 
para justificar e ter como investimento uma equipe 
de X desenvolvedores mexendo e fazendo a minha 
própria plataforma de automação e gerenciamen-
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to. O que não sei é se estamos preparados, se exis-
te maturidade para fazer nesse momento. Então, 
teremos que acabar tendo que avaliar, pelo menos, 
as alternativas de mercado. Acredito que, em ter-
mos de ganho de escala para o provedor, os relacio-
nados ao uso das tecnologias de gerenciamento, de 
automação e de padronização de processo são ab-
solutamente requeridas para  permitir oferecer um 
serviço com competitividade. É  sobretudo  um be-
líssimo desafio pegarmos esses negócios e dar um 
upgrade na nossa forma de organizar o serviço que 
prestamos, para ter características que agregam 
valor a esse serviço e usar tecnologias inovadoras 
mais modernas para poder fazer isso também.

Castro – Dataprev:  Como é que o mercado, den-
tro desse modelo de computação em nuvem, está 
lidando com aplicações muito grandes, muitas in-
tegrações e que precisam manter a auto-disponi-
bilidade em nível de replicação de seção? 

Ricardo Coutinho: Existem vários usos de nuvens 
comunitárias e privadas, mas vemos pouco essa 
última, tem menos publicidade. Por isso, vemos 
mais a parte de nuvem pública. Temos serviços que 
são serviços prateleiras mesmo, aquele negócio 
que é o básico, é o beabá.  O desafio do modelo de 
nuvem é pegar uma aplicação específica e pôr essa 
aplicação para rodar na nuvem. Temos normalmen-
te um processo de adaptação dessa aplicação para 
a arquitetura de nuvem. A aplicação não irá do jeito 
que está construída normalmente. Tem um desafio 
inicial que é fazer essa adaptação. Por outro lado, a 
plataforma de nuvem  já tem na prateleira, no ser-
viço convencional, uma série de recursos para su-
portar estes requisitos de auto-disponibilidade, de 
escalabilidade, de desempenho. A gente tem uma 
oportunidade de usar uma plataforma com mais  
recursos do que a plataforma que estamos acos-
tumados a usar. Entretanto, teremos que mexer 
nas aplicações, não tem jeito. Sabemos que real-
mente existem os grandes sistemas, não irei usar 
a palavra estruturante, porque essa palavra está 
definida e tem um uso especifico. Mas são aqueles 
sistemas chave, mais importantes com milhares de 
uso, milhares de transações, enfim. Esses sistemas 
são um grande desafio para a nuvem. Dentro de um 

modelo de nuvem, precisarão sofrer algum tipo de 
adaptação, algum tipo de ajuste, antes de entrarem 
e de serem implantados de serem disseminados. 

Castro – Dataprev: Essa pergunta foi feita, porque 
a própria Armazon esteve na Dataprev, assim como 
outros provedores de recurso em nuvem, e acho 
que ninguém está querendo brincar de replicar se-
ção nesse mercado. 

Ricardo Coutinho: É um negócio mais de prateleira 
mesmo. Será que a nossa aplicação só pode funcio-
nar desse jeito? Esse que é o ponto. Para funcionar 
na nuvem tem que se encaixar em um modelo que 
vai requerer ajustes, não tem jeito. É um negócio 
que vale a pena fazer? Sim, vale a pena fazer, mas 
não é para pegar tipo qual o  mês que faremos o 
contrato, está tudo certo e vamos rodar. Não é as-
sim, tem que ser avaliado, tem aquela história que 
falei de montar a tua própria nuvem antes de  se 
jogar para um provedor. Porque só assim é possí-
vel ver direitinho as adaptações que precisam ser 
feitas antes da migração para o modelo de nuvem.

Jairson – Dataprev: No  painel anterior, as princi-
pais vantagens apresentadas para a consolidação 
do data center é a  suposta criação de uma nuvem, 
que estamos vendo agora não é bem PAS, cujas 
principais vantagens tocavam na otimização do 
uso de recursos. O que observamos no governo é 
que os picos muitas vezes são coincidentes. Uso  
quase zero nos feriados, pico na volta. Entendo que 
a gente não se beneficia  tanto quanto o mercado 
privado com os clientes que ele tem. O cliente de 
governo tem essa característica. Outros benefícios  
apresentados são referentes ao custo operacio-
nal. Foi citado que uma das coisas que vem junto 
com a montagem da plataforma de nuvem é a de 
automação. Mas a plataforma de automação não 
é exclusivo para a plataforma de nuvem. Também 
podemos ter automação e um data center conven-
cional. Com que outras características de nuvem 
poderia obter essa redução de custo operacional? 
Algumas outras características poderiam ter esse 
tipo de benefício ou somente automação? 

Ricardo Coutinho: Quando mencionei automação 
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me referia a automação para prover as característi-
cas de computação em nuvem. São aquelas seis ca-
racterísticas que listamos on demand, self-service, 
o acesso via rede, a escalabilidade, elasticidade, o 
uso mensurável, a resiliência e o multi-inquilinato. 
Para criar uma máquina virtual temos que ir ao ad-
ministrador e fazer essa operação na mão, não tem 
jeito. No modelo de nuvem isso não pode funcionar 
assim, essa coisa tem que estar automatizada de 
outra forma. Há uma plataforma de gerenciamen-
to para nuvem. Essas são como os produtos do 
mercado que são classificados. São produtos para 
gerenciamento de nuvem, que, na verdade, fazem 
uma série de automações e de coisas relacionadas 
à automação de  atividades rotineiras, digamos as-
sim, associada às operações de gerenciamento e 
de uso dos recursos providos como nuvem. Essa 
automação não é uma automação de data center, 
para que continue a fazer o que faz hoje. É  uma 
automação para ter suporte para essas caracterís-
ticas essências de CloudComputing. 

Se quisermos fazer computação em nuvem do jei-
to que o mercado e a indústria pedindo,  podemos 
definir o modelo mais simples e das seis caracterís-
ticas priorizar 3. Não  tem problema nenhum, isso 
é uma alternativa. Mas, do do jeito que a indústria 
define, os benefícios estão associados a um con-
junto de característica. A principal diferença é no  
modo operante dos data center. Enfim, a principal 
diferença do modo operante em nuvem é realmen-
te essa parte das plataformas de gerenciamento 
e automação, além da escala, tem que haver uma 
compra grande igual a essa que a Dataprev está 
fazendo, para criar o laço e montar essa coisa. Do 
ponto de vista operacional, também existe um 
ajuste a ser feito. Estamos acostumados a ter os 
nossos clientes governamentais: se o SLA furar, 
negociamos. Mas temos que ter um programa de 
maturidade muito forte para buscar excelência no 
serviço. Essa excelência trará otimização e ganho 
em escala para o provedor. Isso seria obtido basi-
camente com automação e melhoria das práticas, 
partindo do presssuposto de que tenho um custo 
com a nuvem e um custo sem ela. Pode ocorrer de 
ter um custo maior com a nuvem, porque, no caso 
do provedor, no primeiro momento, com certeza, 

o custo será maior. Não tem jeito. Não vamos aqui 
tapar o sol com a peneira.

 É uma coisa que não estou preparado para fazer, 
tenho que me preparar. Entretanto, a intenção é 
que esse investimento possa se reverter em um 
modelo de negócio onde seja possível ter clientes 
mais satisfeitos, onde possa atender um número 
maior de clientes e com mais flexibilidade. Tem que 
ter um plano de negócio, não tem jeito. Não adianta 
falar assim “a Dataprev  irá montar uma experiên-
cia de IAS.” Tem que ter um plano de negócio para 
isso. Quero ser a nuvem do setor da área social do 
Governo Federal. O  que isso significa? Quais são os 
contratos novos que entram?  Por que estes con-
tratos entrarão em um modelo de nuvem e não no 
modelo convencional. Entregarei serviço agregado 
e o  que isso significa para minha infraestrutura 
operacional? Temos um desafio grande, porque a 
operação 24 por 7 é uma operação de menor es-
cala do que a operação em horário comercial. E sa-
bemos disso por causa do projeto com o Ministério 
da Saúde. O Ministério da Saúde quer uma parceria, 
mas com o SLA que só garanta o serviço no horá-
rio comercial. O Ministério da Saúde precisa de uma 
operação 24 por 7 porque os postos de saúde e os 
hospitais não fecham. Isso precisa ser identificado 
em um plano de negócio. A oferta da nuvem é pro-
ver o serviço com o valor agregado. Não é só o alu-
guel do servidor. Para fazer isso preciso crescer na 
infraestrutura, contratar um processo de aumento 
continuado da maturidade operacional, contratar 
algumas tecnologias adicionais para fazer geren-
ciamento de nuvem. Enfim, isso tudo faz parte do 
plano que precisaremos montar. 

Marcos José – Dataprev: Esses grandes provedo-
res que se prepararam para a nuvem, buscam de-
senvolver algumas soluções resolver algumas difi-
culdades, em especial, a questão da distribuição de 
vários CPDs. De um lado, o consumidor espera que 
uma nuvem pública venha como um único serviço 
e que, obviamente, este serviço esteja distribuído 
em várias localidades no globo. Por outro lado, este 
mesmo provedor tem outro desafio: de garantir,  no 
final de todo esse processo, que todas estas infor-
mações que foram processadas e estão residentes 
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em bancos de dados estejam de alguma forma sin-
cronizada ou replicada com uma visão única. 

Interlocutor não identificado: Das cinco caracte-
rísticas do NIST nenhuma delas falava da resiliên-
cia que foi a sexta característica colocada, foi uma 
decisão que incluímos no livro de CloudComputing. É 
uma coisa a mais, que não está na lista do NIST. E 
esse é um dos negócios mais complicados que tem, 
é imaginar que temos vários Data Centers, e esses 
Data Centers em geral tem uma excelente conecti-
vidade entre si. A Amazon, tem 2 conceitos. Concei-
to de área e de região geográfica. Dentro de uma 
área tem três, quatro, cinco, seis Data Centers, são 
Data Centers que estão próximos e que tem um anel 
de fibra ótica entre si, e estão quase conectados. Ai 
todo processo de replicação é muito mais simples, 
podendo inclusive fazer sincronamente, não tem 
problema. Existem várias fibras óticas é só uma 
questão de escala. O botão da máquina terá que ter 
mais redes, e tecnologia para gerenciar tudo. Já a 
replicação em áreas diferentes é um negócio mais 
complicado, porque mesmo que exista uma boa co-
nectividade, será uma conectividade mais compar-
tilhada, e as técnicas de replicação são outras. Es-
pecificamente quando falamos na parte de dados, 
de armazenamento e replicação de dados isso é 
uma coisa que acaba resultando em algumas sim-
plificações que foram feitas na própria plataforma, 
da plataforma para armazenamentos persistentes 
na nuvem. Isso teve que ser feito porque não iriam 
conseguir ter os mesmos dados e em outra região 
geográfica ao mesmo tempo. Existem muitos sis-
temas de armazenamento de dados que não são 
relacionais, por questões programáticas da hora 
de programar esse acesso, mas também por essas 
questões relacionadas à replicação e ao gerencia-
mento, porque para replicar um banco de dados 
relacional é muito mais complicado do que replicar 
arquivos. Para replicar arquivos posso fazer uma 
replicação física, aonde não vou replicar o volume 
todo, irei replicar só o arquivo que mudou. Um caso 
interessante é o caso da Dropbox, não sei se todo 
mundo aqui deve conhecer o que é a Dropbox. A 
Dropbox é o compartilharmos um arquivo e esse ar-
quivo da Dropbox está armazenado uma única vez, 
e isso é uma solução que desenvolvida para poder 

ter isso, porque a economia de espaço é gigantes-
ca, e essa economia não é só de espaço, é na hora 
de replicar, é na hora de fazer uma série de coisas 
também. Então assim, tem algumas decisões mais 
tecnológicas que precisam ser tomadas, na hora 
de definirmos como é que será o modelo de cada 
parte do seu serviço. A parte de armazenamento 
persistente gera esses questionamentos a cerca 
de replicação de dado, e essas coisas precisam ser 
obviamente consideradas. E assim uma das coisas 
que chama muito a atenção é a falta de incentivo, 
ou pelo menos no primeiro momento a oferta exa-
cerbada de sistemas de bancos de dados relacio-
nais na nuvem, por causa dos problemas técnicos 
que isso gera na hora de fazer a as replicações. Não 
é uma coisa que não esteja resolvida, resolve mais 
ainda é um negócio caro. Existem trabalhos sendo 
realizados para resolver esse problema de compu-
tação distribuída. 

André: Participo da equipe do professor Ricardo e 
sou doutorando dele também nessa linha de pes-
quisa. Quero ampliar um pouquinho e ser breve. 
A nossa pesquisa e a nossa experiência também 
mostrou de ampliar no sentido que temos aqui 
como Dataprev a preocupação de ser o provedor, 
mas como preparar as grandes aplicações dos 
sistemas estruturantes como foram colocadas, 
qual seria o caminho, qual seria a arquitetura que 
a deveríamos estar pensando, para que pudésse-
mos preparar essas aplicações para nuvem. Nos-
sa experiência, prática nos apontou a arquitetura 
a computação a cada serviço. Nós temos uma ex-
perimentação bastante gratificante no Data SUS 
também com relação a isso, aonde conseguimos 
perceber, através da leitura de alguns da literatura 
disponível hoje, que a orientação a serviço tem uma 
ligação direta com a forma de construirmos a apli-
cação enquanto o consumidor do IAS, posso expor 
dessa forma?

Interlocutor não identificado: Nesse caso do PAS 
também.

André: Além desse estimulo interno de ser o pro-
vedor, como é que podemos dar essa missão para a 
CLTI ou para alguém que está determinando, como 
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é podemos estar preparando quem constrói a apli-
cação, o dono da aplicação, o dono do dado a con-
fiar na IAS na PAS, mas ele mesmo poder construir 
suas aplicações. Então o caminho que estamos ex-
perimentando, e com algum sucesso. 

Interlocutor não identificado: Em termos de tecno-
logia comentamos alguns pontos que são interes-
santes quando falamos de replicação, de banco de 
dados. Existe tecnologia de mercado e bancos rela-
cionais fechados. Então são alguns casos de se co-
locar na nuvem. Data SUS está fazendo uma expe-
rimentação no assunto a ideia é caminhar com isso. 
Como estariam outras tecnologias e o que seriam 
necessários em termos de mudanças e arquitetu-
rais para que essas tecnologias de bancos não re-
lacionais ou de aplicações legadas fossem trazidas 
para a nuvem? O que isso acarretaria em termos, 
não só do serviço de infraestrutura que precisa ser 
todo trabalhado, mas que com a plataforma, quan-
do oferecidas, o que outras tecnologias de mercado 
ou não de mercado podemos chamar de tecnolo-
gias livres, que poderia ter um sistema de arquivo 
distribuído, teriam umas tecnologias, em termos de 
avanço, o que estaria mais próximo dessa realidade. 
O governo para uso e sua implementação?

Interlocutor não identificado: Primeiramente, te-
mos que escolher o tipo de serviço que iremos pro-
ver.  Se é um IAS ou  um PAS. Se a escolha for por 
um IAS, o negócio é relativamente simples. Entre-
go uma marca e um disco virtual. Para ter mudan-
ças na arquitetura tecnológica, teríamos que ter a 
infraestrutura completamente virtualizada. Para 
oder ter a locação eficiente dos meus recursos, 
teríamos que ter uma plataforma para gerencia-
mento dessa estrutura completamente virtuali-
zado, eventualmente, com características de au-
tomação. A mudança não seria tão grande porque 
estou provendo um disco virtual, e estou provendo 
uma máquina virtual, no caso do IAS. Se começo 
a entrar em serviços um pouco mais sofisticados, 
serviços que já se aproximam do PAS, por exem-
plo, um banco de dados como serviço, tenho outras 
questões um pouco mais delicadas.  Nesse banco 
de dados como serviço, obviamente, posso ter um 
banco de dados relacional como serviço e um ban-

co de dados não relacional, que é o que chamamos 
no mercado de não ciclo NOSQL. Mas temos outra 
plataforma para acessar, seus dados são gravados 
de forma diferente. Não sei se esse caminho é um 
caminho fácil de trilhar. Ganharia experiência com 
o IAS e com algumas aplicações de SAS, pois são 
coisas tranquilas de executar. 

A mudança e o impacto na arquitetura tecnológica 
são menores e, obviamente, teremos que agregar 
coisas novas. No modelos SAS e  IAS é comum ter 
instâncias de máquinas virtuais, onde entrego, por 
exemplo, instalações de sistemas gerenciadores de 
banco de dados convencionais. As nossas aplica-
ções são essencialmente aplicações que usam da-
dos relacionais, então, é difícil para que vou alugar 
uma máquina virtual? Para ter uma aplicação, para 
que não seja necessário ter o link de internet, os ser-
vidores, não ter nada. Quero pôr a minha aplicação, 
para rodar e, às vezes, a minha aplicação é grande. 
Essa aplicação tem um banco de dados, é, enfim, 
relacional. Então, nada impede que tenhamos o 
IAS, onde já é entregue com a licença do sistema 
operacional e a licença do banco de dados. Qual é o 
problema? Não tem problema nenhum. Mas é um 
IAS porque estou entregando na máquina virtual 
com a senha de root para o consumidor. Não estou 
entregando a senha de uma instância de DDA ou 
do meu banco de dados como um todo. Essa é a 
diferença. Então, vejo esse caminho como um ca-
minho onde podemos montar  serviços de IAS e de 
SAS, para caracterizar uma oferta e para que possa 
embasar um plano de negócio em cima disso. 

O PAS é um pouco mais complicado. Já existem 
alguns pedaços de PAS que dá para fazer. O  we-
bhosting é um negócio bem comum atualmente. 
Se o objetivo é rodar um site com algumas fun-
cionalidades programáticas básicas dá para for-
matarmos para um negócio de PAS sem grandes 
desafios adicionais. Mas, quando tentamos ter um 
negócio sem a devida experiência e, logo no inicio, 
executamos, fazemos, desenvolvemos sua aplica-
ção e um deploy numa plataforma multi-inquilina, 
não sei se vejo isso como um desafio tecnológico 
maior,  com impacto maior na arquitetura tecnoló-
gica do provedor. 
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Adriano dos Santos Vieira – Dataprev: Precisamos, 
então, montar essa estratégia com o nosso governo, 
com o diferencial onde as instituições, os grandes 
players do governo de TI,  Datapev, Serpro e Telebrás, 
possam amadurecer nesse sentido. Ou até mes-
mo desenvolver internamente os nossos players, 
se assim for à política de governo. Claro que isso é 
uma política de governo que o LCTI, por exemplo, e 
o Ministério de Planejamento precisam desenvolver. 
Nesse caso, nós, enquanto provedores,  precisamos 
trazer esse valor e usar essas tecnologias. 

Interlocutor não identificado: Essa colocação é 
muito oportuna. É uma questão de posicionamen-
to. Sabemos que existem questões de soberania 
nacional, enfim, essas coisas são fundamentais. 
Infelizmente, estamos começando a classificar a 
nossa informação. Isso ficará mais claro com essa 
lei de acesso a informação. Com essa classificação, 
talvez possamos conseguir ‘particionar’ aquilo que 
põe em risco a sociedade, os direitos individuais 
e coletivos. Agora, independente de qualquer coi-
sa, acredito que, às vezes, vale a pena termos um 
serviço um pouco mais caro, para ter segurança, 
garantir autonomia e provocar o desenvolvimento 

tecnológico do mercado interno. Isso é uma ques-
tão de definir uma política para tratar. 

Nazaré: wNão existe um plano de negócios da Da-
taprev, do Serpro e da Telebrás em vista. O desenho 
da administração pública brasileira nos dá, como 
empresa pública, uma linha de atuação, uma delimi-
tação desse multi-inquilinato. Para que esse plano 
de negócio ocorra, )precisamos desse encontro de 
visões estratégicas. Existem alguns aspectos que 
estão borbulhando, que são assuntos do comitê 
executivo do governo eletrônico, do ponto de vista 
de diretivas, não especificamente em relação à tec-
nologia de nuvem. O contexto da nuvem, de certa 
maneira, cria uma necessidade de posicionamento 
estratégico, mais ou menos nesses campos públi-
cos e privados, em níveis de investimentos. Para 
a busca de melhor valor agregado e capacidade 
de resposta com maior agilidade. Portanto, temos 
nesse ambiente, não apenas para as instituições 
públicas de TI, mas para o conjunto dos órgãos, a 
experiência da UNB em contato com a da saúde. Em 
termos dessa reflexão, em nuvem ou pelo menos 
na extensão em nuvem, temos um caminho, preci-
samos construir essa visão, proximamente.
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O título desta apresentação está em inglês, mas será feita toda em português. 
O  título na nossa língua seria Transformação dos negócios pela transformação 
de TI, ou seja, sobre como a tecnologia influência diretamente os negócios. A 
motivação do tema é a transformação que se observa na TI mundial, no modelo 
de emprego das aplicações, no modelo de como se vende e compra aplicações, 
como se vende e compra infraestrutura de tecnologia e como se estrutura tudo 
isso. Em resumo: vive-se um momento de mudança total no mundo todo. Dirijo 
o pessoal de engenharia e serviços da Vee-Mor na América Latina, cuja área é 
formada por profissionais que nos apóiam no dia-a-dia para entendermos os 
produto. Ou seja,  o pessoal de serviços de implementação que, de fato, instala 
e configura tudo isso para nós, além de planejar a implementação, a arquitetura, 
o redesenho de rede e, se necessário, o redesenho de Storage (armazenamento). 
Esse  último, fundamental no aumento do volume de virtualização. Existe um 
artigo no mercado americano cujo título é Por que o software está evoluindo no 
mundo? O que podemos aproveitar de interessante desse artigo? De início, po-
demos ver alguns segmentos específicos que não fariam o que fazem hoje, se 
não fosse a TI. Exemplos: os bancos, as empresas de  telecomunicações. Esses  
casos são até notórios. O fato é que, há alguns anos, observamse outros seg-
mentos de negócio que ganham muita vantagem em relação aos seus concor-
rentes por causa da automação. Um exemplo: Walmart, uma cadeia de super-
mercados.  O que a diferencia dos concorrentes do mercado e por que são tão 
maiores do que todos os outros concorrentes? Seu sistema logístico totalmente 
automatizado, essa é a grande verdade. Outro exemplo, dessa vez apenas nos 
Estados Unidos, é o Empresa americana de transporte expresso (Fedex), um 
sistema de entregas pelo correio. Por que eles se diferenciam no sistema de 
entrega e tracking (rastreamento) desses pacotes? No artigo, o jornalista co-
menta inclusive que a Fedex, na verdade, é uma empresa de tecnologia que, por 
acaso, possui alguns caminhões e aviões que entregam pacotes. Logo, o grande 
diferencial dessas empresas está na TI. Há outros exemplos que utilizamos: o 
carro. De tão automatizado, não se consegue mais dar manutenção mecânica a 
ele na garagem de casa. Por isso, o autor do artigo  defende que o software está 
dominando o mundo. Tudo que acontece atualmente no mundo tem alguma 
relação com o software. 

A partir desse tema, apresento os pontos mais importantes do autocomputing e 
seus quatro pilares. Quais são essas quatro frentes às quais nós que trabalha-
mos com tecnologia precisamos estar atentos?

O primeiro pilar é o dos métodos de fornecimento. Esse termo significa forneci-
mento de infraestrutura de tecnologia, de história, de rede, de processamento. 
Há alguns anos, a única forma de provisionar um novo recurso no nosso Data 

¹Engenheiro de Serviços da  Vee-Mor
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Center era através de um servidor físico, agora podemos provisionar um servi-
dor virtualizado ou comprar uma nuvem. Aliás, o que é comprar uma nuvem de 
um provedor de terceiros? É comprar servidor, storage (armazenamento), rede. 
Hoje, para uma pequena empresa, como um escritório de advocacia de trinta 
advogados que antes contratava um profissional de tecnologia júnior para po-
der comprar três, quatro servidores e colocar no ar o correio eletrônico, acesso 
a rede tornou-se mais vantajoso ir a um provedor público e provisionar quatro 
servidores novos para fazer seu correio eletrônico, para fazer seu acesso à in-
formação. Isso é uma forma nova e mais eficiente de fornecer tecnologia da 
informação. E a virtualização é um dos aspectos desse novo método de desen-
volvimento. 

O segundo pilar que devemos estar atentos são os dispositivos. Existe uma 
proliferação impressionante deles e isso irá continuar no futuro. Atualmente, o 
usuário final interage com informação o tempo todo através dos novos disposi-
tivos. Isso irá naturalmente forçar as empresas privadas e públicas a adaptarem 
seus sistemas a esses dispositivos, portanto, esse é outro aspecto a não se 
perder de vista: a proliferação de dispositivos ou a reformulação dos existentes. 
Pensando no futuro, contudo, pensando em um diferencial para hoje, deve-se 
estar apto a atender celulares android, iPhones, iPads, tablets, apesar de, no Bra-
sil, a proliferação de dispositivos android ser muito grande.

O terceiro pilar são os aplicativos e seu formato. A propósito, um aplicativo mo-
derno é on line, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, sem precisar ne-
cessariamente ser instalado em nenhum local, principalmente se pensarmos 
naqueles que prestam algum tipo de serviço. Existem, os jogos, o Global Positio-
ning System – Sistema de Localização (GPS) e todas as novidades que são feitas 
para os telefones celulares, mas existe também o que se chama de softwares 
services on line, com cobrança sobre demanda ou sem cobrança. Porém, qual-
quer aplicativo novo precisa necessariamente ter redes envolvidas, porque não 
se consegue levar um aplicativo no formato client server para o software servi-
ce. Naturalmente, existem truques que podem ser usados, como, por exemplo, 
colocar um aplicativo client server dentro de um desktop virtual, cuja interface 
pode ser oferecida a nosso usuário fina. O ideal é o redes envolvimento, porque, 
nesses casos, deve-se buscar dados em fontes diferentes e essa busca deve ser 
mais dinâmica, pois a interface, a aceitação dos diferentes dispositivos e todo o 
modelo são diferentes, já que software service é diferente de client server. Com 
essa reelaboração, tem-se um aplicativo na nuvem oferecendo o serviço que o 
mercado atual exige. 

O quarto pilar é a reforma no modelo de trabalho, em vários aspectos. Estamos 
vendo essa mudança. A Vee-Mor experimenta isso internamente com o uso de 
redes sociais corporativas. A própria TI da nossa empresa já percebeu que o 
uso da rede social corporativa é mais eficiente e é utilizada muito mais do que 
email hoje dentro da nossa empresa. A nossa rede social corporativa se chama 
Social Cast e é de nossa propriedade. Por que uma rede social corporativa é tão 
importante? Porque é um ambiente de trabalho colaborativo, online, com possi-
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bilidade de comunicação e de vídeo, com discussões sobre projetos específicos. 
No caso do email, quando enviamos um, ou é para provar alguma coisa ou para 
iniciar uma discussão relacionada a um projeto colaborativo com outras pesso-
as. Digamos que, se 90% dos emails estiverem sob esse perfil de discussão de 
temas no dia-a-dia, isso dificulta o trabalho, o que é diferente se abrirmos uma 
sessão em uma rede social corporativa. Aquele sistema automaticamente grava 
todo o know-how (conhecimento), toda a inteligência, todo o processo que está 
sendo produzido pelos funcionários naquela página, podendo-se colaborar com 
documentos. Dessa forma, imaginamos que o modelo da rede social corpora-
tiva se torne uma ferramenta de produtividade muito mais eficiente do que as 
outras ferramentas que temos hoje no mercado, em especial para empresas 
que possuem funcionários e times geograficamente distribuídos isso é uma re-
alidade para muitas empresas. Esse modelo é extremamente eficiente porque 
se colabora simultaneamente em cima de um projeto, com conversa via chat e 
vídeo se necessário, com troca de documentos, com expedição de documentos 
em tempo real. A análise sobre a rede social corporativa deve ser feita também 
do ponto de vista da carreira, pois essas mudanças de TI afetam a vida profis-
sional, pois se o profissional é um técnico que oferece manutenção em algum 
projeto, em Data Center, em um sistema, cada vez mais a ligação de algumas 
competências passa a ser seu diferencial. E falando do ponto de vista da Vee-
-Mor, temos visto no mercado que o profissional especializado em rede, quando 
adiciona virtualização a seu currículo, passa a ser diferenciado, porque é raro 
encontrar um especialista em rede e em virtualização ao mesmo tempo. E a vir-
tualização está virando realidade para todo mundo, pois a maioria das empresas 
já tem boa parte do seu parque virtualizado. 

Quando se fala em nuvem híbrida, o que isso quer dizer? Nada mais do que ge-
renciar os aplicativos de sua própria rede e os aplicativos de terceiros que estão 
na Web, prestando serviço em seu lugar e oferecendo esse aplicativo para os 
seus funcionários, com login controlado. Do ponto de vista de um gerente, cada 
vez mais ele terá que “abrir o leque” de opções, não só gerenciar projetos do 
ponto de vista técnico dentro da empresa, como também entender que alguns 
dos aplicativos envolvidos no processo podem vir de fora desde que seja seguro 
para a empresa. 

Quanto à figura do diretor, atualmente vemos a evolução desse cargo semelhante 
à de um diretor de provedor de nuvem, o qual possui um data center totalmente 
automatizado, com um sistema de controle customizado, no qual ele sabe quanto 
custa cada iten. Se um cliente dele consumiu “x” de história de rede, ele tem como 
cobrar, por causa de um sistema de biling (cobrança) automático.

A “cereja do bolo” de um sistema de nuvem é um site self-service, no qual o 
cliente pode consumir serviço conforme a demanda.  Quando falamos de um 
diretor de Data Center, de TI, de um CEO (diretor), de um superintendente dentro 
de uma empresa privada ou pública, queremos dizer que ele passa a assumir o 
mesmo papel daqui em diante, fazendo evoluir o data center dele que já está, 
em partes, virtualizado e será totalmente automatizado para oferecer o mesmo 



34Fórum de TIC Dataprev Plataforma como serviço para nuvens privadas de governo

Transformação dos negócios pela transformação de TI
Arlindo Maluli

tipo de serviço internamente. Não quer dizer que necessariamente prestarão 
esse tipo de serviço para o mercado. Na verdade, prestarão para os diferentes 
órgãos dentro das suas redes. Esse é apenas o modelo que o mercado vê como 
mais eficiente.  

Aproveito a oportunidade para trazer uma novidade que será anunciada em um 
grande evento da Vee-Mor em São Paulo. A Vee-Mor investirá em uma tecnologia 
chamada Software Define Data Center. O que é Software Define Data Center? É um 
Data Center totalmente automatizado por software, que funciona da seguinte for-
ma: para provisionar um servidor físico, precisa-se, por exemplo, de uma grande 
quantia em dinheiro, e o que importa é a proporção entre um e outro. Quando se 
trabalha com a máquina virtual, pode-se provisionar esse mesmo servidor com a 
mesma capacidade com uma redução de custo impressionante, do modo como 
se opera hoje na Dataprev, e com uma rapidez muito grande, em apenas dois 
minutos. Vejam a diferença proporcionada pela virtualização. Contudo, depois de 
provisionar um servidor virtualizado, tem-se de provisionar a storage dele, o que 
é feito manualmente hoje, com o provisionamento de onde esse servidor estará 
e em que rede, se irá se situar em algum perímetro protegido, sua identificação, 
sua disponibilidade, seu nível de serviço. A Vee-Mor pretende, com a automação 
de todos esses aspectos, ter condições de provisionar um aplicativo novo na sua 
infraestrutura em três minutos. Ou seja, o sistema tem que cuidar de todos os 
aspectos automaticamente isso é Software Define Data Center. 

Da mesma forma que o software está tomando o mundo, está tomando o próprio 
software. Esse é o trabalho da Vee-Mor. Assim sendo, em um Software Define Data 
Center todos os serviços de estrutura são fornecidos como um software, além dis-
so, o controle do data center é totalmente automatizado. Nosso próximo passo 
será virtualizar o storage, mas isso também já está pronto, pois todos os parceiros 
da Vee-Mor conectaram seus sistemas às nossas API’s. Qual é, afinal, o próximo 
passo? É a automação de rede e da segurança, que compramos há dois meses 
de uma empresa chamada Nicira, o principal provedor no mercado do Software 
Defined Networking. Rede e segurança provisionada 100% através de software e 
tecnologia obtida pelo valor de U$1.200.000.000,00, com o objetivo de ajudar 
nossos clientes a automatizar todo o restante. Com essa aquisição, levaremos 
para o mercado uma espécie de rede fixa de telefonia e o identificador de telefone 
através de fios podendo ser acessado de qualquer lugar do mundo. Ou seja, te-
remos a VX-Lei, uma rede que pode ser reconhecida em qualquer local, uma nu-
vem ou uma máquina virtual com identificador mundial. Isso é importante porque, 
quanto mais criamos nuvens, ou seja, data centers automatizados e virtualizados, 
precisamos mover os uploads, cargas de trabalho, servidores e desktops de um lo-
cal para o outro. Somente com esse tipo de tecnologia percebemos qualquer tipo 
de problema na identificação desses sistemas. 

Mas sabemos que existe um tempo até o mercado adotar isso. Isso é importan-
te para o planejamento futuro, porque, embora tenhamos uma nuvem privada, 
ela nada mais é do que trazer para o interior do sistema particular todos os 
benefícios de uma nuvem pública. Logo, esse sistema é importante para que 
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tenhamos núcleos de processamento de dados em diferentes localidades e 
possam transferir cargas de trabalho entre um e outro sem ter nenhum pro-
blema técnico. É para isso que serve toda essa tecnologia. Esse tipo de situa-
ção permitirá mais um salto nesse mesmo nível, ou seja, do estado em que se 
está atualmente já virtualizado, para conseguir dar um salto. Aliás, o princípio 
da nuvem de virtualização é que ela possa buscar recursos, ampliar e reduzir, 
conforme a demanda. 

O que se pode aprender com as grandes empresas com uma quantidade de 
clientes e de usuários impressionante, como Google, Facebook, Zynga (provedor 
de jogos online)? Elas precisaram encontrar obrigatoriamente uma forma de es-
calar e reduzir o custo da TI, devido ao volume de usuários que possuem. Exis-
tem inúmeros artigos dessas empresas na web que ajudam CEO´s do mundo 
todo e o núcleo desses artigos são a virtualização, a automação, o gerencia-
mento, a capacidade de identificação de aplicações em todo o mundo para se 
conseguir fazer um balanceamento de carga.

Sobre o usuário final. Existe um truque a ser usado para levar aplicações Client 
Server para o usuário final, transformando seu desktop físico em virtual. Ele fica 
no data center onde se coloca um sistema de gerenciamento de acesso desse 
desktop para termos segurança e se leva interface desse desktop direto do meu 
notebook para um PC, um tablet ou um celular. Essa é uma alternativa para se 
chegar ao mercado mais rápido sem ter que necessariamente redesenvolver 
um aplicativo legado. Há 10, 15 anos, “legado” era sinônimo de mainframe, ago-
ra começa a virar sinônimo de Client Server, conforme se entra nessa era. Mas 
isso é o ideal? Não. O ideal é o redesenvolvimento das aplicações ou o empaco-
tamento dos dados do desktop. 

Concluindo, estamos em uma era pós-PC, pós-Windows, na verdade, com redes 
sociais, trocas virtuais de informação, em uma nova era da tecnologia da infor-
mação. E naturalmente tudo isso virá para o ambiente coorporativo. Dois meses 
após o lançamento do iPad, o New York Times foi a primeira empresa a colocar 
um ícone e a oferecer um jornal eletrônico. Essas pessoas são especialistas em 
jornal impresso e o foram durante anos e anos. Mas tiveram que mudar o mo-
delo para poder continuar atendendo todo o mercado. É por isso que a tecno-
logia está diretamente relacionada com a mudança dos negócios hoje em dia. 

Portanto, nada mais do que uma interface com acesso seguro para que o seu 
funcionário acesse os aplicativos necessários de qualquer dispositivo. O nome 
técnico dessa interface é Single Synon de software service, um acesso seguro para 
os softwares disponibilizados para o seu funcionário. As vantagens são o acesso 
na web de qualquer dispositivo, com o uso do login da rede dele, na qual en-
contrará os aplicativos que comprou para ele e são oferecidos por terceiros ou 
encontrará a interface de desktop que contém sistemas Client Server oferecidos 
para ele. Ou seja, acesso seguro. Isso é que é nuvem híbrida do ponto de vista 
do usuário final. 
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Vou falar da diretriz da RedHatBrazil em relação à nuvem. Quem me acompanha 
é Alexandre Souza, arquiteto de solução, especialista em nuvem e virtualização 
dentro da nossa empresa. Sou Marcelo Turina, responsável pela área de Cloud, a 
área de virtualização na RedHatBrazil voltada para o negócio. Tudo que é relati-
vo ao funcionamento do mercado brasileiro reportarmos para o time da matriz 
para podermos adaptar.

Para começarmos a falar de virtualização, precisamos falar dos desafios da área 
de TI. No passado, quando era administrador de rede, ainda era possível sur-
preender o usuário final com o lançamento de um portal novo, um serviço novo 
dentro do catálogo de serviços que a TI oferecia a seus usuários. Hoje somos 
muito reativos. Nossa capacidade de surpreender o usuário está diminuída, ge-
ralmente a demanda vem do próprio usuário e das áreas de negócio. Antes, a 
resposta para os problemas da corporação era a virtualização, hoje ainda con-
tinua sendo a virtualização, embora a virtualização tenha virado um commodity. 

Quando se pensa em virtualização inevitavelmente se vai para cloud. Existem 
cinco passos para se chegar à cloud, isto é, na nuvem, mencionados a seguir: pri-
meiro, começa-se consolidando os servidores na famosa virtualização do  seu 
commodity, através da qual teremos a eficiência do hardware, o custo de capital 
diminuído, a velocidade no atendimento, entre outras coisas. Segundo, ocor-
re a distribuição da virtualização, com a qual se tem flexibilidade, automação. 
Começa-se a pensar no próprio custo operacional, na redução e na indisponibi-
lidade do seu ambiente etc. Terceiro, criada a nuvem privada, uma vez que já se 
usufrui da consolidação dos servidores e distribuição da virtualização, cria-se 
um catálogo de serviço, um portal self-service, encarando, assim, a  própria TI 
como um negócio, já que criamos uma nuvem privada dentro de casa, com tudo 
sob seu controle. 

Iremos de imediato para o passo 5 para depois retornar ao 4. O cinco  é exata-
mente o que temos dentro de casa, mais um provedor de serviço, onde se tem 
todos os recursos que podemos consumir, os quais podem ser pagos por de-
manda. O passo 4, por sua vez, é a solução da RedHat, a chamada nuvem híbrida. 
Imaginem a situação:estamos em período de eleição, o TSE possui um acesso 
de tonalidade que, nessa época, usa uma demanda de processamento muito 
grande do. recurso. Poderiam muito bem contratar recursos da nuvem pública 
e, se houvesse uma ferramenta que fizesse a gestão dos recursos privados e 
públicos, constituiriam assim uma nuvem híbrida. 

Dito isso, uma definição de nuvem: nada mais é do que se consumir e pagar pelo 
que se utiliza. O que nos ocorre quando dizemos isso? Energia elétrica, água. Um 

¹Responsável pela área de Cloud, a área de virtualização na RedHatBrazil voltada 
para o negócio.
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relógio que mede e a pessoa paga pelo que . Isso é nuvem, com a possibilidade 
de acesso ser feito de qualquer dispositivo sem atrelamento ao PC. Pode-se 
optar, nesse modelo, pela forma segura, na qual dentro da minha nuvem priva-
da só as empresas, os colaboradores e os clientes podem acessar as informa-
ções. Ou pelo modelo público, pela internet, para que todos possam ter acesso 
aos recursos. 

O que é que a RedHat faz em cima disso? Costumo dizer que moving (movi-
mento) ainda é marolinha, não é onda, a onde grande está realmente na virtu-
alização, automação. A nuvem é algo tangível, já existe, não é utopia. Inclusive 
as soluções mencionadas já estão disponíveis. Caso queiram testar, podemos 
disponibilizar isso lembrando que a RedHat trabalha em sistema colaborativo 
com a comunidade, esta ajuda a RedHat a desenvolver, assim como a RedHat 
ajuda a comunidade a também desenvolver. Esse  é nosso estilo de negócio, 
nossa cultura corporativa.  

Sobre o ambiente de cloud, existem, conforme pesquisa realizada, quatro fato-
res: segurança, conformidade, interoperabilidade e loquin. Com relação à segu-
rança, vêm as perguntas: como faço a arquitetura do meu ambiente de forma 
segura para não ser invadido? E em conformidade com as leis, principalmente 
quando se pensa em setor público, embora muitas empresas privadas também 
se preocupem com isso, pois aderem a normas e certificações, como Internatio-
nalOrganization for Standardization - Organização Internacional para Padroniza-
ção (ISOS). Portanto, é uma grande exigência deles. Interoperabilidade: o quer 
isso quer dizer? É operar ou orquestrar o próprio ambiente de nuvem indepen-
dente de fabricante. Existem alguns fabricantes que são proprietários de sof-
twares, mas a RedHat prefere criar a solução de uma forma colaborativa com a 
comunidade, para não ficar presa a nenhuma marca.

Nesse ponto, precisa pensar se quer ganhar mais tempo inovando ou passan-
do mais tempo dando manutenção, solucionando problemas. Ou seja,  fazendo 
mais do mesmo. Se quiser que sobre tempo para inovação, para o aumento 
da margem de lucro da companhia, para poder pensar na regra de negócio, na 
criação de um catálogo de serviços, na provisão de serviços para a Dataprev,  
sugere-se optar pela nuvem. Uma infraestrutura totalmente homogênea, às 
vezes, passa a ser impraticável, porque depende de uma pessoa só, de uma 
ferramenta só, mas ninguém é 100% melhor em tudo.

Para que se possa conversar com vários mundos, a RedHat criou um conceito 
de orquestração, de forma que o cliente aproveite todo o seu ambiente, todo o 
seu legado, toda sua infraestrutura, todo o seu investimento já feito, criando 
uma cloud, chamada de híbrida mesmo que seja privada, na sua casa. É criada 
para que a pessoa a administre em um console único, sobrando tempo e po-
dendo conversar com todos os ambientes sem que se esbarrem. Segundo uma 
pesquisa realizada em 2011, mais de 70% dos clientes responderam que bus-
caram uma segunda alternativa à virtualização - a cloud. Por quê? Justamente 
porque não querem ficar amarrados a apenas um tipo de ferramental.
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As soluções da , quando se pensa em cloud, são: solução de virtualização con-
solidada; apesar de alguns percalços no caminho (devíamos algumas funciona-
lidades), hoje estamos na versão 3.0, já saindo à versão 3.1 com um custo bem 
agressivo, vale à pena conhecer. Quando se fala em cloud, em virtualização de 
storage, a RedHat também possui com a Gluster, uma empresa adquirida pela 
RedHat, um orquestrador chamado CloudForms, ele é o cockpit do ambiente da 
nuvem híbrida; opera-se o ambiente totalmente.

A DreamWorks, para rodar Shrek e Kung Fu Panda, utilizou nossa plataforma, por-
que tinha uma demanda de processamento muito grande de reindexação de 
imagem e uma série de questões para as quais  precisavam de processamento. 
Eles utilizaram a nossa plataforma inclusive para buscar recursos e processa-
mentos fora da DreamWorks. Ou seja, isso é algo plausível, algo que dá para 
fazer. Por exemplo, o  Mac conta também com um ambiente sazonal que, às ve-
zes, precisa de muito mais processamento. Em vez de se adquirir mais hardwa-
re e se despender mais dinheiro comprando recursos para dentro da empresa, 
para alimentar uma nuvem privada, pode-se contratar recursos de um provedor 
e adquirir o recurso necessário. Quando não precisa mais, simplesmente se de-
volve o recurso dispensável, não se paga mais nada e o seu ambiente continua 
funcionando. Resumindo, o CloudForms é um console que enxerga isso e enxer-
ga suas nuvens externas.

O cliente pergunta: qual seria a minha nuvem externa? Faço uma analogia: usu-
ário tem seu ambiente e precisa de recurso, os quais serão contratados na Ama-
zon. Coloca suas credenciais dentro do CloudForms e ele cria uma máquina virtu-
al dentro da Amazon para o usuário. O usuário cria catálogos de serviço para que 
possa disponibilizar isso para o seu usuário, sem deixar aberto para qualquer 
um trabalhar e operar dentro desse seu sistema. 

O CloudForms não é infraestrutura como serviço, Na verdadem gerencia, orques-
tra sua infraestrutura como serviço, todo o seu catálogo de serviço. Para infraes-
trutura como serviço existe o Open Stack, que cria as máquinas virtuais para que 
possamos criar templates (modelos) além de disponibilizar recursos necessários 
para o CloudForms fazer o gerenciamento e provisionamento onde necessário. 

Assim como o Open Stack está para a infraestrutura como serviço, o Open Shift 
está para a plataforma como serviço. No mercado, algumas empresas colabo-
ram com esse conceito de Open Stack. A  RedHat é uma colaboradora muito 
forte, bastante ativa nesse processo. Com o CloudForms e com a  RedHat con-
segue-se entregar agilidade com controle, sem que fiquemos sem saber o que 
está acontecendo no ambiente, porque temos a possibilidade de escolher a in-
fraestrutura que será utilizada, isso tudo com bastante transparência. A RedHat 
quer que o cliente escolha. Apenas para constar, software livre não é software 
gratuito. A RedHat possui um trabalho muito grande em certificação de  , dire-
triz de produto, suporte, ou seja, ela garante o nível de serviço.
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DEBATE
Marcelo Turina

N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

Adriano – Dataprev: Como é percebida a questão 
da interoperabilidade tanto em termos de desen-
volvimento tecnológico, pesquisa, como em termos 
de fornecimento e em termos internos em cada 
uma das instituições Serpro, Dataprev e Caixa Eco-
nômica Federal?

Marcelo Turina: Do ponto de vista da RedHat, a in-
teroperabilidade não significa deixarmos de utilizar 
as ferramentas X, Y, Z. A nossa plataforma é aberta, 
tem as Application Programming Interface - Interface 
de Programação de Aplicativos (API’s) totalmente 
abertas. É um padrão RepresentationalStateTransfer 
– Transferência de Estado Representativo (REST) 
muito conhecido no mercado, no qual tanto as em-
presas que consomem nossa tecnologia e os par-
ceiros quanto os concorrentes operam. A Vee-Mor 
tem acesso às API’s da RedHat pelos padrões que 
são abertos, bem como a Citrix, da Microsoft. A Re-
dHat preza exatamente isso, a intercomunicação 
com qualquer tipo de ferramenta, para que não se 
fique preso a uma tecnologia só ou uma só bandei-
ra, para que se possa usufruir do melhor para o ne-
gócio da corporação. 

Arlindo Maluli:  O que a Vee-Mor oferece é a plata-
forma de virtualização, CloudComputing. Mais inte-
ligente e com menos custo, sempre aberta a qual-
quer tecnologia que o cliente queira usar. Quando 
se fala aqui de desenvolvimento, de aplicativos em 
um novo formato como, por exemplo, software ser-
vice, pode-se usar a plataforma de desenvolvimen-
to que desejar, porque tudo quea fazemos também 
é aberto a qualquer tecnologia.

Lorivaldo – Serpro: Como se dá a integração e a 
utilização da plataforma Open Stack? Hoje o Open 
Stack não tem um portal mínimo ou uma bilheta-
gem mínima. 

Marcelo Turina: Inicio a resposta e peço para o 
Souza terminar, porque ele é especialista no Open 
Stack nas plataformas cloud. Quando a RedHat tra-
balha em um projeto da comunidade, tudo que tem 
naquele projeto comum irá existir no nosso produto 

corporativo. A solução corporativa é a garantia de 
nível de serviço, suporte, diretriz do produto, cer-
tificação de hardware e software. Ao pegar o Open 
Stack da comunidade para implementar no seu am-
biente, pode ser necessário compilar o binário, pe-
gar drivers. O que a RedHat faz é facilitar a vida do 
cliente para que ele não precise fazer isso, funcio-
nando com os hardwares X, Y, Z, seguindo a matriz 
de compatibilidade, entre outras coisas. 

Alexandre Souza: Trabalho na equipe de arquitetu-
ra da RedHat, para a qual o Open Stack é um projeto 
promissor, para o qual a HP,CISCO e outras empre-
sas estão contribuindo. A RedHat faz parte de um 
comitê do Stack, que está se tornando uma realida-
de. Há empresas que já estão utilizando o mesmo 
projeto e, mesmo sem o suporte, já estão simpati-
zando e vêm sentido no Open Stack. O interessante 
da RedHat utilizar e apoiar esse processo é que será 
provisionado, customizado e entregue em cima do 
RedHat Enterprise e Linux, que já conta com mais de 
cinco mil hardwares homologados, mais de sete mil 
softwares homologados, respectivamente. O Open 
Stack, sendo provido pela RedHat, já é dessa homo-
logação, é o primeiro ponto da visão da nossa em-
presa sobre sistema.  Outro ponto interessante: um 
cliente que visualize um produto da RedHat hoje 
ainda não vendável pode passar a utilizá-lo e, de-
pendendo do porte do cliente e do negócio do clien-
te, o Serpro, por exemplo, conseguimos dar suporte 
para esse produto, mesmo não sendo um produto 
vendido ou oficialmente suportado. Conseguimos 
separar uma vertical de engenheiros para auxiliar 
o Serpro, por exemplo. Contudo, o Open Stack ain-
da não possui todas as funcionalidades que uma 
Amazon provê, mas ele chegará lá, assim como a 
HPI e outras empresas, porque esse é nosso ob-
jetivo. Enquanto isso, conseguimos adicionar mais 
uma camada, a CloudForms, ligada ao Open Stack. 
Traz mais riqueza do que o próprio Open Stack. O 
CloudForms está na versão 1.1 ou 1.2. Se o seu am-
biente já tem o Vee-Mor, consegue-se encaixar ao 
Open Stack também, porque o CloudForms garante 
que suas máquinas serão provisionadas com cotas 
e políticas de governança.
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Tadeu – Unidade de pesquisa do Ministério de Ci-
ência e Tecnologia: Qual é o alinhamento das em-
presas, tanto da RedHatBrazil quanto da Vee-Mor, 
com relação aos padrões de júri que, de fato, estão 
sendo estudados e desenvolvidos de cloud, como 
o Delta Cloud da Pash? Qual é o posicionamento da 
empresa em relação a esses outros padrões ou 
tentativas de padrões?

Marcelo Turina – Red HatBrazil: A nossa empre-
sa é parceira de várias outras, como Vee-Mor, Dell, 
IBM, HP. São parcerias que surgem como iniciativas 
naturais da própria RedHat. Só que, quando fala-
mos de API’s, a Delta Cloud é uma orquestradora, 
a Engine fala com todas nossas nuvens, com nos-
sos virtualizadores, proprietários ou Open Source. A 
DeltaCloud fala com Open Stack, Vee-Mor, Heavy, Zen, 
KVM, porque dependemos, por exemplo, das API’s 
da Vee-Mor. Quanto mais a API da Vee-Mor for 
aberta, mais conseguimos gerenciar e orquestrar 
a Vee-Mor ou outro fabricante HyperView, como o 
Zen da Citrix. No Heavy da RedHat, tudo que pode 
ser feito no console gráfico da RedHat Enterprise 
Virtualization pode ser feito via API. Consegue-se, 
por exemplo, garantir que tudo seja feito no Clou-
dForms. No Self –Service Portal terá um formulário 
no qual se coloca o mínimo de informações, como, 
por exemplo, o nome da máquina, qual o banco de 
dados dela, quantos Aplication Servers, se have-
rá balanceamento ou não. Com um simples clique 
e com base nessas informações, já se provisiona 
esse parque, esse ambiente de provisionamento 
de aplicação Java, tanto no Open Stack quanto no 
Vee-Mor ou no Heavy. A chave está na API, tan-
to é que o próprio CloudForms tem base total em 
API. Ou seja, existem várias instâncias que formam 
esse produto CloudForms e se alguma delas, por 
exemplo, não atende a um requisito específico esse 
componente pode ser trocado e pode colocar outro 
de um parceiro que desenvolveu para o CloudForms 
e fez algo melhor. Ele se integra porque todos os 
componentes do CloudForms falam via API e men-
sagem com a APP. Portanto é algo possível tanto 
para o orquestrador quanto para quem gerencia. Se 
a API é aberta, consegue-se gerenciar. 

Arlindo Maluli –Vee-Mor: A Vee-Mor também está 

no Open Stack. Há pouco tempo compramos uma 
empresa chamada DynamicOps, a principal empre-
sa que a Vee-Mor encontrou no mercado capaz 
de juntar todos os HyperVisions, isto é, seguindo a 
mesma linha da RedHat. Essa é uma ferramenta 
que consegue fazer uma integração de tudo, pois 
se tivermos uma nuvem parte Vee-Mor, parte Re-
dHat, parte Amazon, parte Microsoft, isso será ge-
renciado, porque os profissionais dessa empresa 
comprada por nós já tinham avançado bastante na 
integração de todas as API’s de Cloud no mercado.

Adriano – Dataprev: Quando se fala de virtualiza-
ção, temos um pouco de estrutura. Dizem que os 
sistemas de segurança tradicionais não alcança-
riam essa estrutura. Como isso tem sido tratado 
pelos diversos players do nicho de segurança?

Arlindo Maluli – Vee-Mor: A responsabilidade de 
qualquer ferramenta de virtualização é trazer para 
o mundo virtual o que existe no mundo físico. Logo, 
no campo da segurança e tecnologia da informa-
ção, temos caminhos de comunicação. Para cada 
um desses caminhos há uma chave e faz parte do 
processo saber quem a tem, quem controla o que, 
por onde passa, se podemos oferecer um bom sis-
tema de segurança. Quando saímos do mundo físi-
co, a responsabilidade da virtualização é criar a por-
ta virtual e fazer com que não seja transponível. O 
sistema de virtualização da Vee-Mor foi auditado e 
certificado pela agência nacional norte-americana 
de segurança. Garante portas e chaves idênticas 
às do mundo físico. Valem a política, a lógica, a ca-
pacitação dos profissionais de segurança que irão 
implementar a segurança daquele sistema, igual 
ao que ocorre no mundo físico. A segurança é uma 
questão de criar um ambiente virtualizado a par-
tir do mundo físico, inventar políticas de segurança 
muito bem feitas, senão ocorrem falhas de segu-
rança no modelo virtual. Para que tudo dê certo, é 
necessário também confiar na sua marca, no seu 
sistema de segurança, para que esse negócio de 
nuvem comece de fato a “rodar” no mercado.

Marcelo Turina – Red HatBrazil: Em específico na 
RedHat, temos o SE Linux, um módulo de seguran-
ça de Sistema Operacional voltado também para 
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o Heavy – lembrando que o Heavy, o virtualizador, 
o Hyper Visor da RedHat é o KVI, que se encontra 
dentro do sistema operacional da mesma forma 
que o SE Linux. Ele auxilia a agência nacional norte-
-americana de segurança, a qual ajuda a RedHat a 
manter todos os seus sistemas, tanto os virtuais 
quanto os virtualizadores, o middler. Toda a plata-
forma da RedHat segue as melhores práticas de 
segurança e é bastante reconhecida nesse merca-
do. A segurança do mundo físico é levada pela Re-
dHat para o virtual, com segmentação e isolamento 
das máquinas virtuais, sempre seguindo as políti-
cas de segurança e as melhores práticas. 

Marcos José – Dataprev: Com relação à postura 
de alguns fabricantes tradicionais de segurança, 
como Check-Point, o IBMSS, não estão produzindo 
ou estão produzindo produtos para o mundo vir-
tual similares aos dispositivos discretos que já for-
necem para o mercado e que poderiam ser admi-
nistrados pelas próprias ferramentas de gestão já 
existentes? Os dispositivos virtuais seriam vistos, 
na verdade, como apenas mais um componente do 
mundo real?

Marcelo Turina – Red HatBrazil: No caso da Re-
dHat, há dois fatores. Primeiro: na versão 2.2 do He-
avy, quando se olhava o mundo virtual, o Heavy 2.2 
era desenvolvido em DotNet, ou seja, era fechado, 
pois foi uma aquisição da Solid Ice feita pela RedHat. 
Hoje toda essa plataforma DotNet já se encontra na 

versão 100% RedHat, 100% middler, Jay Boss. Nos-
sos parceiros de dispositivos de segurança batiam 
na nossa porta, dizendo que queriam desenvolver 
uma aplicação de firewall virtual ou uma de backup 
para o nosso ambiente, mas estávamos ainda com 
a versão 2.2, o que gerou na época um atraso. Hoje, 
porém, temos um ecossistema de parceiros desen-
volvendo uma série de aplicações, inclusive a IBM 
é uma das empresas que promovem a adoção do 
KVM da RedHat.

Arlindo Maluli – Vee-Mor: Criamos uma tecnolo-
gia há quatro anos, com a qual monitoramos uma 
máquina virtual de fora, criando a possibilidade dos 
provedores de ferramenta de segurança e antivírus 
criar agentes que estejam no nível do Hyper Visor 
e enxergarem todas as máquinas virtuais de fora. 
Não podem atuar no agente, pois ele não está den-
tro da máquina virtual como acontece em qualquer 
máquina física. Essa foi a principal mudança que 
conseguimos promover no mercado. Boa parte dos 
provedores de ferramentas de antivírus e seguran-
ça usa essa tecnologia, chamada de View Safe, com 
a qual se enxerga a máquina virtual de fora. São 
três principais vantagens: preço (pois não precisa 
de um agente para cada máquina virtual), eficiência 
do sistema de segurança (pois o agente não fica ex-
posto dentro da máquina virtual) e melhor desem-
penho (pois, através do Hyper Visor, enxergam-se 
todas as VM’s).
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Uma das atribuições da nossa Secretaria é justamente traçar políticas públicas 
para o setor de tecnologia de informação do país, principalmente olhando mais 
para fora do governo do que para o que está sendo feito dentro dele como a Se-
cretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), em grande parte das po-
líticas. Trabalhamos principalmente em questões como computação e nuvem, 
cujo impacto é muito grande, porque representam certa mudança de paradigma 
tecnológico. Vou colocar, portanto, algumas diretrizes trabalhadas em termos 
de governo, ou seja, uma conjuntura que inclui o Ministério do Planejamento, o 
Ministério do Trabalho, a Dataprev, o Serpro, o Ministério do Trabalho, Indústria 
e Comércio (MTIC) e o MCT - atualmente com suas instituições de pesquisa. 

Temos um novo paradigma tecnológico: Software as a Service. Existem também 
cargas de trabalhos que são, na verdade, execuções daquilo que as instituições 
ligadas ao governo executam. Logo temos o conjunto de servidores virtuais e 
isso tudo é mapeado em um conjunto de servidores físicos, os Data Centers. 
Dentro dessa figura existem várias possibilidades tecnológicas relativas à Sof-
tware as a Service, uma estrutura como um serviço. 

Quando falamos de computação, só para contextualizar, estamos falando de 
serviços e Data Centers. Quanto às oportunidades referentes ao governo, exis-
tem tanto na área dos serviços pessoais, como também na dos data centers 
governamentais. Todos têm oportunidades tecnológicas que requerem investi-
mentos. E as políticas do MCT visam cobrir isso.

Ainda sobre data centers: existe uma série de novos requisitos que já fazem 
parte da especificação do que se quer, por exemplo, nos requisitos de disponi-
bilidade e de confiabilidade, que vão desde o chamado Tier1 até o 4, nos quais 
se aumentam progressivamente os índices principalmente de disponibilidade 
e confiabilidade. Para entendermos a importância das políticas no setor, é im-
portante mensurá-lo. Temos esses dados recentes, ainda não publicados que 
mostram a evolução do mercado brasileiro de serviços de Data Center, os quais  
fazem a base de todos os serviços  de computação e nuvem. Na América La-
tina, o Brasil representa algo em torno de 58% e a perspectiva é de aumento 
para os próximos anos. A Google anunciou a instalação de um Data Center no 
Chile, recentemente. Estamos trabalhando com outros fornecedores para que 
haja instalação dessas infraestruturas de computação de forma que isso crie 
oportunidades para a indústria local.  Outra pergunta interessante: quais são 
os fatores aceleradores e inibidores desse mercado de data centers no Brasil?

 Os fatores aceleradores são aqueles que muitas vezes levam à adoção da com-
putação em nuvem, por exemplo, a vantagem financeira da terceirização, o foco 
do cliente na sua atividade principal, o lançamento de tecnologias com alto cus-
to de beneficio e baixo custo de entrada. Esses são fatores que aceleram tanto a 



43Fórum de TIC Dataprev Plataforma como serviço para nuvens privadas de governo

Diretrizes trabalhadas em termo de Governo 
Virgílio Almeida

criação de Data Centers quanto a criação de serviços de computação em nuvem. 
Alguns inibidores seriam a atração de Data Centers internacionais, que sofre 
com o fato do custo de energia elétrica no Brasil ser alto, comparado a outros 
países da América Latina e a outros da Ásia. Aliás, os custos das telecomunica-
ções também estão altos, mas existe a determinação da presidência em reduzir 
o custo da energia elétrica do Brasil. Logo, esses são alguns fatores envolvidos 
nessa questão. Outro ponto importante: percebemos uma redução das empre-
sas de capital local no provimento desse serviço de Data Center. Em 2009 tais 
empresas representavam 44% de capital brasileiro e hoje 22%. São bem-vindas 
as empresas estrangeiras, mas deve haver também as de capital nacional para 
criar uma tecnologia local nessa direção. Portanto, grande parte das atividades 
de atração será no sentido de fortalecer também as empresas de capital local.

Quais são os grandes componentes de custo? Do ponto de vista do governo, 
podemos comprar os serviços, usando um data center, uma infraestrutura ou 
um serviço de computação público, no qual  vários outros podem comprar esse 
serviço, ou podemos montar um serviço de computação em número privado 
destinado às aplicações daquele setor específico. Se pensar em um serviço de 
computação em número privado, implica-se na construção de um Data Center. E  
quais seriam os componentes importantes desse custo? As despesas de capi-
tal, que são: espaço físico, sistema de engenharia e refrigeração, infraestrutura 
de telecomunicações e tecnologia de informação. Os dois do meio, sistemas de 
engenharia e refrigeração e infraestrutura de telecomunicações, são essenciais 
para que se tenham serviços de computação não deficientes e a custos com-
petitivos, em termos de custeio ou despesa operacional. Em resumo, os custos 
seriam basicamente energia elétrica, telecomunicações, conectividade e mão 
de obra. Logo, se o governo pretende não só atrair empresas de data centers no 
Brasil, mas também fortalecer aquelas que já estão no setor a ter seus próprios 
data centers, esses aspectos devem ser pensados em termos de planejamento. 

Embora o custo da energia no Brasil seja relativamente alto, comparado com 
outros países, nossa vantagem é a matriz energética mais limpa do mundo, 
comparado com os países desenvolvidos, o que indiretamente acaba sendo um 
fator importante, porque o público, principalmente dos países desenvolvidos, 
olha muito a questão do meio ambiente. Por exemplo, o Facebook tem sido cri-
ticado, porque os data centers dele usam energia de geração térmica nos Es-
tados Unidos. Na produção energética, o Brasil oferece uma possibilidade mais 
interessante, por ser nossa energia extremamente limpa devido à geração hi-
dráulica, o que pode ser um atrativo importante para a instalação de data cen-
ters sustentáveis no país. 

Em termos de serviço, há duas visões que coloco, mas enfatizando aquela que 
diz respeito ao MCT, a do fortalecimento da indústria: uma delas contempla esse 
serviço para dentro do governo e outra contempla o fortalecimento da indús-
tria; apesar de distintas, essas visões não são estanques, porque justamente à 
medida que se tem uma indústria mais forte no país, obtêm-se serviços com 
mais eficiência, há maior desenvolvimento tecnológico no nosso país gerando 
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produtos de classe mundial. 

Quando se pensa em computação em  nuvem, um dos pontos que o MCT tem 
estabelecido é uma série de reuniões com os vários atores interessados nessa 
questão, dos vários ministérios já mencionados e as empresas do governo. O 
que queremos ter? Queremos passar para um novo estágio, para uma platafor-
ma que representa uma mudança de paradigma. Foi publicado um estudo mos-
trando quais são os fatores importantes para fazer a implementação, ou seja, a 
ampla distribuição de serviços de computação em nuvem. No documento, pu-
blicado em uma conferência de computação, é interessante observar como foi 
analisado e quais são os fatores importantes para obter sucesso. Essa visão é 
importante para o Brasil, porque estamos, do ponto de vista do governo, jus-
tamente no início desses passos que levarão à implementação de serviços de 
nuvem dentro do governo e, consequentemente, para a indústria também. 

Segundo esse trabalho, as empresas que fizeram a adoção de computação em 
nuvem como parte da sua infraestrutura de tecnologia da informação apoia-
ram-se em três classes de recursos. A primeira é a relacional - no sentido de re-
lacionamento mesmo; a segunda é do ponto de vista tecnológico e a terceiro do 
ponto de vista gerencial. As empresas, públicas, autarquias ou órgãos da admi-
nistração pública, para terem sucesso, devem olhar essas três classes internas 
para a adoção de computação em nuvem. As três são igualmente importantes. 
Do ponto de vista relacional, um aspecto importante é a relação de confiança 
que se tem entre o provedor do serviço de nuvem e o contratante desse mesmo 
serviço. Isso se aplica tanto ao provedor do ponto de vista governamental, por 
exemplo, Dataprev ou Serpro, como também às empresas privadas. Essa rela-
ção de confiança está diretamente associada à capacidade do serviço de exe-
cutar aquilo que foi contratado, ao nível de serviço contratado, à percepção de 
resposta dos fornecedores às mudanças tecnológicas. Portanto esse é um fator 
chave, porque está se deslocando uma série de aplicações de controle  interno 
para um ambiente externo. 

Segundo aspecto: as empresas que tiveram sucesso na instalação de computa-
ção em nuvem são aquelas com um forte componente interno tecnológico. Elas 
já tinham uma estrutura tecnológica capaz de receber e de fazer a integração de 
suas aplicações internas com as aplicações que passaram para nuvem.  A compe-
tência interna das empresas que adotaram a computação em nuvem é essencial 
também nesse projeto de mover-se para o serviço em nuvem. E, finalmente, a 
capacidade gerencial de fazer a integração das aplicações internas com as apli-
cações que serão passadas para as nuvens, que serão gerenciadas por terceiros, 
provedores do serviço em nuvens. Esses três pontos, a confiança nos provedores 
de serviço, a capacidade tecnológica dos órgãos contratantes e a capacidade ge-
rencial, são os fatores-chaves na implementação da computação em nuvem. Par-
tindo disso, a pergunta que nos fazemos é a seguinte: o que precisamos construir 
dentro do governo para ter sucesso e minimizar os casos de risco? 

O primeiro passo é criar competências dentro do governo, ou seja, formar recur-
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sos humanos capacitados nas tecnologias relativas à computação em nuvem. O 
segundo ponto é dominar a tecnologia de nuvem em todas as dimensões. Nesse 
momento, estamos trabalhando junto com o Serpro, a Dataprev e o Laboratório 
Nacional de Computação Científica (LNCC) que é do MCT, um projeto financiado 
pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para desenvolver uma aplicação 
tecnologicamente brasileira com uso em vários setores, algo semelhante a cer-
to serviço em nuvem que será desenvolvido no nosso país. As empresas colo-
cariam disponíveis para outros órgãos do governo. O desenvolvimento de novas 
tecnologias e serviços de nuvens está em andamento. Estamos trabalhando 
também para verificar possibilidades de incentivos para a atração e instalação 
de data center no país, através da atração de empresas privadas para as várias 
modalidades de serviços em nuvem. Novamente, quando falamos em um novo 
paradigma tecnológico, computação em nuvem, automaticamente estamos 
pensando em um ecossistema de empresas que formam esses serviços que 
serão utilizados pelo governo as próprias empresas do governo que oferecerão 
esse serviço. Precisamos ter regras claras para o setor público. 

Em termos de interoperabilidade, em termos de portabilidade, em termos de 
transparência desses serviços que são oferecidos em computação em nuvem, 
uma das idéias já discutidas com esse grupo, uma espécie de comitê de ho-
mologação do governo, no que se refere à qualidade de serviço, a proteção a 
privacidade, a interoperabilidade, é que possamos criar uma estrutura legal de 
proteção de dados e privacidade, independente da tecnologia especifica e de 
fabricantes específicos (isso para um setor público). Por exemplo, a questão de 
privacidade já estará parcialmente protegida ou coberta pelo Marco Civil da In-
ternet, que está em aprovação no congresso, mas que se refere basicamente 
aos usuários da internet. Temos também que ir além quanto aos dados que es-
tão na nuvem. Um exemplo: já vi várias aplicações do Judiciário, utilizando ser-
viços de nuvem, colocando nela dados brasileiros, mas qual é minha estrutura 
legal? Porque dados colocados em certos serviços de computação no exterior, 
eventualmente, estão definidos pela legislação local. Se pensarmos nas empre-
sas americanas, precisam seguir o ato patriótico do governo americano, através 
do qual é permitido olhar e verificar todos os dados que estão lá sem a prévia 
anuência dos proprietários (pessoas físicas ou jurídicas) desses dados. 

Essa estrutura legal deve ser criada, isso é parte de um trabalho que o Ministé-
rio da Justiça e o MCT têm desenvolvido com outras áreas. O mais importante é 
implementar serviços de governo em nuvem pública e privada, em especial os 
de nuvem pública, no qual o governo ou os órgãos de governo utilizarão serviços 
públicos. Um exemplo do governo permeia rapidamente a sociedade, ou seja, 
se o governo começar a usar computação em nuvem em uma escala maior, as 
empresas começaram a julgar esse procedimento confiável. Por isso, a adoção 
de computação pelo governo deve ser rápida, de modo que isso gere também 
na iniciativa privada uma adoção mais rápida para termos por fim uma escala. O 
governo terá a sua nuvem privada também, pois instituições como a Dataprev 
e o Serpro provavelmente irão construir suas nuvens privadas, a serem usadas 
por vários outros órgãos do governo. Para tanto, tem-se que ampliar e acelerar 
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essa implementação, fomentar a exportação de serviços de nuvem e de data 
center, cujo objetivo é criar empresas no país que sejam capazes de exportar 
esses serviços em escala global. Deve-se também minimizar riscos inerentes 
aos serviços de nuvem.

Essas são as linhas gerais dos pontos sobre os quais o governo está pensando, no 
que se refere à implantação de computação em nuvem internamente e também 
no setor privado. Creio que essa iniciativa da  Dataprev de promover esse debate 
sobre computação é muito importante, porque irá ajudar a amadurecer as ques-
tões não só internamente, mas também nos fornecedores de tecnologias.
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N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

Adriano – Dataprev: Foi comentado sobre o incen-
tivo à indústria nacional e, ao mesmo tempo, sobre 
a atração de datas centers estrangeiros para pode-
rem se instalar no Brasil. Como se estaria prevendo 
isso e quais seriam os riscos? 

Virgílio - MCT: Essa pergunta é interessante, por-
que queremos duas coisas que podem, à primeira 
vista, parecer incompatíveis. Onde estão os dados 
de nuvem que basicamente quase todo mundo usa 
no âmbito pessoal e muitas vezes em termos ins-
titucionais? Estão no Gmail, no Youtube, nos emails, 
no Facebook. Nenhum desses serviços tem seu 
data center no país. São armazenados fora do país. 
Temos uma dependência completa do exterior. É 
importante que essas empresas com participação 
grande no país - o Brasil é o país com o segundo 
maior número de usuários no Facebook e no Twitter. 
Segundo ou terceiro, depende das avaliações con-
sultadas, com um mercado imenso de empresas 
brasileiras perante a lei, porque estão aqui, não só 
através de uma atividade comercial, mas também 
com uma atividade intelectual no país e para de-
senvolver tecnologia. Não queremos delas apenas 
comercialização. Por que é importante que essas 
empresas venham desenvolver tecnologia no país? 
Porque, dessa forma, contratarão pessoas qualifi-
cadas, irão gerar parte dessa tecnologia, irão am-
pliar o ecossistema do setor. Essa vinda faz parte 
da política brasileira de aumentar o conteúdo local. 
Portanto, queremos fortalecer aquelas empresas 
que já existem e, como o mercado brasileiro é am-
plo, pode-se ver pelo caso do Gmail, do Twitter e 
do Facebook, queremos também que se instalem 
aqui.  O Google, infelizmente, já anunciou sua ins-
talação no Chile. Existem várias vantagens, com as 
quais o governo está tentando convencer o Google 
e, em um futuro próximo, também a outras. Além 
do mais, somos um polo de concentração de tráfe-
go, as telecomunicações são muito maiores aqui do 
que em outros países. 

Marcelo Turina – Red HatBrazil: A RedHat já pos-
sui alguns engenheiros desenvolvedores presentes 
no território nacional, cerca de 230 pessoas regis-

tradas no regime CLT. No Brasil existe a instituição 
CNPJ RedHatBrazil. Existem alguns desenvolvedo-
res espalhados pelo Brasil que ajudam no desen-
volvimento das tecnologias. Temos também alguns 
desenvolvedores das plataformas de eventualiza-
ção e de cloud no Brasil. 

Arlindo Maluli – Vee-Mor: Atualmente, como está 
para receber esses dados que seriam hosteados. O  
quanto estamos de fato preparados para que essas 
empresas tragam esses dados para cá, do ponto de 
vista legal?

Virgílio - MCT: No momento existem alguns pro-
pósitos, projeto de lei no Ministério da Justiça, que 
ainda não foram encaminhados ao Congresso. O 
que existe de concreto, no momento, é a aprovação 
de algumas proteções e obrigações também para 
os provedores de aplicações e de serviço.  Isso está 
em discussão. 

Arlindo Maluli – Vee-Mor: Em relação a impostos, 
se eu tiver um data center no país prestando servi-
ço para o mundo todo, quanto se paga de imposto, 
como é que fica?

Virgílio: Pagam-se os impostos aqui, mas estamos 
trabalhando junto ao Ministério da Fazenda, fa-
zendo gestões para construirmos um programa de 
incentivo para que se instalem no Brasil. Por exem-
plo, as empresas já instaladas no Brasil, de diver-
sos setores, possuem o benefício da lei de informá-
tica em termos de redução do IPI (Imposto sobre 
Produtos Industrializados). Queríamos criar alguns 
benefícios para atrair essas empresas para o país.

Arlindo Maluli – Vee-Mor: O modelo é um pouco 
diferente. Não é nada físico, é um serviço online. 
Como se paga por isso?

Virgílio: Essa é a questão. É um serviço que nem 
sempre emprega muita gente. Por exemplo, o úl-
timo data center do Facebook em construção, que 
será instalado em uma cidade da Carolina do Norte, 
empregará 12 pessoas.

Diretrizes trabalhadas em termo de Governo 
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Arlindo Maluli – Vee-Mor: Talvez para exportar 
para milhões e milhões de usuários.

Virgílio: Exatamente, mas tem uma tecnologia as-
sociada a isso. Está na nossa lista de ações obter 
junto aos órgãos competentes alguns incentivos 
para essas indústrias. Porque apoiam as indústrias 
dos serviços, sem dúvida.

Lúcio – Dataprev: O senhor citou o ato patriótico 
dos Estados Unidos. Como é que tem sido a orien-
tação do governo para empresas e órgãos contra 
a aquisição ou hospedagem de serviços na nuvem 
de empresas americanas? Porque pode ter aconte-
cido com o Serpro também o assédio da Amazon, 
que tem contado a história de que eles tem data 
center no Brasil e de fato tem. Pela lei deles, são 
obrigados, mesmo que estejam no Brasil, a abrir as 
informações se o governo entender que sim? 

Virgílio: Não temos uma legislação ainda aprovada 
especifica para essa questão, porque é uma situ-
ação nova. Não há ainda uma orientação jurídica 
para isso. O órgão tem feito consultas s suas áreas 
jurídicas para terem algum suporte legal, mas não 
existe uma legislação. Logo, a análise dessa ques-
tão é feita a luz do regimento jurídico existente, não 
é específico para essa questão. 

Alexandre Souza – RedHat: Estou interessado na 
opinião da MCTI quanto à utilização de padrões 
abertos e de open source, porque existem alguns 
benefícios intrínsecos. Posso citar, por exemplo, a 
inovação tecnológica interoperabilidade e também 
benefícios sociais inerentes à utilização de open 
source no Brasil. Se pensarmos lá atrás, a demo-
cratização da informação hoje é uma realidade da 
internet em qualquer lugar do país. Qual é a visão 
do MCT sobre o futuro do Brasil para a adoção de 
novas tecnologias?

Virgílio: Finalmente estamos discutindo essas 
questões com os órgãos interessados, mas a visão 
do MCT é pelo uso de padrões abertos, valorizá-
-los. Essa tem sido, inclusive, a posição do Comitê 
Gestor da Internet e onde mais o MCT tenha coor-
denação. Naturalmente, existem outros órgãos que 

devem considerar as especificidades deles, mas a 
adoção de padrões abertos é a política da MCT. 

Adriano – Dataprev: Quais substituições o Serpro,  
a Dataprev,  a Telebras e outras empresas poderiam 
fazer em termos de otimização de seus trabalhos 
para poder ter essa competitividade esperada? 
Uma vez que o MCT atrairá algumas oportunidades 
para  data centers de fora, teremos uma competiti-
vidade com eles. Precisamos, pois, aperfeiçoar, mas 
como poderemos fazer essas otimizações? Como 
aperfeiçoar os nossos custos, os nossos processos? 

Meijerard – Dataprev: Os dispositivos móveis são 
a coqueluche nas empresas, todo mundo tem seu 
tablet dentro da rede corporativa, mas existe o pro-
jeto Horizon, que coloca tudo em browser. As aplica-
ções devem ser reformuladas, reescritas para esse 
novo padrão. Na área de desenvolvimento já existe 
a dificuldade de desenvolver aplicações para Inter-
net Explorer, Mozilla, para IOS, Android, o que acarre-
ta um custo operacional muito grande para a área 
de negócios da empresa. Por isso teremos de con-
viver por um bom tempo com o artifício de publicar 
as aplicações ligadas a esses dispositivos móveis. 
Como a RedHat e a Vee-Mor vêem isso? Deve ha-
ver mecanismos para disponibilizar, de uma manei-
ra mais rápida os dispositivos móveis com que os 
empregados querem trabalhar. Até que a empresa 
consiga portar essas aplicações, qual seria a me-
lhor maneira de as empresas disponibilizarem es-
sas aplicações? A RedHat há alguns anos adquiriu a 
empresa Jay Boss. 

Falando em portabilidade, falaremos melhor do 
Java. Nessa situação de dispositivos móveis, na 
qual existe uma aceleração na aquisição desse tipo 
de dispositivo, como iPhone e Android, a RedHat 
consegue trabalhar de duas formas, ou na virtu-
alização de desktops ou em uma interface eclipse. 
Desenvolve no eclipse e, em um clique, consegue 
visualizar essa aplicação e ver como irá se compor-
tar na nuvem, direto no Open Shift, a ferramenta da 
RedHat. Essa mesma aplicação, sem alteração ne-
nhuma no código, pode ser visualizada no iPhone, 
toda adaptada em HTML5 para esse dispositivo. 
Basta desenvolver uma vez e não precisa se preo-
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cupar em como será portada para o iPhone ou para 
o Android, porque usa uma tecnologia chamada Ae-
roGear. Outra opção é o desenvolvimento em Java, 
para o JavaScript HTML5 no seu dispositivo móvel, 
no seu iPad, ou no seu Android. A RedHat oferece 
um leque de opções para esse tipo de demanda, 
além do apoio, pois temos vIOS, um case de suces-
so na migração de DotNet PHP para Java. 

Arlindo Maluli – Vee-Mor: Só completando e es-
clarecendo um ponto. Essa interface que dá aces-
so às aplicações em formato source ou ao desktop, 
a interface do desktop virtual com um Client Server 
dentro, é simplesmente um Single Synon, logo não 
se está publicando nenhuma aplicação ou levando 
uma aplicação interna para a web. Na verdade, ela 
continua dentro, segurança total, jogou o Client Ser-
ver dentro de uma VM, dentro do seu Data Center, 
basta jogar a interface com o acesso protegido para 
o seu funcionário que queira usar um tablet ou um 
celular. Esse é o processo. As ferramentas são inú-
meras. Podemos empacotar um aplicativo, porque 
fica mais fácil distribuí-lo em diferentes máquinas 
virtuais com diferentes sistemas operacionais? De-
pende do que se pretende oferecer ao usuário final. 

Meijerard – Dataprev: Se adentrar nessa rede com 
um dispositivo móvel que seja particular, ao publi-
car na aplicação pelas ferramentas que os fornece-
dores estão oferecendo, estaria convivendo com o 
teu dispositivo móvel e com uma aplicação corpo-
rativa. Podemos implementar mais segurança nas 
aplicações que estão disponibilizadas em qualquer 
lugar, em qualquer dispositivo. 

Adriano – Dataprev:  Há uma versão, por enquanto 
para Android, e uma versão que será lançada esse 
mês para IOS. O que esse software faz? Existe uma 
política americana chamadas em inglês de Bringyou-
rondevice (Traga seu dispositivo), que está sendo di-
vulgada para que cada vez mais empregados usem 
o seu próprio dispositivo. Quando esse funcioná-
rio chega com seu próprio telefone na empresa e 
eles colocam lá dentro um perfil da empresa, ele 
vira uma máquina virtual. Esse sistema possui um 
mini virtualizador dentro daquele telefone e coloca 
lá uma máquina virtual. O resultado disso é que o 

usuário pega o telefone dele na mão, tem o papel de 
parede dele com os aplicativos que costuma usar, 
seja um iPhone ou  um Android. Mas tem um ícone 
no qual, quando clica em telefone da empresa, a tela 
gira e passa a ver um outro papel de parede com os 
aplicativos que a empresa disponibilizou para ele. A 
segurança é total: esse profile (perfil) usa-se o ter-
mo profile para ficar mais fácil para o usuário final 
entender, não é um profile real, mas, sim, uma má-
quina virtual. Esses aplicativos que estão na versão 
empresa do telefone estão 100% protegidos com a 
senha disponibilizada para o profissional.

Arlindo Maluli – Vee-Mor: Percebemos que o 
Brasil está olhando para essas questões. Existem 
pessoas empenhadas em olhar para os novos Data 
Centers, para as nuvens que serão criadas, para que 
o Brasil possa abrir os braços e receber as empre-
sas que desejam investir em data centers e nuvens 
aqui no país. Muito bom saber que o país toma esse 
cuidado, porque é uma área que, de fato,  irá cres-
cer muito forte nos próximos anos.

Alexandre Souza – RedHat: A RedHat tem comu-
nidades que cuidam de projetos. Empresas como a 
Bovespa querem utilizar muito a plataforma de vir-
tualização da RedHat. Estamos lançando a versão 
3.1 agora. Existe uma comunidade na RedHat de 
empresas clientes. 

Lourival – Serpro: É extremamente importan-
te que as empresas Serpro, Dataprev e Telebrás 
se alinhem e trabalhem juntas na construção da 
política de informática, na construção da estrutu-
ra necessária para o crescimento dos órgãos de 
governo. Essa iniciativa serve para que se possa 
ter o entendimento de uma empresa e de outra e 
também do Ministério, a fim de que todos andem 
realmente alinhados no sentido de buscar o cres-
cimento dessa tecnologia para o Governo Federal.

Tadeu – LNCC: A apresentação serviu para situar 
duas fortes empresas de CloudComputing, falando 
de produtos e de Old Map. Devemos intensificar es-
sas empresas para que possamos explorar, dentro 
do contexto do nosso projeto de centro de inovação 
e computação na nuvem, as tecnologias existentes, 
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tanto abertas quanto às soluções de empresas pri-
vadas, para tentar desenvolver as soluções de in-
teresse e atender as demandas das empresas que 
acompanham esse projeto.

Luiz Claudio Tur Jau – Serpro: Pelo Serpro, não 
tivemos a oportunidade de participar mais ativa-
mente na reunião do subcomitê que trabalha a pa-
dronização junto com web services. Há várias con-
testações sobre a arquitetura de referência, sobre 
a própria definição, sobre o vocabulário de nuvem. 
Alguns de nós mesmos fizemos, colocamos, proto-
colamos pelo Brasil. Isso ganhou uma aceleração, 
pois ITU não é um órgão que levará tanto tempo em 
deliberações como a ISO, porque ele quer alguma 
coisa definida e em um prazo menor. O comitê de-
finiu o time colaborativo para fazer esse trabalho, 
que já está em andamento, indo para uma segun-
da fase em Redmound, já tem drafts (rascunhos). Já 
é possível ver alguma coisa, alguma padronização 
de organismos em nível ISO. A ITU em curto espaço 
de tempo reflete todo esse ecossistema que está 
sendo montado. Esse é o tipo de trabalho que de-
manda um pouco mais de atenção, em especial do 

governo. Não temos muita estrutura para partici-
par, não é comunista e nem faz como a China, que 
envia quarenta representantes para uma reunião 
internacional desse porte, mas temos que acom-
panhar, porque  estão em andamento e ganharam  
uma boa aceleração nesses últimos meses.

Jailson – Dataprev: Percebemos que as empresas 
do governo e o próprio ministério do planejamento 
estão interessados em investir em novas tecnolo-
gias Existem aplicações e aplicações, a nuvem se 
aplica a uma. Nesse momento há certo tipo de sis-
temas que talvez não se aplique a outros. 

Alex de Castro – Dataprev: Tivemos uma ideia bem 
legal do que pode e o que não pode na nuvem e que 
tipo de nuvem. Devemos trabalhar as parcerias en-
tre o Serpro, a Dataprev, o data center  público e os 
grandes fornecedores do mercado, a Vee-Mor e a 
RedHat, que também são nossos parceiros. 

Marcos José – Dataprev: A tendência é disseminar 
essa tecnologia e utilizá-la efetivamente.
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