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PREFÁCIO

PREFÁCIO

A transformação digital
CEO da Huawei Brasil, Yao Wei

Estamos entrando em um mundo onde tudo está conectado. O mundo digital é uma realidade, 
e esta revolução está transformando a forma que empresas, governos e pessoas estão vivendo, 
trabalhando e se relacionando.

Os cidadãos, ávidos por tecnologia e conectividade, são impulsionados pela explosão de 
dispositivos inteligentes, como os smartphones. Eles almejam os benefícios e as experiências 
que a era digital proporciona, mesmo no mundo real. Neste contexto, o Brasil está em uma 
posição estratégica de alavancar o crescimento e gerar riqueza com a expansão da infraestrutura 
de comunicações e adoção de tecnologias, como a computação em nuvem.

Recentemente, tive a oportunidade de conversar com o Presidente Michel Temer e o Ministro 
do Planejamento Dyogo Oliveira durante a visita oficial do governo brasileiro à China, para a 
reunião de Cúpula dos BRICS. Fiquei muito otimista com a intenção do presidente em proporcionar 
um ambiente mais propício à investimentos no País e à importância atribuída à tecnologia da 
informação e comunicação neste contexto.

O Ministro Dyogo Oliveira demonstrou muito interesse pelos sistemas de governo eletrônico 
chinês, notadamente pela gestão inteligente de serviços públicos, com aumento de eficiência 
e redução de custos. Na China, o governo adotou uma estratégia conhecida como “um número, 
um guichê, uma rede”, na qual os cidadãos podem dar entrada e consultar processos 
e dados de uma só vez, com agilidade e rapidez. 

Aumentar performance e reduzir custos são desafios de praticamente todas as entidades, 
públicas e privadas. Operar todas as funções por meio de uma infraestrutura de TI robusta, 
com arquiteturas de computação em nuvem pública e híbridas, além do uso de ferramentas 
e softwares serão os principais habilitadores da digitalização do governo.

O grande objetivo está em usar a tecnologia para mudar processos, aumentando a produtividade 
e eficiência. A cloudificação é uma tendência irreversível. Até 2025, a Huawei estima que 85% 
das aplicações corporativas estarão na nuvem. No futuro, acreditamos que haverá cinco grandes 
nuvens no mundo e nós estamos trabalhando com nossos parceiros para construir uma delas.

As redes vão conectar tudo, e a cloud será a fonte de inteligência por trás de todos os objetos 
conectados. Como outras grandes revoluções tecnológicas na história da humanidade, o impacto 
da cloud na sociedade já foi muito além do área de tecnologia. 

Neste trabalho, incluímos uma série reportagens, produzidas em parceria com o Convergência 
Digital, com foco na transformação digital do governo. Nosso objetivo foi ouvir líderes do governo 
para entender qual é o papel e o momento da adoção das TICs no setor público atualmente e, 
dessa forma, ajudar no entendimento das necessidades desse setor.

Boa leitura!
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NÚMEROS CLOUD

INVESTIMENTOS MUNDIAIS EM 
NUVENS PÚBLICAS VÃO CHEGAR 
A US$ 266 BILHÕES EM 2021

NO BRASIL, O MERCADO DE COMPUTAÇÃO CRESCE CERCA 
DE 50% E JÁ REPRESENTA R$ 2,25 BILHÕES

Até 2021, o volume investido/gasto mundial-

mente em serviços e infraestrutura de nuvem pú-

blica deve representar cerca de US$ 266 bilhões. 

As despesas referentes à manutenção dessas 

estruturas, em todo o mundo, aumentaram 

25,4% em 2017, na comparação ao ano passado, 

somando US$ 128 bilhões. Os dados fazem parte 

de um estudo publicado pelo IDC em julho deste 

ano, que projeta um crescimento anual composto 

nos próximos cinco anos de 21%, sobretudo, nas 

grandes empresas, que compõem a maioria dos 

contratantes de soluções de nuvens públicas.  

O estudo do IDC mostra que os Estados Unidos 

ainda serão os maiores demandantes de 

serviços de nuvem pública. O volume gasto 

em território americano é equivalente a 60% 

das receitas mundiais, sendo que, em 2021, 

corresponderá a US$ 163 bilhões. Na América 

Latina, verifica-se o crescimento mais rápido 

da adoção desse tipo de serviço, o aumento de 

despesas anual está em torno de 26,7%. 

De acordo com as análises do IDC, entre as 

aplicações mais demandadas estão as de  
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NÚMEROS CLOUD

gerenciamento de relacionamento com clientes 

(CRM) e as de gerenciamento de recursos 

empresariais (ERP). Juntas elas representarão 

mais de 60% de todas as aplicações em nuvem 

nos próximos quatro anos. As projeções do IDC 

indicam ainda que os gastos com infraestrutura 

como serviço (IaaS) e plataforma como serviço 

(PaaS) crescerão a taxas muito mais rápidas do 

que SaaS com 30,0% e 29,7%, respectivamente, 

ao longo dos próximos cinco anos.

No Brasil, houve uma expansão de 47,4% 

em 2016 quando se fala em computação 

em nuvem. Os principais serviços do setor 

responsáveis por essa alta foram SaaS e PaaS. 

O volume total de investimentos nesse tipo de 

licenciamento passou de US$ 506 milhões, em 

2015, para US$ 746 milhões (R$ 2,25 bilhões) 

no ano passado. Os dados fazem parte do 

estudo anual ‘Mercado Brasileiro de Software 

- Panoramas e Tendências”, da Associação 

Brasileira das Empresas de Software (ABES), 

publicado em agosto de 2017.

Pela primeira vez, houve uma análise e um 

retrato da a evolução percentual de utilização 

das três principais tendências do setor de 

Tecnologia da Informação: Computação em 

Nuvem, Internet das Coisas (IoT) e Big Data. 

Os dados da pesquisa da ABES apontam que 

o modelo de utilização com crescimento mais 

representativo foi o de Aplicações Colaborati-

vas, em que a utilização em nuvem ultrapassou 

o licenciamento tradicional, representando, 

em 2016, 53,3% do mercado – aumento de 

133% em comparação ao número registrado 

82% DAS ORGANIZAÇÕES 
TÊM ALGUMA APLICAÇÃO 
EM NUVEM

Em todo o território brasileiro, 82% das 

organizações têm alguma aplicação em nuvem. 

No entanto, apenas 15% delas apresentam 

75% ou mais do seu ambiente nesse modelo. 

Os dados fazem parte do IT Brazil Snapshot, 

estudo realizado pela Logicalis, provedora de 

serviços de TIC, divulgado no início do segundo 

semestre deste ano.

Segundo o levantamento, 51% das organi- 

zações acreditam que, tanto elas quanto 

os concorrentes, estão em um nível de 

maturidade intermediário na adoção de com-

putação em nuvem. Porém, 42% dos partici-

pantes afirmam que não estão no patamar 

ideal e mostram que precisam ser mais exigen-

tes para alcançarem um nível de excelência. 

A exigência é mais severa no segmento finan-

ceiro, onde não há espaço para erros. Para 

em 2013. Em segundo lugar, surgem as apli-

cações de CRM. Neste segmento, apesar de 

o licenciamento tradicional ainda ser a maioria 

no mercado, a utilização em nuvem saltou de 

uma participação de 20,8%, em 2015, para 

27,5%, em 2016.
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A exigência é mais severa no segmento finan-

ceiro, onde não há espaço para erros. Para 

62% dos gestores de TIC entrevistados, so-

bretudo na área financeira, o ideal é 

atingir a excelência.

A pesquisa, que chega à sua quarta edição, é 

fruto de uma parceria com a Somatório Pesquisa 

e Informação. Foram ouvidos representantes 

de 205 empresas, entre novembro de 2016 e 

fevereiro de 2017, com o objetivo de avaliar 

o nível de maturidade e de adoção de novas 

tecnologias nas empresas brasileiras.

NÚMEROS CLOUD

Os dados reunidos no IT Brazil Snapshot 

apontam que a computação em nuvem 

finalmente se consolidou como uma realidade 

no Brasil. Agora, as corporações não discutem 

mais sobre a possibilidade de migrar para 

cloud, as discussões se concentram em prazos 

da migração e sobre quais aplicações migrar.

Apesar da alta taxa de adoção entre os 

respondentes da pesquisa, a maior parte 

(66%) ainda não tem nem 25% dos serviços 

em cloud. Para eles, a principal barreira para 

adoção continua sendo a tecnologia em si 

(40%), comprovando que ainda há gaps de 

entendimento sobre a nuvem.

Além de ser considerado o ano de consolidação 

da tecnologia, 2016 marcou o fortalecimento 

da cloud híbrida, adotada por 40% das empresas 

brasileiras. A nuvem privada, por sua vez, 

passou de 46%, em 2013, para apenas 25% no 

ano passado – comprovando a mudança no per-

fil de contratação de cloud pelas organizações. 

Já a nuvem pública permanece estável desde 

a primeira edição da pesquisa, sendo usada 

por cerca de 7% das organizações.
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NUVEM GOVERNO

GOVERNO USA ‘BROKER’ EM 
PRIMEIRA FASE DE NUVEM NA 
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

CONTRATAÇÃO MARCA O INÍCIO DE CENTRALIZAÇÃO DOS RECURSOS 
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO PODER EXECUTIVO

A estratégia de centralização dos recursos de 

tecnologia da informação na administração 

federal tem como marco a contratação de 

serviços de computação em nuvem, com dis-

puta prevista ainda para 2017. A experiência 

começará restrita a alguns ministérios, mas 

um teste para ambições maiores, tanto no 

uso da infraestrutura de TI como na gestão e 

governança de ativos e contratos. O norte é a 

digitalização do governo, especialmente no 

campo dos serviços.

“A TI precisa de uma governança um pouco 

mais focada para que a gente consiga entregar 

mais. Essa é uma demanda unânime, da socie-

dade, do governo, de todos. Portanto, além da 

governança temos que falar de serviços. Mas 

será que precisamos de 10 ou 15 agências 

de governo atendendo a população? Cada 

uma com serviço específico? Podemos nos 

espelhar em experiências como Na Hora, ou 

Poupatempo, com o mesmo servidor público 

atendendo o cidadão em várias coisas”, resume 

o secretário de Tecnologia da Informação e 

MARCELO PAGOTTI
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Comunicações (Setic), do Ministério do Plane-

jamento, Marcelo Pagotti. 

É uma visão de longo prazo, reconhecem  

o secretário e demais integrantes da Setic.  

Um passo efetivo, porém, começou com a 

iniciativa dos ministérios de participarem 

da primeira compra unificada de serviços 

de computação em nuvem. O prazo para os 

órgãos indicarem quem participará dessa etapa 

encerrou no fim de setembro. Se os trâmites 

correrem como previsto, os fornecedores  

privados vão brigar por esse contrato na  

segunda quinzena de novembro. 

“Inicialmente é para alguns órgãos da adminis- 

tração federal. Foi feita uma consulta pública 

no passado, mas, depois disso, unificamos a 

estratégia e esta é a única de contratação de 

nuvem. A princípio tivemos a sinalização de 

seis ministérios, além do Ministério do  

Planejamento. A gente está contratando uma 

empresa para prestação de serviço com duas 

nuvens públicas. É um broker e ele trará duas 

nuvens, tendo elasticidade como estratégica”, 

explica o diretor do Departamento de Estru-

turação de Soluções e Serviços, do Ministério 

do Planejamento, Tiago Miari. 

A ideia é usar esse primeiro contrato de nuvem 

como teste. O formato de broker, ou seja, 

prestador de um serviço especializado que 

envolve conhecer o contexto de determinada 

organização e adotar as melhores soluções e 

ferramentas adequadas, faz parte da estratégia 

de elevar a maturidade em TI dos diferentes 

órgãos públicos. E, claro, é um reconhecimento 

de que a administração tem um bocado para 

aprender nesse tema. 

“O próprio Ministério ainda não tem maturi-

dade para fazer isso, então estamos deixando 

na mão de empresas, para hospedar sistemas 

dos ministérios. Primeiramente serão sistemas 

menos críticos. Nada de dados abertos. Nosso 

formato, nosso desenho, é mais perto de in-

fraestrutura como serviço, com algum cacoete 

de plataforma como serviço. Mas basicamente 

IaaS, capacidade computacional, máquina de 

disco. Estamos caminhando em uma trilha que 

pode crescer mais no futuro, depois vai evoluir 

para plataforma como serviço e, lá na frente, 

software como serviço”, diz o secretário  

adjunto da Setic Angelino* Oliveira.

Essa evolução tem raízes distantes, como 

os pilares normativos das compras públicas, 

e recentes, principalmente em novas 

demandas instituídas pelo Estado que 

exigem transformações – e que encontram 

na tecnologia da informação as ferramentas 

para materializar tais demandas. 

Por fora, a legislação que determina como o 

governo vai adquirir os serviços de tecnolo-

gia ainda se firma sobre a Lei de Licitações 

(8.666/91) e sobre a Lei 10.520/02, que insti-

tui o pregão e sua modalidade eletrônica. E,  

claro, merecem nota a própria criação do 

Sistema de Administração dos Recursos de 

Tecnologia da Informação, SISP (Decreto 

NUVEM GOVERNO
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7.579/11), que reúne cerca de 220 órgãos e 

entes públicos federais. Além da Instrução Nor-

mativa 4, que teve sua primeira versão editada 

pela então Secretaria de Logística e Tecnologia 

da Informação (hoje Setic), em 2008.

Indiretamente, exigências crescentes reme-

tem ainda à Lei de Acesso à Informação 

(12.527/11), mas que se sucedem até as 

mais recentes, como Decretos de 2016 que 

instituem compartilhamento de dados (8.789) 

e os prazos para a oferta efetiva de serviços 

digitais (8.936). Esses instrumentos, se não 

mudaram necessariamente a forma como os 

órgãos públicos compram e contratam tecnolo-

gia da informação para atender aos expressos 

objetivos das políticas, na prática, estão exigin-

do uma transformação de mentalidade sobre o 

uso dessas ferramentas pelo Estado. 

NOVAS SOLUÇÕES DE TI 
DEMANDAM INTEGRAÇÃO DE 
BASES DE DADOS

Normas exigem o compartilhamento de dados 

cadastrais de cidadãos 

A legislação que continua em vigor permite, a 

cada órgão federal, contratar a solução de TI 

desejada, desde que a demanda esteja devida-

mente fundamentada e, de preferência, atenda 

a uma estratégia interna de uso da tecnologia, 

como buscam disciplinar as orientações da 

(hoje) Setic e do próprio Tribunal de Contas 

da União. No entanto, as novas demandas 

exigem interligação de bases de dados 

armazenadas em diversos órgãos federais das 

administrações direta e indireta, fundações e 

autarquias. As normas exigem, por exemplo, 

que dados cadastrais de cidadãos brasileiros, 

de participações em empresas e composições 

societárias, além da situação empregatícia, 

sejam compartilhados, preferencialmente 

de forma automática.

Na visão da Setic, esse tipo de demanda 

fortalece a demanda por maior centralização 

das soluções e, especialmente, da governança 

sobre o uso da TI no governo federal. No caso 

do cruzamento de informações exigido pela 

política de dados abertos, o alvo é uma solução 

única para toda a administração federal. Por 

essa razão, a secretaria baixou uma regra que 

proíbe os órgãos federais de contratarem fer-

ramentas de Big Data ou Analytics. A vedação 

foi inserida na versão 2017 do guia de boas 

práticas que orienta contratações de tecnolo-

gia da informação no governo. A legislação não 

mudou, mas há uma nova lógica e uma nova 

dinâmica para as contratações.  

“Todo mundo precisa contratar nuvem. Vamos 

fazer 25 processos separados? Melhor um. 

Tendo não somente a política, como já temos, 

mas entregando já o produto ou serviço. 

Nossa proposta é a criação de uma rubrica 

para TI para facilitar a gestão. O passo inicial 

é coordenação dos projetos. Não precisa ter 

NUVEM GOVERNO
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necessariamente o orçamento, com a caneta 

para dizer que o projeto está alinhado com 

o direcionamento da Casa Civil, ele pode 

ser assinado. É o primeiro passo”, admite o 

secretário Marcelo Pagotti. 

Normativamente, a centralização vai sendo 

endossada como política. Em abril de 2017, 

o Decreto 9.035 transformou o que já fora 

SLTI, e depois STI, na nova Setic, liderada por 

Pagotti. Com poderes para controlar os gastos 

com a compra de bens e serviços dos 220 

órgãos do SISP, a Setic pode ser entendida, no 

que chamam seus próprios integrantes, como 

uma fase “pré-CIO” do governo federal.

Isso não significa que todos os contratos de TI 

passaram a ser imediatamente centralizados 

na Setic. Porém, há uma intenção de que isso 

aconteça pelo menos naqueles em que há 

escala, em linha com o que começou sendo 

tratado como compras coletivas. 

“No papel nosso de órgão central do SISP, é 

importante termos padrões, regras de sinergia. 

Vamos fazendo isso juntos, analisando editais 

e como adequar o uso, o compartilhamento e 

as características de segurança. A legislação 

final para uso de ‘nuvem’ não está fechada. É 

algo que está em construção”, diz o secretário 

adjunto Angelino Oliveira. 

Nem todos estarão juntos com a esperada 

centralização. O fiscal maior das compras, 

o Tribunal de Contas da União, está fazendo 

uma contratação específica de serviços de 

computação em nuvem, em moldes até se-

melhantes ao que pretende a Setic com essa 

compra inicial para vários ministérios. Em outra 

frente, o Banco Central, que tem uma dinâmica 

própria de contratações de TI, independente da 

Setic, abriu, em setembro, um debate público 

sobre regras para contratação de nuvem pelos 

integrantes do sistema financeiro nacional. 

A proposta do BC “estabelece requisitos para 

contratação de serviços de processamento e 

armazenamento de dados e de computação em 

nuvem, incluindo exigências contratuais míni-

mas”. Segundo a Autoridade Monetária dos ban-

cos, “essa iniciativa de regulação leva em conta 

a crescente utilização de meios eletrônicos e de 

inovações tecnológicas no setor financeiro, o que 

requer que as instituições tenham controles e 

sistemas cada vez mais robustos, especialmente 

quanto à resiliência a ataques cibernéticos”. 

No entanto, se a estratégia para a nuvem na 

administração federal envolve novas táticas 

de contratação privadas, ela também reserva 

espaço para os grandes fornecedores de TI go- 

vernamentais, notadamente Serpro e Dataprev.  

As principais estatais de tecnologia da infor-

mação do governo federal estão montando 

um consórcio para oferecer conjuntamente 

serviços de computação em nuvem a órgãos 

públicos. O plano consiste em usar infraestru-

tura própria, além de agregar a oferta com 

nuvens públicas de fornecedores privados.

“A ideia é termos uma orquestração comum. 

Neste mesmo orquestrador vamos também 

NUVEM GOVERNO
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trabalhar as nuvens de governo. Teremos um 

catálogo comum de nuvem, pelo menos IaaS 

e PaaS, infraestrutura e plataforma. Os preços 

para a nuvem pública serão comuns”, revela 

o gerente de conta de Novos Negócios da 

Dataprev, Edmar dos Santos Ferreira Jr. 

Enquanto as empresas estatais serão respon- 

sáveis pelo armazenamento dos dados 

sensíveis, uma outra encomenda já está 

prevista, referente à parte da digitalização 

dos serviços públicos, que envolve os processos 

NUVEM GOVERNO

de identificação e autenticação dos cidadãos 

para acesso a esses serviços. No 

momento, existe uma versão preliminar do 

projeto de um portal unificado de serviços, 

batizado de Brasil Cidadão, com sistema de 

autenticação que usa uma solução desenvolvida 

pelo Serpro, ainda em fase de aperfeiçoamen-

to. A própria Dataprev ofereceu à Setic outra 

solução de autenticação, que já funciona em 

aplicações relacionadas ao Ministério do 

Trabalho, como Sine Fácil, e da Previdência 

Social, como INSS Digital. 

 * Angelino Oliveira foi secretário adjunto da Setic até 
02/10 de 2017
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ESTATAIS DE TI QUEREM PARCERIA 
COM NUVENS PÚBLICAS

SERPRO E DATAPREV ESTABELECEM CONSÓRCIO PARA 
OFERECER, EM CONJUNTO, SERVIÇOS AOS ÓRGÃOS 
PÚBLICOS NUM REGIME BATIZADO DE BROKER

O Serpro e a Dataprev vão prover serviços  na nu-

vem para o governo federal, de forma conjunta, e 

também em parceria com  provedores de merca-

do de nuvens públicas. Os dois órgãos têm pressa 

em preparar suas respectivas infraestruturas a 

tempo de atender ao chamamento do Ministério 

do Planejamento, que já realizou audiência 

pública e está bem perto de lançar um edital para 

contratação de serviços de nuvem pública.

A ideia do Serpro e da Dataprev é atuar – a 

quatro mãos -   em um novo conceito que  

chega ao mercado nacional: o de broker,  

voltado ao gerenciamento de cargas de tra-

balho em ambientes variados na nuvem.  

As estatais assumem a responsabilidade pela 

orquestração do serviço, integrando as 

nuvens privadas dos órgãos com as nuvens 

públicas que serão licitadas.

“O Serpro vem investindo em nuvem há algum 

tempo e tem atuado em duas frentes. A primeira 

é a oferta de nuvem pública na modalidade de 

infraestrutura como serviço (IaaS). A segunda 

ESTATAIS

MATHEUS BELIN
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ESTATAIS

frente se refere à plataforma como serviço 

(PaaS), por enquanto restrita ao ambiente  

interno. Estamos convergindo essas duas ofertas 

em um novo produto denominado Estaleiro. 

Trata-se de uma solução PaaS - com banco de 

dados, contêiner, storage como serviço -  com 

orquestração OpenStack - plataforma de códi-

go aberto para hospedagem e gerenciamento 

de serviços de nuvem”, afirma Iran Porto Júnior, 

diretor de Operações do Serpro.

O OpenStack é a base da arquitetura da oferta 

IaaS e do Estaleiro. Mas está previsto, ainda, 

um conjunto de soluções de código livre como 

o Docker, referente à conteinerização, que 

padroniza a infraestrutura. Os contêineres são 

uma maneira de empacotar o software em um 

formato que pode ser isolado em um sistema 

operacional compartilhado. 

Outro software livre adotado na PaaS Estaleiro 

é o kubernetes, responsável pela orquestração 

dos contêineres. A ideia é que o contêiner 

funcione com Java, código Python - linguagem 

de programação de alto nível – e a aplicação 

do desenvolvedor. Essa arquitetura viabiliza 

o conceito de DevOps, conjunto de práticas 

de desenvolvimento de software que explora 

a comunicação, a colaboração e a integração 

entre desenvolvedores de software e outros 

profissionais de TI. Com o DevOps, as equipes 

de infraestrutura e desenvolvimento atuam  

de forma integrada

“No contêiner estão encapsuladas as con-

figurações de infraestrutura e de código da 

aplicação. Trata-se de uma implementação 

plena de DevOps, que dispensa a necessidade 

de estabelecer configurações distintas para  

os times de infraestrutura e de desenvol- 

vimento”, explica Porto. 

Um projeto de desenvolvimento dentro de  

um ambiente do Estaleiro já apresenta o  

conceito de entrega contínua. Desde o início, 

com o desenvolvimento em um repositório de 

código, é possível fazer todo o processamento 

de análise de vulnerabilidade, de segurança 

e de bug até a própria disponibilização da 

aplicação no ambiente. 

 “É o conceito de uma esteira produtiva  

completa com autosserviço para o desen- 

volvedor”, resume Porto.

O Estaleiro vai permitir um conjunto de 

soluções: ambiente para adicionar aplicações 

Python, PHP e Java; modelo de serviço de 

banco de dados; serviços de software defined 

storage, para o desenvolvedor criar um am- 

biente de armazenamento como o S3 da 

Amazon; serviços de rede e de segurança,  

tudo orquestrado via OpenStack. 

Os serviços de computação na nuvem nas 

modalidades de software (SaaS) e hardware 

(IaaS) já estão no portfólio do Serpro. São 

produtos e serviços padronizados ou com 

baixo grau de personalização, focados na 

disponibilização de recursos tecnológicos para 

comercialização em massa. O serviço IaaS in-

clui recursos computacionais, complementados 
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por capacidades de armazenamento e 

rede, hospedados pelo Serpro e oferecidos 

sob demanda.

“IaaS é um produto consolidado do Serpro 

ofertado a mais de 50 clientes. Entre os que 

já degustaram, estão o Superior Tribunal 

Militar (STM), o Conselho Nacional de Justiça, 

o Conselho Federal de Psicologia e a Embratur. 

Na lista de  contratos vigentes, estão a 

Central de Recebíveis, a Subsecretaria de 

planejamento do Ministério da Fazenda, o 

Ministério do planejamento e a Fundação 

de Previdência Complementar do Tesouro 

público”, detalha Porto.

GOVERNO PROJETA NUVEM 
PRÓPRIA PARA JANEIRO DE 2018

Serpro, Dataprev e Ministério do Planejamento 

trabalham na unificação das bases de dados 

para criar uma hierarquia de acesso

A estratégia para o Estaleiro passa por 

negociações com o Ministério do Planeja-

mento, que está no meio de um processo de 

contratação de IaaS. O Serpro, em conjunto 

com a Dataprev, vem formatando um produto 

para ser utilizado pelo Ministério e os órgãos 

da administração pública. Essa é uma das 

estratégias discutida no âmbito do consórcio 

formado pelas duas empresas.

“Neste momento, o edital está em fase final de 

consulta pública. Há órgãos aderindo e que es-

tarão no lançamento do edital de contratação. 

São dois lotes de contratação: infraestru-

tura na nuvem e a figura do broker, que é o 

orquestrador de nuvem, o terceiro ente neste 

tripé. O Serpro respondeu ao chamamento do 

Ministério, posicionando-se como broker. Além 

disso, vamos ofertar o serviço de nuvem com-

pleto pelo consórcio Serpro-Dataprev. Estamos 

na fase de construção do Estaleiro, trabalhando 

para atender, no prazo, ao chamamento do 

Ministério”, diz Porto.

Matheus Belin, diretor de Tecnologia e Opera- 

ções da Dataprev, diz que o objetivo da oferta 

de uma plataforma conjunta é atender, de for-

ma unificada, demandas distintas do governo 

e, eventualmente, do mercado privado. Ele 

explica que tanto o Serpro quanto a Dataprev, 

atendendo às iniciativas de desburocratização 

do governo, vão democratizar e unificar o 

acesso a bases de dados. Assim, diversos 

órgãos poderão acessar as bases já existentes. 

No caso da Dataprev, há o Cadastro Nacional de 

Informações Sociais (CNIS), as bases do seguro 

desemprego e do consignado”, explica Belin.

Segundo Belin, os entes privados não terão 

acesso às informações previdenciárias e 

financeiras dos cidadãos. A ideia é racionalizar 

e compartilhar esforços. Hoje diversos órgãos 

do governo têm o seu cadastro. “Haverá uma 

hierarquização dos dados, inicialmente com as 

bases do Serpro, da Dataprev e do Ministério 

do Planejamento em arquitetura orientada a 

ESTATAIS
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serviços (SOA) e em um ambiente de com-

putação na nuvem. A meta é que a nuvem 

de governo esteja pronta em janeiro de 

2018”, diz Matheus.

A Dataprev também tem planos de estabelecer 

parcerias para a oferta de nuvem pública 

de mercado a órgãos do governo, tendo por 

base legal o artigo 28 da Lei 13.303/2016, 

conhecida como Lei das Estatais, que esta-

belece modelos de parcerias. A ideia é atuar 

como um broker, oferecendo suporte a 

ESTATAIS

diversas nuvens privadas virtuais. Em vez 

de o cliente rodar suas aplicações em um 

datacenter fora do país, estará em território 

nacional, nos servidores da Dataprev. 

IRAN PORTO JUNIOR
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JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 
SÃO PAULO INCORPORA A 
NUVEM PÚBLICA

LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DOS PROVEDORES ESTÁ 
AGENDADA PARA ACONTECER NO COMEÇO DE 2018

O Tribunal de Justiça de São Paulo já traçou sua 

estratégia para a computação na nuvem. Tom 

Alexandre Brandão, juiz assessor da Presidên-

cia do Tribunal de Justiça de São Paulo na área 

de Tecnologia, diz que o tribunal apresenta 

uma solução de infraestrutura tecnológica 

bastante robusta para lidar com mais de 20 

milhões de processos em andamento. Hoje cerca 

de 40% dos processos já são digitalizados.

“Como temos uma demanda incrivelmente 

alta, a proporção dos processos digitais em 

relação aos físicos tem aumentado exponen-

cialmente. Em alguns meses, a maior parte 

dos processos se tornará digital. O volume 

acima de 20 milhões de processos digitais, em 

andamento, exige uma estrutura de tecnologia 

muito robusta. Para isso, como todo o mercado, 

caminhamos para uma arquitetura de tecno-

logia de nuvem. Já temos uma nuvem privada 

no tribunal. Nossos datacenters trabalham no 

conceito de nuvem e todos os estudos técnicos 

estão nos direcionando para a contratação de 

nuvens públicas”, afirma Brandão.
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Atualmente com dois datacenters, o 

Tribunal de Justiça de São Paulo mantém 

uma nuvem privada desde 2014. Essa nuvem 

privada abarca os sistemas de acompanha-

mento processual e os processos. Segundo 

Brandão, a implementação da nuvem 

privada atendeu totalmente os requisitos 

da Resolução 211/2015 do Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ), que institui a Estratégia 

Nacional de Tecnologia da Informação e 

Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD). 

De acordo com Brandão, na nuvem pública,  

a ideia, no primeiro momento, é migrar  

arquivos que não têm necessidade de acesso 

imediato. Este rol inclui processos já  

arquivados, arquivos desativados, arquivos  

de mídia que acompanham os processos. 

Posteriormente, será a vez de arquivos mais 

pesados como gravações de audiências, acer-

vos das escolas de magistraturas e da escola 

dos servidores públicos.

“Estamos analisando a melhor forma de 

contratação da nuvem pública. Isso inclui a 

definição dos critérios técnicos, a busca por 

fornecedores que possam atender a demandas 

e promover contratação por meio de licitação, 

nos termos da Lei 8666/93, o que deve ocorrer 

a partir de 2018. A migração de uma nuvem 

privada para uma nuvem pública é um grande 

projeto do Tribunal de Justiça para lidar com o 

volume gigantesco de dados. Além disso, esta-

mos estudando o uso de inteligência artificial 

para a identificação de processos, outro projeto 

para 2018”, antecipa Brandão.

JUDICIÁRIO
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SERVIÇOS DIGITAIS

SERVIÇOS DIGITAIS MUDAM USO 
E PROCESSOS DE COMPRAS DE TI 
NO GOVERNO FEDERAL

EXEMPLO CLARO DE POLÍTICA QUE EXIGE SUPORTE  
TECNOLÓGICO, A DECISÃO DE TER SERVIÇOS 
GOVERNAMENTAIS COMPLETOS DE FORMA ONLINE, 
ATÉ O FIM DE 2018, TRANSFORMA A PRÓPRIA 
GOVERNANÇA DE TICS NA ADMINISTRAÇÃO  

Até o fim deste ano de 2017, o governo 

federal pretende disponibilizar os primeiros 

quatro serviços digitais a partir do que será a 

porta unificada de atendimento aos cidadãos 

em suas diversas relações com a administração 

pública. Tema de interesse óbvio em qualquer 

sociedade conectada, sua materialização foi 

especialmente determinada a partir do 

Decreto 8.936, editado em dezembro de 

2016, que não apenas fixa prazos, mas exige 

uma nova forma de relacionamento do Estado 

com os brasileiros. 

A norma prevê a faculdade de “solicitação e o 

acompanhamento dos serviços públicos sem 

a necessidade de atendimento presencial”, a 

ordem para os órgãos “implementar e difundir 

o uso dos serviços públicos digitais” e que seja 

possível “disponibilizar, em plataforma única 

e centralizada, mediante o nível de autenti-
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cação requerido, o acesso às informações e a 

prestação direta dos serviços públicos”. 

Trata-se de um exemplo claro de decisão 

política com impactos diretos no uso da tec-

nologia. Além de saber quais são e para  que 

servem os serviços prestados pelo  governo 

federal, a ordem presidencial exige suporte 

de ferramentas de TICs, bases interoperáveis 

e acesso ubíquo via internet. Associada a 

comandos anteriores sobre acesso à infor-

mação e compartilhamento de dados na 

administração, ela dá a base para o uso de 

tecnologias da informação e comunicações 

(TICs) pelo Estado. 

O Ministério do Planejamento, que tem entre 

suas funções coordenar o uso de TICs no 

governo federal, começou um censo dos 

serviços pelos ministérios e órgãos da adminis-

tração direta, depois estendido a autarquias 

e fundações, universidades públicas e insti-

tutos federais. O levantamento é feito pela 

Escola Nacional de Administração Pública por 

meio de questionários que buscam, além de 

identificar os serviços, dados sobre custos 

de atendimento, perfil dos usuários, tamanho 

do público-alvo e tempo médio de espera.

“O numero de serviços é enorme. Ainda esta-

mos catalogando. Chegamos em 600 serviços 

até aqui, mas estimamos que vamos identificar 

mais de 2 mil serviços públicos em nível federal. 

Nem todos serão digitais. O censo busca ma-

pear aqueles potencialmente digitalizáveis”, 

explica o diretor do Departamento de Governo 

Digital do Ministério Planejamento, parte da 

secretaria de TICs, Wagner Araújo. 

O canto tecnológico é música em tempos de 

dificuldades econômicas. Na pasta que também 

cuida do Orçamento da União, o mantra é de 

que os serviços digitais reduzem em até 97% os 

custos para o governo. Além de eliminar da vida 

do cidadão os deslocamentos desnecessários, 

o tempo de espera nas filas, a impressão de 

certidões e a autenticação de documentos.

Sustentado em estudos realizados no Canadá, 

no Reino Unido, na Noruega e na Austrália, 

o Planejamento calcula que o atendimento 

presencial custa em média US$ 14. No entanto, 

quando o mesmo serviço é prestado de forma 

online, esse valor cai para US$ 0,39. 

Em outra frente, o Tribunal de Contas da União 

estima, com base em dados de 2016, que 

poucas ferramentas digitais já permitiriam ao 

Executivo economizar mais de R$ 1 bilhão por 

ano.  De acordo com esses dados, “apenas nos 

exemplos de marcação de consulta em hospitais 

e de matrícula em escolas públicas, o impacto 

para a sociedade pode chegar a R$ 486 milhões 

por ano, levando em conta as horas de trabalho 

desperdiçadas pelos cidadãos em filas de atendi-

mento. Da mesma forma, os estudos apontaram 

uma potencial redução no custo operacional para 

o Estado em R$ 562 milhões por ano caso o aten-

dimento fosse realizado de forma eletrônica”.

O mesmo levantamento apontou que, em 

relação à “possibilidade de o cidadão con-
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seguir finalizar o serviço sem a necessidade 

de acessar ou utilizar-se de outros meios, 

como fazer cadastros, consultas ou emissão 

de certidões em outros sítios eletrônicos, 

que pode ser denominado de serviço autossu-

ficiente, somente 24,89% dos órgãos atendem 

integralmente a este requisito, ao passo 

que 35,37% disseram que alguns de seus 

serviços o atendem”.

Se sobram incentivos pelo lado fiscal, outra 

premissa adotada na digitalização do 

atendimento é de que o celular é um aliado 

especial na garantia de acesso amplo. Em 

2014, quando os planos de agora nem eram 

sonhados, 76% dos cidadãos que usavam 

a internet se conectavam pelo celular. Esse 

percentual pulou para 89% em 2015 e 

chegou a 93%, em 2016, como apontam as 

sucessivas pesquisas realizadas pelo Comitê 

Gestor da Internet no Brasil (TIC Domicílios).

“O brasileiro tem consumido cada vez mais 

internet por dispositivos móveis. Entretanto, 

o uso de aplicativos móveis ora está em voga, 

ora não, especialmente porque ocupa espaço 

na memória dos aparelhos. Por isso, 

preferimos investir nos sites responsivos. 

Descobrimos que é mais interessante para 

o proprietário do celular. Ou seja, para quem 

entra no portal, em servicos.gov.br, é comple-

tamente responsivo em dispositivos móveis”, 

afirma o diretor de Governo Digital. 

CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO APRESSA 
LANÇAMENTO DE SERVIÇOS 
DIGITALIZADOS

Além de enxergar que o celular é o meio 

prioritário nos acessos à internet e a 

necessidade de simplificar a busca em bases 

de dados, houve uma certa pressão do 

Conselho de Desenvolvimento Econômico 

e Social _ colegiado de aconselhamento à 

Presidência da República que reúne nomes 

importantes da sociedade civil e, especial-

mente, do empresariado nacional _ para 

apressar a digitalização de serviços. 

A meta inicial do governo com o Decreto 

8.936/2016 era concluir, até o fim de 2018, 

a digitalização de pelo menos nove serviços: 

emissão de CPF; emissão de passaporte; 

cadastro único; passe livre interestadual para 

pessoas carentes e com deficiência; finan-

ciamento estudantil (Fies); prova de vida de 

aposentados e pensionistas; requerimento de 

seguro-desemprego; recurso de multas 

do DNIT e o cadastro de fornecedores.

O resultado dessa provocação foi a decisão 

de antecipar quatro sistemas: emissão de 

passaporte com a dispensa da apresentação de 

documentos como quitação eleitoral e militar; 

a emissão do passe livre para pobres e defi-

cientes; o alistamento militar online e o cadas-

tramento de empresas no rol de fornecedores a 

SERVIÇOS DIGITAIS
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órgãos públicos. “Nesses quatro casos haverá, 

ainda em 2017, um nível maior de automação 

do que o atual”, completa Oliveira.

“Estamos mapeando os serviços de maior 

relevância, de maior impacto, para fazer a 

automação. Buscamos ainda antecipar o lança-

mento de alguns. Essa estratégia foi provocada 

pelo ‘Conselhão’ e nos pediram para anteci-

par alguns resultados para desburocratizar. 

Mesmo que não seja da forma mais elegante, 

vamos antecipar alguns desses efeitos”, 

afirma o secretário adjunto de Tecnologia da 

Informação e Comunicações do Ministério do 

Planejamento, Angelino Oliveira. 

A escolha dos quatro primeiros está direta-

mente relacionada ao grau de sua preparação. 

Paralelamente, o Ministério do Planejamento 

adquiriu, em um contrato que pode chegar a 

R$ 14,5 milhões em quatro anos com a Lecom 

Tecnologia, uma “solução tecnológica para 

automação de serviços públicos, no modelo de 

software como serviço, bem como a adequação 

e automação dos serviços propriamente ditos”. 

Trata-se de uma aplicação, rodando em nuvem, 

para digitalizar serviços que hoje são total ou 

parcialmente analógicos.

“Não centralizamos tudo. Há ainda lançamen-

tos de alguns serviços digitais por partes dos 

ministérios de forma isolada. Ao mesmo tempo 

estamos disponibilizando uma ferramenta, que 

é um facilitador. Porém, o uso é facultativo aos 

órgãos. Tanto que o contrato dessa ferramenta 

de automação foi pensado de modo muito 

escalável, inclusive porque só será pago 

qualquer valor para aquele serviço público 

que for digitalizado e estiver em execução”, 

explica Wagner Araújo. 

Nesse primeiro momento, ainda em 2017, 

a escolha por um dos quatro serviços 

antecipados vai encaminhar o usuário para 

sistemas de atendimento próprios de suas 

áreas afins. Mas, em seguida, virão os apri-

moramentos, especialmente nos aspectos 

de identificação e certificação de quem está 

utilizando os serviços. 

“A solução serve para automatizar serviços 

públicos em parte ou no todo. Porém, vale 

lembrar que já existem serviços públicos digi-

talizados na Receita Federal, e no alistamento 

militar, desenvolvido pelo Ministério da 

Defesa. São soluções que continuarão existin-

do, com esse mesmo processo de autenticação. 

Hoje há autenticações próprias, mas a ideia 

é que, em algum momento, haja um processo 

em que o cidadão seja identificado uma única 

vez para todos os serviços”, explica o diretor 

do departamento de governo digital. 

No momento, a ferramenta de autenticação 

que está no portal de serviços do governo é 

do Serpro. “A Dataprev tem uma solução. O 

Serpro tem outra solução. A meta é que as duas 

soluções sejam combinadas entre si, em um 

barramento de autenticação”, revela Araújo. 

O objetivo é usar um sistema com diferentes 

níveis de autenticação a depender do tipo 

SERVIÇOS DIGITAIS
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de serviço desejado ou do perfil do próprio 

usuário. “Com o cadastramento, há selos de 

níveis de autenticação. Se tem cadastro de 

CPF na Receita é um selo, ou se é servidor 

público, por exemplo. O usuário ganha selo 

à medida que vai fornecendo informações 

para o governo. Em algum momento até a 

biometria vai conceder um selo de identifi-

cação na solução”.

A ferramenta de automação está disponível e 

deve ser usada por órgãos públicos que dese-

jarem digitalizar as etapas de seus serviços, 

associada a uma solução de armazenamento 

em nuvem e uma ferramenta de autenticação. 

Sobre essa ferramenta, espera-se erguer uma 

arquitetura de federação de autenticações 

capaz de identificar os cidadãos em todas as 

suas relações com o Estado – de preferência 

por meio de dispositivos móveis. 

“O governo é diverso. Os órgãos públicos que 

já têm TI e serviços consolidados não precisam 

mexer em sua estratégia, apenas aderir à plata-

forma para autenticação e a lista de serviços. 

Ao órgão que não tem maturidade para ofere-

cer, o Ministério do Planejamento disponibiliza 

uma ferramenta que facilita a automação dos 

serviços públicos”, detalha Araújo. 

Segundo o diretor do Departamento de 

Governo Digital do Ministério Planejamento, 

ainda em 2017, será possível ter os primeiros 

serviços interativos. “O módulo de automação 

de serviços públicos digitais permite isso. Já 

temos ofertas, mas ainda distribuídas. O portal 

de serviços deve ser o repositório único de 

serviços digitais, como se fosse um cardápio 

de restaurante, com todos os serviços que o 

governo federal oferece. O cidadão quer 

enxergar o governo como um só”, completa. 

SERVIÇOS DIGITAIS

 * Angelino Oliveira foi secretário adjunto da Setic até 
02/10 de 2017
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DATACENTER MCTIC

QUARTO MAIOR MERCADO DA 
INTERNET, BRASIL PROJETA 
POLÍTICA PARA DATACENTERS

MEDIDAS DE INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE CENTROS DE DADOS 
ESTÃO SENDO NEGOCIADAS PARA INTEGRAREM A POLÍTICA DE 
ESTRATÉGIA DIGITAL, EM CONSTRUÇÃO NO GOVERNO FEDERAL

O Brasil possui o quarto maior tráfego de 

internet do mundo, mas ainda possui um 

parque de datacenters considerado abaixo 

da expectativa. Um dos motivos é o alto 

custo para construir no país. O governo – 

ciente dessa dificuldade e da necessidade 

de incluir o País na batizada economia 

dos dados – busca gerar iniciativas 

para fomentar o ecossistema de 

armazenamento de dados. 

No Executivo, o Ministério de Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações 

chegou a indicar que uma Medida Provisória 

traria rapidamente incentivos ao setor. Foi 

em seguida substituída por uma minuta de 

projeto de lei, ainda de circulação restrita à 

própria pasta. Mas há um desenho razoável 

do que serão as medidas. 

“Há um conjunto de questões que precisam 

existir para que existam condições de se 

ANDRÉ BORGES
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investir em datacenters. Facilidade de 

importação, não embaraço desse procedimento, 

mas que ocorra de forma célere. Tem 

a questão de link de alta capacidade em 

preço razoável, a questão da energia elétrica”, 

enumera o secretario de telecomunicações 

do MCTIC, André Borges. 

Estão na mira desse plano isenções de PIS/

Cofins, IPI, Imposto de Importação e Cide, 

tratamento aduaneiro prioritário na impor-

tação, menores exigências de certificação 

e homologação de equipamentos, além da 

depreciação acelerada dos mesmos. A lógica 

é buscar conceder benefícios tendo em vista 

que como a atividade é incipiente no país, o 

impacto tributário é desprezível. 

A etapa atual é inserir ações relacionadas aos 

datacenters na chamada Estratégia Digital 

Brasileira, coordenada pela secretaria de 

políticas de informática, também do MCTIC, e 

ainda em elaboração. “Estamos desenvolven-

do uma agenda estratégica para aproveitar 

todo o potencial das tecnologias digitais de 

forma a alcançarmos o aumento da produti- 

vidade e competitividade. Ficamos para trás 

no ranking global de competitividade, mas 

podemos nos organizar para sermos  

capazes de recuperação. Isso acontece 

de várias maneiras. Aprovando uma lei de 

proteção de dados pessoais, por exemplo, 

ou diminuindo barreiras regulatórias. São 

ações que são necessariamente objeto 

de políticas públicas para a transformação 

digital de toda a sociedade”, observa o 

MAXIMILIANO MARTINHÃO
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secretário de Política de Informática, Maxi-

miliano Martinhão*. 

Dados do governo mostram que a instalação 

de centros de dados no país chega a ficar até 

30% mais caro, numa simples comparação 

com os Estados Unidos. E para países vizinhos 

na América Latina, essa diferença pode subir 

para 46%.  Colocar os dados fora do país 

também custa caro no Brasil.  Desde 2014, a 

Receita Federal do Brasil adota como entendi-

mento a tributação de serviços de datacenters 

fora do país – sobre os quais incide, PIS/Cofins 

(10,6%) e Cide (outros 10%). 

No aguardo da Estratégia Digital, o MCTIC 

toca uma parceria com a União Europeia 

para financiamento de projetos de pesquisa 

que têm na computação em nuvem uma das 

prioridades. Trata-se de um programa iniciado 

há sete anos e que, este ano, realizou sua 4ª 

Chamada Coordenada destinada às tecnolo-

gias de informação e comunicações.  

Nesta 4ª Chamada, Brasil e UE vão aportar 

juntos 16 milhões de euros, ou cerca de R$ 60 

milhões, em seis projetos com duração de três 

anos, com a fatia brasileira viabilizada pela 

Lei de Informática. De 51 propostas recebidas, 

foram selecionados três projetos na área de 

Internet das Coisas, dois em Computação em 

Nuvem e um em Redes 5G. Desde que o pro-

grama começou, foram 50 milhões de euros 

em financiamentos à pesquisa. 

 * Maximiliano Martinhão foi secretário de Política de 
Informática até 04/10 de 2017
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NUVEM NA EDUCAÇÃO

RNP VAI OFERECER SERVIÇOS DE 
NUVEM ÀS UNIVERSIDADES

PROJETO NASCEU COM A ADOÇÃO DE DOIS DATACENTERS 
PELA HUAWEI HÁ QUATRO ANOS E GANHA ESCALA NO MEIO 
ACADÊMICO. MOMENTO É DE DEFINIÇÃO

A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, 

responsável pelo backbone e conectividade 

de universidades e institutos federais, vai 

oferecer serviços de computação em nuvem. É 

a consolidação de um projeto que começou há 

quatro anos, com a adoção de equipamentos 

pela fabricante Huawei.

“Precisamos de um modelo de negócios dife-

rente do que temos na rede, porque lá o pro-

grama é interministerial e o governo custeia a 

conectividade para todas as universidades. Em 

TIC, as aplicações são diferentes. Temos que 

ter um modelo que respeite as diferenças de 

demanda. Certamente haverá instituições que 

precisam de 5 mil contas de e-mail, outras pre-

cisarão de 50 mil. Isso requer uma análise e um 

modelo de negócios e estamos, agora, nesse 

ponto”, diz o diretor de serviços e soluções da 

RNP, José Luiz Ribeiro Filho.

No processo de amadurecimento do projeto de 

computação em nuvem, a RNP veio tocando o 

que podem ser considerados como ‘pilotos’ do 

que agora pretende oferecer em larga escala. 

Como um conjunto de equipamentos foi 

para o Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia, o datacenter lá instalado faz o 

armazenamento de dados coletados na 

Floresta. De forma semelhante, há parceria 

com o Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de Pernambuco, onde está o 

segundo contêiner da Huawei.

“ Fazemos, por exemplo, a hospedagem do 

sistema de registro digital de obras da Ancine, 

numa parceria com a Cinemateca de São 

JOSÉ LUIZ



35

Paulo”, conta o diretor da RNP, referindo-se à 

coleta e análise do conteúdo televisivo para 

fins de verificação do cumprimento das metas 

legais, como a relação de propagandas pela 

quantidade de programação. “A análise é feita 

no centro de dados que a gente montou para a 

Ancine e que usa uma aplicação desenvolvida 

em parceria com a RNP, a partir de desenvolvi-

mento na Universidade Federal de Campina 

Grande, que tem um projeto nessa área. ”

 

A aliança tecnológica da Huawei com a RNP 

começou a ser costurada em 2011. No ano 

seguinte, a fabricante firmou parceria com os 

ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação 

e da Educação, no projeto batizado de Centros 

de Dados Compartilhado. Os equipamentos 

- datacenters montados em contêineres com 

capacidade de processamento de 4 petabytes - 

foram instalados em Manaus e Recife. 

Depois dos ‘pilotos’ já mencionados, uma nova 

oportunidade veio com a demanda de implan-

tação do processo eletrônico nacional nas 

universidades. O governo busca a padronização 

por meio do Sistema Eletrônico de 

Informações, que é baseado no programa 

desenvolvido na Justiça Federal (TRF 4) e 

vem sendo gradativamente implantado nos 

ministérios e órgãos da administração federal. 

“Essa plataforma começa a ser instalada 

e o governo se associou à RNP para sermos 

facilitadores disso junto às universidades. 

Fizemos a primeira implementação do 

sistema SEI em nuvem, para a Universidade 

Federal do Mato Grosso do Sul, e isso já está 

funcionando. Em seis semanas colocamos no 

ar o sistema”, lembra José Luiz. 

Como algumas instituições de ensino já 

usavam outro sistema – desenvolvido na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

– a RNP começou uma experiência com os dois 

sistemas de processo eletrônico na federal 

de Minas Gerais. “Vamos fazer avaliação de 

resultados e abrir para que qualquer 

universidade possa escolher”, explica.

UNIVERSIDADES DEMANDAM 
MAIS ARMAZENAMENTO

A necessidade de armazenamento de dados 

pelas universidades já seria um primeiro 

serviço de nuvem. “Uma das demandas identi-

ficadas nas conversas com gestores de TI 

das instituições é por storage. Especialmente 

agora com o SEI, que gera um volume grande, 

e que embora seja texto é constante. A cada 

minuto estão sendo gerados documentos 

eletrônicos. E as universidades estão desprovi-

das de recurso para comprar e manter equipa-

mentos para armazenamento. Para os reitores, 

é uma solução imediata para armazenamento”, 

aponta José Luiz Ribeiro Filho.

Paralelamente, a RNP negocia com agências 

de financiamento de pesquisas ajustes que 

NUVEM NA EDUCAÇÃO
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facilitem a contratação de serviços dentro dos 

processos naturais de repasse. “ Hoje, 

o pesquisador submete ao edital e tem a 

parcela do recurso para infraestrutura 

de TI. Essa parcela ele recebe e vai gastar 

3 ou 4 meses para fazer edital, comprar 

servidores, montar laboratório. A proposta 

é que essa parcela de recurso, por opção do 

pesquisador, possa ser convertida em cota 

de uso da nuvem acadêmica”.

O modelo, lembra José Luiz, já é adotado 

em São Paulo nos aportes feitos pela Fapesp. 

“Com isso, em duas semanas o pesquisador 

vai ter acesso às máquinas virtuais, ao 

ambiente necessário para a pesquisa, e ao 

final não precisa se preocupar com o que 

fazer com isso tudo, com o legado. E nem 

vai ter que se preocupar com segurança ou dis-

ponibilidade, porque isso já vem com o serviço. 

A gente vê aí uma enorme possibilidade. E sem 

precisar alterar o sistema como o financiamen-

to já é feito”.

A maior escala em serviços de nuvem está 

diretamente ligada à capacidade da rede 

gerida pela RNP, que atende mais de 1,5 mil 

campi e outras instituições de ensino em todos 

os estados. Essa rede também está sendo 

reestruturada em um movimento de resposta à 

demanda natural das instituições, mas também 

em preparação à substituição completa de 

infraestrutura até 2020. A rede acadêmica nas-

ceu ainda na década de 1990, mas em meados 

dos anos 2000 deu um salto ao migrar para 

fibra óptica, escorada em obrigações impos-

tas à operadora Oi quando da autorização de 

compra da Brasil Telecom. Agora, a RNP vai usar 

fibras OPGW do setor elétrico no lugar. 

“O grande elemento viabilizador é a existência 

de uma rede com capacidade. Sem ela não 

adianta nuvem. Estamos concluindo um ciclo 

de atualização e vamos para o próximo. Para 

muitas universidades, conexão de 10 Gbps 

já não é suficiente. O trecho entre Sudeste e 

Brasília já vive congestionado. No novo ciclo 

vamos para múltiplos de 100 Gbps. Temos um 

acordo já firmado com a Chesf, compramos 

equipamentos e vamos acender essa fibra e 

dividir a capacidade com eles. E estamos perto 

de fechar esse mesmo tipo de acordo com Elet-

rosul e Furnas”, completa o diretor de serviços 

e soluções da RNP, José Luiz Ribeiro Filho.

NUVEM NA EDUCAÇÃO
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SERVIÇOS PÚBLICOS NA NUVEM É 
APOSTA DA HUAWEI

EMPRESA PLANEJA SE TORNAR UM DOS PRINCIPAIS 
FORNECEDORES DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM 
DO GOVERNO BRASILEIRO

Amparada pela experiência acumulada 

em seu país de origem, a China, Huawei quer 

se tornar um dos principais fornecedores de 

cloud computing do governo brasileiro. Para 

isso, o vice-presidente de relações gover-

namentais e comunicações da companhia, 

Liu Wei, está há cerca de um ano e meio em 

Brasília, onde tem sido o responsável por 

apresentar as inovações da empresa aos 

diferentes ministérios.

Otimista, o executivo afirma que os  

primeiros contratos locais devem ser anun- 

ciados em breve. Wei reconhece que a  

computação em nuvem enfrentou inicialmen- 

te, junto ao setor público, os mesmos  

desafios que o setor privado, principalmente  

a comprovação de sua segurança  

e qualidade. 

Como em outros locais do mundo, a desconfi-

ança em relação à segurança começa a  

ser superada e os responsáveis pelas estru-

turas de TI do governo começam a prestar 

atenção a outro fator: custos. Para Wei,  

este deverá ser o principal motivador para  

que o governo brasileiro aposte em com-

putação em nuvem.

Para comprovar sua teoria, o executivo 

parte de uma conta simples: o País tem hoje 

22 ministérios, duas secretárias e quatro 

órgãos equivalentes a ministérios. Os dados, 

sistemas e informações gerados por esta 

estrutura estão espalhados por quase uma 

centena de datacenters.

LIUWEI
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“Só por aí se vê a necessidade de se adotar 

estruturas mais centralizadas”, afirma, lem-

brando que muitos dos investimentos feitos 

nestas estruturas são duplicados. Além disso, o 

gerenciamento destes data centers tende a se 

tronar cada vez mais complexo, exigindo mais 

e mais recursos para mantê-los.

“A migração não é necessária apenas do 

ponto de vista técnico, mas do ponto de vista 

financeiro. O governo precisa reduzir gastos 

com tecnologia”, prevê. Liu Wei acredita que 

há maturidade para que essa transformação se 

inicie, mas ressalta que ela exige tempo e deve 

ser realizada passo a passo.

ESTRUTURA LOCAL

Para conquistar espeço junto ao setor público 

brasileiro, a Huawei aposta em alguns pilares 

bastante sólidos, como a experiência, adquirida 

principalmente em projetos realizados para 

governos na China e na Europa; e o fato de 

contar com uma estrutura local, desenvolvida 

em parceria com a Vivo.

“Construímos uma estrutura e um portfólio 

no Brasil e para o Brasil, que incluiu também 

a criação de todo um ecossistema capaz de 

atender às mais diversas demandas”, diz. A 

estrutura local, aliás, é um diferencial que vem 

sendo buscado pelo mercado, uma vez que 

garante atendimento à legislação local, menor 

latência no acesso a dados e sistemas  

e, também, cobrança em Reais.

O outro pilar vem da experiência adquirida  

em outros países, especialmente na China. Lá,  

a Huawei presta uma série de serviços ao 

governo local a partir de sua própria nuvem 

pública. O executivo destacou a estratégia  

do governo eletrônico chinês conhecida por 

“um número, um guichê, uma rede”, pela  

qual o cidadão pode dar entrada e consultar 

processos e dados de uma só vez, com  

agilidade e rapidez. Na falta desta integração, 

lembra, os dados estariam espalhados por 

diversos ministérios e agências.

A busca por clientes junto ao governo federal 

é também parte da estratégia da companhia, 

uma vez que, de acordo com Wei, permitirá 

à empresa construir referências fortes no 

setor. “Além disso, estas estruturas devem ser 

construídas de cima para baixo, com o governo 

federal definindo os padrões a serem adotados 

em outras esferas. Por isso começamos por 

ali”, revela, reafirmando a crença de que a 

computação em nuvem será a plataforma de 

transição digital do governo.

ESTRATÉGIA GLOBAL

Em busca dos grandes projetos governamen-

tais, a Huawei construiu uma estrutura local, 

mas o movimento é parte da estratégia global 
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da companhia, que tem como meta construir 

uma das cinco maiores nuvens do mundo. 

A meta foi anunciada no início de setembro, 

em Xangai, durante o Huawei Connect 

2017, evento anual que reúne clientes 

e parceiros da companhia.

A aposta da empresa é que, com o avanço 

da tecnologia digital e das economias de 

escala necessárias para seu crescimento, as 

nuvens globais devem convergir, tornando-se 

cada vez mais centralizadas. “No futuro, 

acreditamos que haverá cinco grandes 

nuvens no mundo e nós estamos trabalhando 

com nossos parceiros para construir 

uma delas”, afirma Wei.

Para concretizar essa projeção, a Huawei 

pretende construir uma rede de nuvens 

globais, baseadas em suas próprias nuvens 

públicas, que será integrada às nuvens que 

a companhia já construiu com seus parceiros, 

como a Vivo, no Brasil. Na Europa, a Huawei 

possui parcerias em nuvem pública com a 

Telefônica, na Espanha, Orange, na França, 

e Deutsche Telekom, na Alemanha.

Em Xangai, o CEO da empresa, Guo Ping, 

explicou que a empresa monetizará a tecnolo-

gia e os serviços, não os dados. Para isso, vem 

desenvolvendo novas capacidades em áreas 

como big data e inteligência artificial para at-

ender a demanda dos clientes por atualizações 

e inovação dos serviços. Outro pilar da estraté-

gia da Huawei é a oferta de “conectividade 

+ nuvem”, em que a solução de computação 

pode ser entregue já com o link de acesso 

e transmissão, o que permite ao cliente, 

segunda a Huawei, uma gerência mais efetiva 

de toda a infraestrutura.

Este DNA pode ser percebido no Brasil, onde 

a Huawei e a Vivo oferecem serviços que 

fazem parte da parceria global entre as duas 

empresas. Estes serviços estão divididos 

em Open Cloud e Cloud Server. O primeiro 

é um serviço de nuvem pública baseado na 

tecnologia OpenStack — plataforma de 

código aberto para hospedagem e geren-

ciamento de serviços de nuvem —, que é 

hospedado em data centers da Telefônica 

na Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, 

México e Peru, além da Espanha. A solução 

oferece serviços que vão desde computação, 

armazenamento, redes e bancos de dados para 

serviços analíticos, segurança e desenvolvi-

mento de aplicações mais avançadas.  

Já o Cloud Server, disponível no Brasil, foi 

implementado na plataforma da Huawei e 

possibilita a implantação de um servidor de 

nuvem de forma rápida e fácil, sem conheci-

mento técnico, permitindo que as empresas se 

concentrem na gestão dos negócios, atenden-

do as necessidades básicas do segmento de 

pequenas e médias empresas. 

De acordo com os indicadores do Global 

Connectivity Index (GCI), da Huawei, o Brasil 

tem mercados de computação em nuvem e 

de análise de dados atraentes e o ritmo da 

migração para a nuvem está crescendo rapida-

HUAWEI



mente. Diversas indústrias estão aumentando a 

demanda por nuvem e o potencial do mercado 

brasileiro será altamente explorado nos próx-

imos anos.  “Trabalhamos com alianças fortes 

para otimizar nossas ofertas ao mercado e é 

com elas que vamos conquistar o setor público 

brasileiro”, aposta Wei.

HUAWEI

LIUWEI
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PARA A VIVO, NUVEM PÚBLICA 
É EVOLUÇÃO

DEPOIS DA OFERTA DE INFRAESTRUTURA, PASSO 
SEGUINTE DA PARCERIA COM A HUAWEI SERÁ A 
DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVOS

A pareceria entre a Huawei e a Vivo já dura 

alguns anos, mas alguns de seus frutos mais 

sofisticados chegaram ao mercado no ano 

passado. Um exemplo é o Cloud Server, oferta 

de infraestrutura para pequenas e médias 

empresas, oferecido pela operadora no Brasil, 

e que permite a implantação de servidores 

de nuvem de forma rápida e fácil, sem 

conhecimento técnico. 

Em outra frente, as duas empresas lançaram, 

também no ano passado, sua primeira plata-

forma de nuvem pública. Baseada na tecnologia 

OpenStack, a Vivo Open Cloud é hospedada 

nos data centers da Telefônica na Argentina, 

Brasil, Chile, Estados Unidos, México e Peru, 

além da Espanha, oferecendo uma grande 

gama de serviços que vão desde computação, 

armazenamento, redes e bancos de dados para 

serviços analíticos, segurança e desenvolvi-

mento de aplicações mais avançadas. 

Para o diretor de marketing e produtos B2B 

da Telefonica Brasil, Ricardo Hobbs, a oferta 

VIVO

RICARDO HOBBS
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de nuvem pública desenvolvida em parceria 

com a Huawei é, na verdade, uma evolução do 

caminho que as duas empresas vêm trilhando 

no País. “Temos uma capacidade grande em 

termos de data center, que oferecemos há 

muitos anos. A nuvem pública é uma evolução 

disso, ampliando a oferta de soluções para 

nossos clientes”, afirma. 

O executivo lembra que a iniciativa aconteceu 

por conta da demanda dos clientes da Vivo. Es-

tas empresas, em sua maioria grandes compan-

hias, ou já são nativas no mundo digital ou são 

companhias tradicionais em busca da redução 

do Capex de suas operações. Para Hobbs, o mov-

imento em direção à nuvem pública continua 

ganhando força e faz sentido tanto do ponto de 

vista econômico quanto de segurança.

“O mercado começa a entender, e de for-

ma bastante ampla, que é tão seguro ter 

aplicações na nuvem quanto em servidores 

próprios”, diz. Essa confiança vem levando 

as empresas a utilizarem os serviços da Vivo 

Open Cloud, contratados no modelo pay-per-

use: o cliente paga pelo processamento e 

capacidade utilizados.

Em cima desta estrutura, Telefônica e Huawei 

desenvolveram o Vivo Open Cloud Server, que 

oferece a este universo de empresas, além da 

infraestrutura, também pacotes pré-

configurados de recursos que podem ser 

contratados a um preço fixo. “São soluções  

de infraestrutura às quais vamos agregando 

aplicações”, lembra Hobbs.

Como exemplo, o executivo cita ofertas como 

banco de dados na nuvem; soluções de big 

data que podem ser contratadas como serviços 

abertos para análise maciça de dados; e 

workstations as a service, ou desktops virtuais 

configurados com Windows, que podem ser 

contratados por empresas que tenham 

equipes com alta mobilidade. “Essa é nossa 

estratégia, agregar serviços que tragam 

valor aos clientes”, afirma.

QUALIDADE E DEMANDA

Por trás desta estratégia, está uma infraestru-

tura de alta qualidade e a experiência da Vivo 

como provedor de acessos dedicados, banda 

larga e conectividade. No caso dos usuários 

da nuvem pública da operadora, a 

conectividade é feita diretamente no data 

center, reduzindo o tempo de latência. A 

estrutura local também traz benefícios 

como pagamentos em Reais e suporte local, 

feito em português.

De acordo com Hobbs, este pacote vem 

chamando a atenção do mercado corporativo, 

ainda que com maior força na aquisição 

de infraestrutura em nuvem. Não é por acaso 

que cloud é hoje a linha de negócio com maior 

crescimento dentro do segmento B2B e, 

também a linha que mais gera receita dentro 

da Vivo. “É natural que o próximo passo seja 

a oferta das aplicações, primeiro pelo custo e 
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também por causa da manutenção, qualidade 

do serviço e garantia de funcionamento. 

Acreditamos que este é o caminho”, diz.

E um caminho a ser aberto pela base de 

clientes da Vivo. Na área de aplicações, a 

adoção mais forte se dá por empresas que já 

utilizam a plataforma da operadora e enxer-

gam a contratação de aplicações como um 

passo adiante no processo de transição digital. 

“O fato é que, no futuro, a Vivo e a Huawei 

não serão players de infraestrutura, mas de 

aplicações digitais com um ecossistema de 

parceiros para isso”, prevê. 

Justamente por isso a expectativa é que a 

parceria entre as duas empresas evolua ainda 

mais na oferta de novas funcionalidades e em 

consultoria, que deve atuar na formulação de 

melhor solução para os clientes. Para Hobbs, o 

foco estará cada vez mais no apoio aos clientes 

que queiram fazer sua transição para a nuvem 

e é o que deve tornar a parceria Vivo/Huawei 

numa das principais do mercado local em um 

espaço de tempo muito curto.

“A Huawei é o parceiro de escolha da Vivo. 

É um casamento que tem muita sinergia e 

capacidade de trazer resultados. Achamos que 

estamos no caminho certo”, diz, lembrando 

que a parceira é um player reconhecido por sua 

tecnologia e estrutura de telecomunicações, 

com um ecossistema de parceiros bastante 

relevante. A Vivo, por outro lado, tem um con-

hecimento muito grande do mercado brasilei-

ro, uma base de clientes que demanda estas 

soluções e uma estrutura de pré e pós-

vendas, e de atendimento ao cliente, com 

bastante expertise. “Nesse sentido foi um 

casamento perfeito do ponto de vista de 

tecnologia”, comemora.

E um casamento que segue dando resultados. 

Recentemente, as duas empresas implemen-

taram uma estrutura focada em produtos 

digitais. A inciativa conta com uma equipe, 

desde marketing e produtos até atendimento, 

dedicada a levar estes produtos ao mercado, 

provendo ao cliente a melhor experiência 

possível. Outro exemplo foi o fornecimento, 

pela Huawei, da infraestrutura física (servi- 

dores e armazenamento) para suportar uma 

nova funcionalidade do Vivo Cloud Plus, 

plataforma de infraestrutura de data center 

e computação em nuvem da Vivo. A plata

forma utiliza a infraestrutura do data center 

da Telefônica localizado em Barueri, região 

metropolitana de São Paulo, e funciona no 

modelo “data center as a service”. 
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SOBRE A HUAWEI

A Huawei é líder global em soluções de 

Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC) e tem a visão de enriquecer a vida das 

pessoas por meio da comunicação. Dedicada 

à inovação centrada no cliente e com sólidas 

parcerias com a indústria, a Huawei 

está comprometida com a criação de valor 

para operadoras de telecomunicações, em-

presas e consumidores, oferecendo produtos 

e soluções de alta qualidade e inovação em 

mais de 170 países. 

Com mais de 180 mil funcionários em todo 

o mundo, sendo 80 mil deles dedicados 

à pesquisa e desenvolvimento, a Huawei 

investe ao menos 10% de seu faturamento 

anual em inovação. Apenas em 2016, o 

investimento em P&D superou os US$ 11 

bilhões. Suas soluções estão presentes 

em 197 das 500 maiores empresas globais 

no ranking da Fortune e atendem a mais de 

um terço da população mundial.

Fundada em 1987 em Shenzhen, China, 

a Huawei foi pioneira dentre as empresas 

chinesas no processo de expansão de suas 

operações para o exterior, contribuindo para 

a sociedade mundial em uma escala global, 

sendo o Brasil um dos primeiros países 

onde a Huawei estabeleceu um escritório 

fora da China, em 1999. A operação brasileira 

da Huawei é atualmente uma empresa 
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líder no mercado nacional de banda larga fixa e 

móvel por meio das parcerias estabelecidas com 

as principais operadoras de telecomunicações.

A Huawei possui cerca de 1500 colaboradores 

em cinco escritórios regionais no país nas 

cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, 

Curitiba e Recife, além de um centro de 

distribuição em Sorocaba (SP) e um Centro 

de Treinamento em São Paulo. Desde 2008, a 

Huawei tem linhas de produtos “Made in Brazil”.

Juntamente com o ecossistema local de TIC, 

a Huawei cria novas tecnologias que 

enriquecem a vida das pessoas: computação 

em nuvem, Internet das Coisas, Cidades 

Inteligentes e 5G. Com 70 mil sites wireless 

implementados, a Huawei atende hoje a 

2/3 da população brasileira. E mais da metade 

do tráfego de internet móvel do país passa 

pela tecnologia Huawei. 

A Huawei também colabora com universi- 

dades brasileiras para gerar inovação no país. 

Com a Universidade de São Paulo (USP),  

Universidade Estadual Paulista (UNESP) e no 

Centro de Inovação Smart City em conjunto 

com a PUC do Rio Grande do Sul (PUCRS), a 

empresa conduz pesquisas com tecnologias 

inovadoras, como a Internet das Coisas. Além 

de pesquisa, a Huawei está cultivando novos 

talentos das tecnologias da informação e 

comunicação no Brasil. 

Desde 2003, o Centro de Treinamento da 

Huawei no Brasil já qualificou mais de 25 mil 

profissionais de TIC. Parcerias com a Universi-

dade Federal de Campina Grande (UFCG), Insti-

tuto Federal da Paraíba (UFPB), Universidade 

de Brasília (UnB), Softex, Instituto Nacional de 

Telecomunicações (Inatel) e Kroton Educacional, 

proporcionam treinamento e certificação para 

estudantes que serão a próxima geração de 

líderes em TIC.
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