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Resumo: Este artigo visa mostrar a disseminação das tecnologias de 
computação conhecidas hoje popularmente por Computação em Nuvem (Cloud 
Computing) ou simplesmente Nuvem, e as perspectivas de segurança que 
oferece em relação aos pilares básicos da segurança da informação 
(confidencialidade, integridade e disponibilidade), o que estas tecnologias 
representam e oferecem as pessoas que se valem deste recurso no dia a dia e 
qual o impacto destas questões em suas vidas, já que tais tecnologias muitas 
vezes já se apresentem de forma transparente para os cidadãos que as utilizam, 
e muitas vezes sem saber que o fazem invariavelmente. A Computação em 
Nuvem é um modelo que parece ter vindo para ficar, o desafio será saber se as 
pessoas comuns entendem o que isso significa para suas vidas e se estariam 
preparadas para manter seguras suas informações como sempre fizeram antes. 
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Abstract: This article intends to show the spread of computer technologies 
popularly known today as Cloud Computing (or Cloud), and the prospects of 
security it offers in relation to the tree basic pillars of information security 
(confidentiality, integrity and availability), which represent these technologies and 
offer people who use this resource day by day and the impact of these issues on 
their lives, since these technologies have often present themselves in a 
transparent way for citizens that use it and often doesn´t knowing they invariably 
do. Cloud computing is a model that seems to have come to stay, but will common 
people understand what that means for their lives and would be prepared to keep 
your information safe as they always have before? 
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Introdução 
 

Nos dias atuais as pessoas têm lançado mão de recursos computacionais 
largamente utilizados de forma muito natural, estes recursos compreendem 
sistemas de e-mail e agendas pessoais grátis, discos e álbuns de foto virtuais, 
sites de compras, blogs e sites de relacionamento, etc. 

De forma muito transparente e sutil, estas pessoas não se dão conta que 
estão inseridas em um conceito tecnológico que tem se tornado muito popular e 



também muito discutido na ultima década, a computação em nuvem, ou 
simplesmente nuvem. 

A computação em nuvem tem se tornado a bola da vez nos últimos anos, 
apesar do seu uso já fazer parte do mundo corporativo a mais tempo, sua 
utilização começa a se tornar mais evidente ao publico a partir da primeira metade 
dos anos 2000 (BITTENCOURT, 2011). Os serviços disponibilizados através da 
Internet passam a ser metaforicamente representado por uma nuvem de forma a 
mascarar os meios e focar o produto final (SOUSA, 2010), como pode ser 
observado na figura 1. 

 

 
 

Figura 1 – Um modelo de nuvem computacional (imagem: o autor). 
 

Ainda sem se dar conta, essas mesmas pessoas ignoram o fato de que 
estes recursos podem ser confiáveis, ou não, e consequentemente suas 
informações pessoais podem não estar a salvo de perdas, vazamento de dados 
sigilosos ou qualquer outro evento que atente contra sua segurança. 

A intenção deste artigo não é determinar quais e o quanto seguro são 
alguns dos serviços com base na Computação em Nuvem, mas lançar uma 
analise critica da segurança da informação em relação às nuvens publicas. 

Considerando os pilares básicos da segurança da informação que são: 
confidencialidade, integridade e disponibilidade, serão analisados alguns casos e 
suas consequências, há também o ponto de vista legal que envolvem os serviços 
oferecidos, como os termos de adesão e aceite de serviços, e as declarações de 
privacidade das informações que são deixadas aos cuidados dos provedores de 
serviços na nuvem. 



Para fundamentar este artigo será utilizada como metodologia a revisão 
bibliográfica a partir de publicações sobre o assunto e como estes se relacionam 
com o tema abordado. 

 
 

Confidencialidade 
 

Diariamente, informações importantes e dados pessoais de milhares de 
pessoas estão sendo inseridos ou trafegando nas nuvens computacionais, em 
forma de documentos, mensagens eletrônicas ou fotos (TAURION, 2009). A 
segurança da confidencialidade destes dados é garantida? Possivelmente, 
serviços como o Google Drive e Gmail, por exemplo, apresentam criptografia 
através de uma implementação do Hypertext Transfer Protocol (HTTP) sobre uma 
camada adicional de segurança com Secure Sockets Layer/ Transport Layer 
Security (SSL/TLS) (LAWRENCE, 2000), mas como garantir que uma vez 
armazenados em um disco que pode estar em qualquer lugar do mundo, estes 
dados tem seu sigilo garantido? 

Sobre a confidencialidade, VERAS (2012) argumenta o seguinte: 
 

“Aspectos de segurança da infraestrutura tradicional mudam 
com a adoção da nuvem. As relações de confiança na 
cadeia da nuvem precisam ser cuidadosamente 
consideradas. O DATACENTER na nuvem agora é 
controlado por terceiros e estruturas convencionais de 
segurança já não servem mais. O controle passa a ser 
compartilhado e questões de segurança vem a tona: como 
saber quem teve acesso a quais informações e aplicações 
(...)  Quem é responsável pela violação dos dados?” 
(VERAS, 2012, p.50). 
 

E ainda o cidadão comum ignora o fato de que aparentemente sem 
importância, a quebra de sigilo de seus dados pessoais pode causar muitos 
transtornos ou simples incômodos que podem ser evitados simplesmente 
criptografando os dados pessoais com ferramentas de criptografia eficientes e 
muitas vezes grátis. 

É fato que estes usuários nem sempre estarão dispostos ou mesmo 
preparados para certas investidas em um campo mais técnico como a criptografia 
de mensagens e documentos considerados importantes, por isso aqui recai 
novamente sobre o usuário a responsabilidade da segurança de seus dados, ou 
seja, a aceitação das consequências causadas pelo risco apresentado. 

Nem sempre as questões técnicas são determinantes para se assegurar a 
confidencialidade dos dados já que muito usuários de serviços na nuvem muitas 
vezes aceitam os termos de aceite de serviços apresentados pelos provedores, 
determinando o destino de suas informações. 

O Google, por exemplo, apresenta um termo de aceite de serviços (Termos 
de Serviço), que diz “Ao utilizar nossos Serviços, você concorda que o Google 
poderá usar esses dados de acordo com nossas políticas de privacidade”, 
(Google, 2012). 



Mas que nível de privacidade seria essa? Tudo é explicado na Politica de 
Privacidade, onde a Google deixa claro que ao aceitar o termo de serviço você 
automaticamente está aceitando sua politica de privacidade. 

Ainda na politica de privacidade, a Google afirma que só utilizará 
informações fornecidas por você, mas também deixa claro que faz parte do 
registro do usuário algumas informações como endereço, números de telefone e 
de cartões de credito. 

A empresa deixa claro ainda que não compartilha informações com 
terceiros, porem, no mesmo documento afirma que o fará se acreditar que está 
sendo feito de boa fé ou desde que atenda questões legais ou atenda termos de 
serviços que venham a proteger a empresa. 

Talvez a confidencialidade seja um dos três elementos básicos da 
segurança da informação em que o usuário da nuvem tenha mais autonomia e 
poder de decisão, embora nem sempre seja prático de se garantir ou mesmo 
determinar o nível de serviço que se deseja contratar. 

 
 

Integridade 
 

A integridade dos dados em uma nuvem é um dos elementos mais 
atrativos nesta tecnologia, somente atrás da disponibilidade, não há preocupação 
com copias de salvaguarda já que estão em datacenters que cuidarão destes 
dados, mas até onde é possível confiar? 

Os serviços em nuvens gratuitos serão utilizados por usuários finais 
(BITENCOURT, 2011), mas as corporações precisam de contratos legais que 
garantam confidencialidade e integridade das caixas postais. Mas, se empresas 
exigem contratos que garantam a integridade de seus dados, o que garante um 
serviço gratuito oferecido publicamente na Internet ?  

Segundo VERAS (2012) a preocupação é com as responsabilidades 
transferidas para este novo modelo. As empresas desta forma precisam se 
assegurar da integridade de seus dados quando estes forem transferidos para a 
responsabilidade de terceiros na nova cadeia de serviços. 

Mas, se empresas que possuem todo um arsenal jurídico, técnico e 
financeiro que pode analisar prover e implementar meios seguros de transferir 
seus dados para um novo ambiente computacional na nuvem com a devida 
segurança, como fica então novamente o usuário comum, que muitas vezes só 
tem como garantia a aceitação de termos de serviço a ser aceito no momento de 
sua inscrição naquele serviço ? 

No que diz respeito a integridade dos dados, existe mesmo uma 
infraestrutura muito superior a que simples usuários domésticos poderiam ter em 
suas residências, seus dados podem inclusive estar distribuídos em mais de um 
datacenter, o que garantiria a redundância em caso de falha, mas da mesma 
forma, este usuário aceita de forma involuntária um nível de risco. 

Em datacenters tradicionais a segurança destes dados obedece alguns 
preceitos obrigatórios como segurança de acesso físico, de hardware, software, 
controles de identidade, etc. Na nuvem a infraestrutura é diluída e a segurança 
fica focada na informação, os dados precisam de segurança própria que os 
acompanhe e os mantenham protegidos. 

Citando novamente os termos de aceite de serviço da Google e sua politica 
de privacidade, temos o item que diz respeito a responsabilidade pelos serviços 



prestados, onde as condições são mais favoráveis a Google que aos seus 
usuários. A empresa afirma, por exemplo, que quando permitido por lei, vai se 
valer do direito de não ser responsável pela perda de lucros, dados, receita ou 
mesmo danos indiretos causados por falhas em seus serviços. 

Fica muito evidente que a integridade das informações depositadas na 
nuven publica não é garantida, de fato sabe-se que há um nível de confiança 
muito aceitável, porem, como sempre, há perigo em pensar que só acontece com 
os outros. 

 
 

Disponibilidade 
 

A Disponibilidade das informações ou dos recursos computacionais na 
nuvem talvez seja uma de seus atributos mais marcantes, mas quando se depara 
com problemas que envolvem esta disponibilidade, esta qualidade pode se 
configurar em um problema de dimensões inversamente proporcionais. 

Não é ousado dizer que “a computação em nuvem cria uma ilusão da 
disponibilidade de recursos infinitos, acessáveis sob demanda” (TAURION, 2009, 
p.2), apesar de um de seus atributos serem definidos como “elasticidade”, a 
disponibilidade de recursos é um item que se faz pouco presente nas 
preocupações dos usuários da nuvem publica.  

Quando um individuo assina um serviço de armazenamento de fotos ou de 
e-mail grátis, ele geralmente se depara com a primeira informação de quanto 
espaço grátis ele tem direito, e como na maioria das vezes este individuo não 
excede esta capacidade, fica subjetivo que se caso precise, terá mais espaço, o 
quanto for necessário. 

Serviços de discos virtuais enfatizam mais a questão do limite de recursos, 
já que estes são mais exigidos, o que torna claro para o usuário que a 
disponibilidade de recursos tem seu custo. 

Mas e quanto a estar disponível quando solicitado (a informação ou 
serviço)? A nuvem herda uma qualidade abstrata que dá a ela uma característica 
bastante interessante, que é a onipresença, ela está disponível sempre, em 
qualquer lugar. 

Mas e se de repente deixar de ser? 
D`ADDARIO (2011) cita em um de seus artigos o caso da Amazon Web 

Services, que em Abril de 2011 passou por problemas em seus serviços que 
começaram a paralisar, culminando em alguns dias de downtime, e ainda 
causando perdas de dados. 

E cita ainda que a “Amazon.com tem um dos mais sofisticados ambientes 
de computação em nuvem hoje (juntamente com a Microsoft)”, (D`ADDARIO, 
2011). Porem mesmo estes recursos não impediu que o pior acontecesse. 

O fato é que, há muito ainda a amadurecer em relação às nuvens publicas 
em relação às garantias de segurança e disponibilidade (TAURION, 2009). 
 
 
 
 
 
 
 



Discussão e Conclusões 
 

Quando uma nova onda ou tecnologia se encontra em evidencia e cai nas 
graças do mercado e da mídia as perguntas mais ouvidas é são: veio para ficar, 
se é confiável, decreta o fim daquela outra tecnologia? 

A computação em nuvem já era de certa forma realidade a muito tempo, 
com características e propostas um pouco diferentes de hoje e quem sabe será 
muito diferente amanhã, é um conjunto de tecnologias agregadas, por isso não é 
um produto (apesar de muitas vezes ser vendido como), é um conceito, e 
continuará evoluindo . 

Cada vez mais a segurança da informação começa a chegar a um ponto de 
amadurecimento dentro do conceito de nuvem. No que diz respeito à nuvem 
publica, ainda há muito que se fazer pelo usuário, porem os pontos mais 
impactantes a respeito da segurança das informações está ligado a custos e 
assuntos legais. Ou seja, o usuário comum que acessa uma nuvem 
computacional publica não está fadado a ter seus dados ameaçados por 
tecnologias ainda instáveis e inconsistentes pelo contrário, grandes empresas 
provedoras de serviços se valem cada vez mais de tecnologias sofisticadas para 
que possam oferecer serviços gratuitos, mas com interesse em um produto cada 
vez mais valioso nos dias de hoje, e estas empresas se valerão desde tecnologias 
de ponta até blindagens legais para que esse ativo valioso esteja a sua 
disposição, este produto é a informação, sua informação. 

O risco sempre existirá e por isso grandes empresas e provedores de 
serviços estarão destinados a sofrerem baixas, mas estas empresas tem seu 
risco calculado, agora, quanto aos usuários comuns, estes podem sofrer baixas 
severas, porque não estão preparados para assumir os riscos neste negócio, 
desde a perda de seu álbum de fotos das ultimas férias ao vazamento de uma 
tese de doutorado antes de sua defesa, fazem parte deste risco. 

É chegada a hora do amadurecimento do modelo de utilização das nuvens 
publicas pelos usuários, os grandes provedores de serviços fizeram sua lição de 
casa, porem os usuários acreditam que não tem responsabilidade nas variáveis 
que envolvem a segurança de seus dados e que estarão seguros de qualquer 
maneira, mas equivocadamente estes usuários ignoram que a segurança da 
informação começa no individuo para formar um todo. 
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