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O novo formato de tratar as informações é chamado de 
Computação nas Nuvens ou Cloud Computing, 
considerada atualmente como a evolução natural da 
computação (TAURION, 2009). É uma tecnologia que 
permite acesso remoto a programas (softwares), 
arquivos (documentos, músicas, jogos, fotos, vídeos) e 
serviços por meio da internet. Em se tratando de uma 
nova tecnologia, os questionamentos quanto a Cloud 
Computing no mercado não são diferentes. Como 
garantir de forma eficiente que dados cadastrais de 
uma pessoa como CPF (Cadastro de Pessoa Física), 
agência bancária, sistema de gerenciamento de bolsa 
de valores ou até mesmo segredos de estado, estejam 
em segurança suficiente nas nuvens? E as informações 
sigilosas? A preocupação principal da utilização da 
Cloud Computing é a forma em que este 
armazenamento de informações esteja em mais 
absoluta segurança.  
 

 
 
 
Foi realizada uma pesquisa sobre os termos de 
segurança em Cloud Computing e apresentado os 
principais desafios quanto a sua utilização. 
Com o uso da Cloud Computing questões financeiras 
serão sustentáveis, pois seu sistema é baseado em 
uma aplicação para arquiteturas comuns a vários 
usuários. A forma colaborativa e a troca de informações 
ficam mais dinâmicas, sendo que a informação pode 
ser acessada em todos os lugares possíveis 
simultaneamente, uma vez que estas informações 
estejam na nuvem e que os usuários deste serviço 
estejam conectados a Internet (VERAS, 2012). 
“Recursos são disponibilizados por meio da rede e 
acessados através de mecanismos padronizados que 
possibilitam o uso por plataformas thin ou thin client, 
tais como celulares, laptops e PDAs. A interface de 
acesso à nuvem não obriga os usuários a mudar suas 
condições e ambientes de trabalho, como por exemplo, 
linguagens de programação e sistema operacional. Já 
os sistemas de software clientes instalados localmente 
para o acesso à nuvem são leves, como um navegador 
de Internet” (SOUSA; MOREIRA; MACHADO, 2010). 

A principal desvantagem da utilização da Cloud 
Computing é a segurança das informações. O fato de o 
usuário não ter total controle do tráfego e 
armazenamento de suas informações e processos, 
torna a questão de segurança uma importante meta a 
se cumprir na Cloud Computing. A privacidade e a 
segurança do armazenamento são de grande 
relevância, pois as empresas prestadoras deste serviço 
devem ter como padrões os bloqueios de ataques aos 
sistemas. “[Com] respeito à confiabilidade e 
responsabilidade, o provedor deve fornecer recursos 
confiáveis, especialmente se a computação a ser 
realizada é crítica e deve existir uma delimitação de 
responsabilidade entre o provedor e o usuário” 
(SOUSA; MOREIRA; MACHADO, 2010). Cabem as 
empresas perceberem que o sistema de Cloud 
Computing é funcional para seu dia a dia e avaliar se os 
parâmetros e estruturas deste serviço são viáveis para 
a empresa, antes de sua utilização. 
 
 
 
 
As principais questões para a utilização deste serviço 
são a segurança e o acesso permanente. As empresas 
que passarem a utilizar este serviço precisa confiar que 
todas as suas informações estão sendo processadas 
de forma segura, legal e com a capacidade de acesso 
frequentemente disponíveis. Já os usuários precisam 
ter a convicção de que suas informações jamais serão 
perdidas e que terão totais acesso a elas.  
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