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 Resumo 

As agências de serviços públicos, incluindo o governo, a educação e os cuidados de 

saúde, estão cada vez mais a procura de formas mais flexíveis e mais baratas de 

melhorar a eficiência, flexibilidade, agilidade operacional e integridade dos seus 

sistemas de informação. A cloud computing passou a ser reconhecida como um 

modelo de negócio e implementação mais aceitável, garantindo assim que organi-

zações do sector público alcancem suas aspirações. 

Com o surgimento destas tecnologias/soluções cloud e com algumas referências de 

países que ja possuem implementações Cloud nos seus governos, surgiu a neces-

sidade de se construir um design em archimate capaz de facilitar sua imple-

mentação, sendo criado com a ajuda de arquiteturas empresariais de referência. Es-

te é o objetivo desta tese, desenvolver uma arquitetura aplicacional de referência 

para a cloud governamental na administração pública. A presente tese segue a 

metodologia “design science”, uma metodologia que apresenta na sua evolução cin-

co fases, que descreve passos sucessivos para se aliar a teoria à prática, identifi-

camos as várias soluções e dimensões dos fornecedores de serviços cloud para a 

AP, combinando as perspectivas desses fornecedores e dos seus consumidores. 

 

 

 

Palavras-chave: Cloud Computing, Arquitetura de Referência, Arquitetura Empre-

sarial, Administração Pública, Soluções Cloud 
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Abstract 

Public service agencies, including government, education and health care, are in-

creasingly looking for more flexible and cheaper ways of improving the efficiency, 

flexibility, operational agility and integrity of their information systems. Cloud compu-

ting has come to be recognized as a more acceptable business model and imple-

mentation, therefore ensuring that public sector organizations achieve their aspira-

tions. 

With the emerging of these technologies/cloud solutions and with some references 

from countries that already have Cloud implementations in their governments, the 

need arose in building an archimate design capable of facilitating its implementation, 

being created with the help of reference enterprise architectures. This is the thesis 

goal, develop a reference application architecture for the governmental cloud in the 

public administration.   

The present thesis follows the design science methodology, a methodology that pre-

sents in its evolution five phases, which describes successive steps to combine theo-

ry to practice, we identify the various solutions and dimensions of cloud service pro-

viders for the public administration, combining the perspectives of these suppliers 

and their consumers. 

 

 

Keywords: Cloud Computing, Reference Architecture, Enterprise Architecture, Public 

Administration, Cloud Solutions  
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“Não existe objetivo alcançado sem 

trabalho realizado.” 

(Mirella M. Mouro) 
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1. Introdução 

Nos últimos anos, as novas tendências em infraestruturas de cloud computing vem 

ganhando importância como grandes aceleradores e potenciadores no processo de 

racionalização e padronização de todo sector das TIC’s, tanto do ponto de vista ma-

terial ou financeiros, fornecendo deste modo maior sustentabilidade e agilidade otim-

izando a prestação de serviços dentro de todo sector público. 

Alguns gestores por exemplo, percepcionam que o mercado de CC pode constituir 

uma oportunidade de mudança estratégica para o seu negócio (Armbrust et 

al.,2009). 

Segundo o Government Cloud Strategy1 (2011), “cloud governamental não é uma 

entidade única de propriedade do governo, mas um processo contínuo e iterativo de 

trabalho que permitirá de certa forma o uso de uma gama de serviços em nuvém, e 

mudanças na forma como adquirimos e operamos as TIC, em todo sector público”. 

Na vertente da administração pública, a aplicação de um modelo de cloud governa-

mental, traz consigo mais dinamismo no uso e implementação das TIC’s dentro do 

sector público, estimulando a racionalização e redução dos custos gerais com depar-

tamentos de TI, proporcionando desta forma mais integração e padronização dos 

serviços entre os diferentes departamentos governamentais. É importante questionar 

o quanto a adoção de políticas descentralizadoras exige a precisão e a definição dos 

procedimentos normalmente adotados. 

Deste modo, surgiu a necessidade de se construir um projeto que irá ajudar a im-

plementar e integrar um modelo de cloud governamental para a administração públi-

                                                      
1 https://www.gov.uk/government/publications/government-cloud-strategy 
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ca. Para tal, a arquitetura empresarial é a chave para a construção da nossa “ar-

quitetura” de referência pois representa um conjunto de princípios, metódos e 

modelos que são usados para definição e desenho da estrutura de uma organização 

(Lankhorst, 2005). 

Segundo Vergara (2009), objetivos são os resultados a se alcançar como resposta 

ao problema proposto, desta forma, o objetivo principal desta dissertação é de    

construir uma arquitetura de referência da cloud governamental para a admin-

istração pública. Para conseguir isso, algumas questões foram levantadas e que 

precisaremos responder apartir da coleta de conceitos, analisando-os e reunindo 

dados apartir de provedores de serviços cloud ja existentes no mercado. 

1.1. Questões de Pesquisa 

Para conseguirmos alcançar os nossos objetivos anteriormente apresentados, algu-

mas questões de partida foram formuladas: 

• Q1. Quê atributos (requisitos) para a seleção de serviços cloud são os mais 

relevantes para implementação de uma Cloud Governamental? 

• Q2. Quais funcionalidades (módulos) uma cloud governamental para a admin-

istração pública deve possuir? 
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1.2. Metodologia de Pesquisa 

Uma metodologia2 é um sistema de princípios, práticas e procedimentos aplicados a 

um ramo específico do conhecimento.  

Para a presente dissertação a metodologia a ser aplicada é o Design Science Re-

search (DSR). A base principal dessa metodologia é a produção de artefactos, ou 

seja, projetar algo (artefacto) novo apartir de artefactos ja existentes. Existem na sua 

concepção 5 fases que compoem a metodologia DSR tal como é apresentado na 

figura abaixo. (Peffers et al. 2007): 

 

 

Figura 1 - Metodologia Design Science Research 

Fase 1 – Identificação do problema e motivação: É definido o problema da 

pesquisa e o real valor da solução proposta. A justificação da solução é feita com 

base a dois aspetos; a motivação inerente a pesquisa e a aceitação dos resultados 

obtidos apartir desta pesquisa. 

                                                      
2 Glossário online disponível em: 
 http://www.information-management.com/rg/resources/glossary.cfm 
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Fase 2 – Definição dos objetivos para uma solução: Com base na fase anterior, 

define-se os objetivos (questões) que se esperam atingir a partir da solução que se 

propõe desenvolver. 

Fase 3 – Desenho e desenvolvimento: Aqui o foco principal é o desenho e imple-

mentação do artefacto proposto. Nesta fase é necessário definir as funcionalidades 

desejadas, a sua arquitetura, e desenvolver o respetivo artefacto. 

Fase 4 – Demonstração: Nesta fase faz-se uma demonstração do uso do artefacto 

para resolver uma ou mais instâncias do problema, como por exemplo, a modelação 

em archimate da arquitetura de referência proposta e todo o conjunto de artefactos 

desenvolvidos serão aqui demonstrados. 

Fase 5 – Avaliação: Na ultima fase é feita uma avaliação do artefacto (arquitetura 

de referência) produzido, isto é, uma comparação das funcionalidades do artefacto 

com os objetivos da solução obtida.  

1.3. Estrutura do Documento 

Este documento está estruturado em cinco capítulos principais, a saber: Introdução, 

Trabalho relacionado, arquitetura da solução, Análise e avaliação dos resultados e 

conclusão. 

No capítulo 1 (“Introdução”), é feita uma contextualização da tese no seu todo, os 

objetivos e a metodologia de pesquisa que foi seguida para elaboração da mesma, 

bem como as questões de investigação da tese. No capítulo 2 (“Trabalho relacio-

nado”), é reunido um conjunto de conceitos utilizados no âmbito deste trabalho de 

pesquisa, como a definição da arquitetura empresarial e seus princípios, bem como, 

uma abordagem sobre o paradigma da cloud computing e suas vertentes para o sec-
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tor público. No capítulo 3 (“Arquitetura de solução”), são identificadas e explica-

das as etapas para a concretização do modelo de referência padrão desta pesquisa, 

isto é, contém a nossa proposta de arquitetura de referência para a cloud governa-

mental e as fases seguidas para conseguir obtê-la. No capítulo 4 (“Análise e 

avaliação dos resultados”), a arquitetura de referência é avaliada nos seus 

diferentes parâmetros. Por fim, no capítulo 5 (“Conclusão”), são apresentados as 

considerações finais sobre o trabalho desenvolvido, assim como os seus contributos, 

as limitações da solução e trabalhos futuros da presente tese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2. Trabalho Relacionado 

Neste capítulo pretende-se fazer uma abordagem selectiva de conceitos que 

servirão de base para nossa pesquisa, e de acordo com o referencial bibliográfico 

nesta temática, serão abordados temas na vertente de arquitetura empresarial, seus 

príncipios e métricas e ainda uma passagem em arquiteturas de referência, Cloud 

Computing e outros pontos relevantes sobre o assunto aqui analisado. 

2.1. Arquitetura Empresarial 

A AE representa um modelo padrão que captura e define um alinhamento essencial 

e uniforme entre processos de negócio e TI, ou melhor, a AE garante que uma or-

ganização ganhe controle na sua evolução atráves dos processos de negócio 

definidos e dos sistemas de informação que suportam esses processos. Por isso, 

uma AE mal projetada pode ser um factor negativo para o sucesso de negócio de 

uma organização. 

Sobre AE, é importante ainda descrever que arquitetura segundo o IEEE Standard 

1471-2000, é a organização fundamental do sistema, seus componentes incorpora-

dos, suas relações entre os componentes e o ambiente, e os príncipios pelos quais 

se governam o seu desenho e evolução. 

LANKHORST (2005), define AE como sendo “um conjunto coerente de príncipios, 

metódos e modelos que são utilizados na concepção e realização de uma estrutura 

organizacional, processos de negócio, sistemas de informação e infraestruturas da 

organização”. Aproveitando dessa definição de Lankhorst, podemos de forma similar 

ainda acrescentar que uma AE pode ser vista como uma organização fundamental 

de um governo ou entidade como um todo, juntamente com seus stakeholders, for-
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necedores ou clientes, ou ainda parte dos príncipios pelos quais se governam na 

sua evolução.  

Por sua vez, a análise e compreensão da modelagem de uma AE no seu todo, re-

quer conhecer alguns conceitos relevantes para sua implementação, na verdade, 

elas definem conceitos de suporte e detalhes para a construção de uma arquitetura 

empresarial, dentre elas destacamos os seguintes: 

Partes interessadas (Stakeholders): é um individuo, equipa ou organização (ou 

respectivas classes) com interesse em, ou preocupações relativas à um sistema ou 

como uma organização. (Land et al., 2008). 

Preocupação: são aqueles interesses, que dizem respeito ao desenvolvimento do 

sistema, seu funcionamento ou qualquer outro aspeto que é crítico ou de outro modo 

importante para um ou mais partes interessadas. 

Vista: é uma representação de todo sistema a partir da perspectiva de um conjunto 

relacionado de preocupações. Uma vista conforma-se em exatamente um ponto de 

vista. 

Ponto de vista: é um conjunto de convenções para construir, interpretar e analisar 

uma vista em termos de notações e linguagens do ponto de vista, modelar métodos 

e técnicas analíticas a ser usado para resolver um conjunto de preocupações 

apresentadas pelos stakeholders. Um ponto de vista abrange um ou mais pre-

ocupações e suas partes interessadas. 

Modelo: Uma vista é composta de um ou mais modelos. Cada modelo é construído 

de acordo com convenções estabelecidas pelo ponto de vista. Um modelo pode ser 

a parte de um ou mais vistas. 
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 A AE como modelo de representação e de níveis, está definida em cinco camadas, 

que são de extrema importância para a nossa análise, visto que nossa pesquisa está 

virada para o desenvolvimento de uma arquitetura de referência em ambientes cloud 

ao nível aplicacional e/ou tecnológico, as camadas da AE são: 

Camada Estratégica, onde são definidos as metas e objetivos da empresa; 

Camada de Negócio, dá suporte a estratégia e organização operacional; 

Camada de Aplicação, suporta todo o negócio e onde são implementadas as 

funções de negócio nos sistemas de tecnologias de informação; 

Camada de Informação, onde os artefactos de negócio são conduzidos; 

Camada de Infraestruturas, todos os elementos técnicos da organização, como 

servidores, redes, etc. 

 

 

Figura 2 – Camadas da Arquitetura Empresarial 
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2.1.1.  Príncipios da Arquitetura Empresarial 

De acordo com o TOGAF, “os príncipios de uma arquitetura são regras e diretrizes 

gerais, normalmente tendem a ser duradouros e dificilmente são emendados, que 

apoiam e informam a forma como uma organização se empenha em cumprir sua 

missão”. (GREEFHORST, 2005). 

Na sua análise sobre os princípios da AE, Greefhorst, descreve alguns drivers moti-

vacionais para a formulação de príncipios arquiteturais, que são de igual modo rele-

vantes, pois, representam os passos necessários para se atingir o sucesso na im-

plementação de uma AE, são eles: 

Metas e objetivos: Metas que as partes interessadas procuram cumprir, muitas 

delas devem estar incorporadas na estratégia da organização. 

Valores: Crenças fundamentais compartilhadas entre as pessoas dentro da organi-

zação. 

Riscos: Problemas que podem ocorrer no futuro e que dificultam a empresa no al-

cance dos seus objetivos. 

Potenciais recompensas: Oportunidades e suas potenciais recompensas para as 

organizações. 

Restrições: Restrições que são colocadas por outros, dentro ou fora da organi-

zação, incluindo os princípios normativos existentes.  

Os príncipios por norma são aprovados por um gestor sénior de forma a orientar sua 

implementação, garantindo que os príncipios sejam concisos, de alto nível e de 

número reduzido (máximo 10). 
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Os príncipios da AE resolvem os problemas da “lacuna” existente entre a estratégia 

e o desenho da solução, trazendo eficiência e eficácia da AE e servindo como guia 

para coordenar o desenvolvimento de um projeto. (GREEFHORST, 2005). 

2.1.2. Modelação da AE - Framework Archimate 

Uma framework de arquiteturas empresarias, fornece uma coleção de boas práticas, 

padrões, ferramentas, processos e modelos que ajudam na criação da AE e arquite-

turas de vários modelos. (ORACLE, 2009).  

Para a nossa pesquisa vamos usar a linguagem archimate, que é uma linguagem 

de modelação de arquiteturas empresariais que permite descrever diferentes domí-

nios de uma organização atráves da sua descrição e visualização, focando essen-

cialmente nas relações e dependências entre os seus components. A escolha do ar-

chimate foi devido a sua facilidade de implementação arquitetural, bem como a for-

ma bastante compreensiva de fornecer mecanismos de estruturação e porque seus 

components de modelagem específicos simplificam comunicação, discussão e 

análise dentro do mesmo domínio. 

 

Figura 3 - Framework Archimate [Lankhorst,2005] 

 (Tradução de Fernando Zaidan,2013, Figura adaptada)  



11 
 

Tal como é visualizado na figura 3, a linguagem archimate divide-se em três cama-

das principais, a saber: 

Camada de Negócio, fornece serviços e produtos a clientes externos, que são    

realizados pelos processos de negócio da organização e consequentemente realiza-

dos também pelos atores do negócio. 

Camada de Aplicação, fornece serviços aplicacionais a camada de negócio, ou se-

ja, os serviços aplicacionais que suportam os processos de negócio, e são imple-

mentados por componentes aplicacionais (sistemas de informação). 

Camada Tecnológica, garante infraestrutura de serviços para a camada de 

aplicação, isto é, os serviços são realizados por máquinas, dispositivos com-

putacionais e software. 

Desta forma um dos grandes objetivos do archimate é transmitir às partes interessa-

das um modelo de visualização do sistema de modo a ser fácil interpretar e controlar 

a arquitetura a ser desenvolvida. Logo, a linguagem archimate facilita a avaliação da 

AE, tornado-se possível avaliar o impacto de uma decisão (SILVA, 2011).  

2.1.3.  Arquitetura Empresarial de Referência 

Tal como o nome propõe, arquitetura de referência representa um estudo detalhado 

de uma arquitetura empresarial, fornecendo padrões e boas práticas no desenho e 

implementação de um modelo de arquitetura organizacional.   

(Cloutier et al.,2007), define arquitetura de referência como sendo “uma forma de 

abordar os habituais problemas que ocorrem numa organização, documentando-se 

as boas práticas do desenho da arquitetura empresarial”. 
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Arquitetura de referência pode ainda ser entendido como uma forma de captura do 

conhecimento a partir de arquiteturas existentes visando sua missão, visão e estra-

tégia. Seu objetivo principal é dirigir e restringir as instâncias da arquitetura de 

solução, melhorando assim a eficácia atráves da gestão da sinergia, fornecendo bo-

as práticas e príncipios arquiteturais. Com o passar dos anos o desenvolvimento de 

soluções tecnológicas foi ficando mais complexo, emergindo a necessidade de se 

tornar o desenvolvimento de soluções mais fáceis, resultando daí a importância da 

arquitetura de referência, pois ela permite que isso aconteça de uma maneira geral. 

(PIRES, 2015). 

Nakagawa (2014), no entanto, aponta que arquitetura de referência tem o propósito 

de “fornecer uma guia para o desenvolvimento, padronização e evolução da arquite-

tura do sistema de um domínio específico.”  

Como especificação, a arquitetura de referência fornece um conjunto de baselines 

como guia na construção de arquiteturas de referências, (Cloutier et al., 2009) 

• Léxico comum e taxonomia que facilita a comunicação entre diferentes di-

mensões; 

• Visão arquitetural comum, alinhando esforço de múltiplas pessoas e equipas; 

• Modularização e contexto complementar ajuda a dividir o esforço; 

• Aumenta eficácia: 

✓ Na gestão das sinergias 

✓ Fornecendo orientação 

✓ Fornecendo uma linha de base e modelo arquitetural 

✓ Capturando e partilhando padrões arquiteturais 

• Melhorando interoperabilidade; 
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• Diminuindo custo de integração e tempo; 

Cloutier et al (2009), por sua vez, afirma ainda que arquitetura de referência é 

definido baseando-se em dois grandes príncipios que guiam o seu desenho.  

1º Príncipio da arquitetura de referência: A arquitetura de referência é a elabo-

ração da missão, visão e estratégia de uma organização, ela facilita uma com-

preensão partilhada entre vários produtos, organizações e disciplinas sobre a ar-

quitetura atual e a visão sobre a futura organização. 

2º Príncipio da arquitetura de referência: A Arquitetura de referência é baseado 

em conceitos que são comprovados na prática. Na maioria das vezes as arquiteturas 

anteriores são fundamentadas por estes conceitos comprovados. Para a inovação e 

renovação da arquitetura, o teste e validação podem basear-se na implementação 

da referência e prototipagem. 

O valor de uma arquitetura de referência normalmente depende da visão pela qual 

foi definida, esta visão é baseada nas necessidades futuras do cliente. Essas neces-

sidades são exploradas e analisadas para serem transformadas em requisitos fu-

turos para o portfolio do projeto. 

 

Figura 4 - Inputs de uma Arquitetura de Referência 

[Extraído e traduzido de Muller et al., 2007] 
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A figura acima descreve o fluxo (inputs) de conceitos comprovados e problemas co-

nhecidos a partir de arquiteturas existentes, isto é, a visão derivada das necessida-

des do cliente e do negócio para uma arquitetura de referência. Segundo MULLER 

(2007) citado por YESIKA (2015) a AR deve descrever a essência de uma arquitetu-

ra realçando aspetos significativos e relevantes, podendo ser suportados por mode-

los mais detalhados, API, padrões, etc. Desta forma, o grande desafio de criar uma 

AR é que seja legivelmente eficaz para todas as dimensões em que será utilizado 

não devendo ser ambígua. 

2.2. Cloud Computing 

Neste capítulo pretende-se abordar a um dos pontos importantes dessa dissertação, 

cloud computing ou computação em nuvem dependendo da referência em análise, 

traz um novo conceito de entrega de serviços, armazenamento e aplicações na 

grande rede mundial. Evolui a todo instante como uma grande plataforma de dispo-

nibilidade, partilha e acesso de forma rápida de serviços, causando um enorme “Big 

Bang” no que se refere à distribuição e racionalização das TI nas organizações pú-

blicas ou privadas.  

Segundo Wyld (2010), organizações que pretendam mover para a cloud, possuem 

um maior valor económico devido as economias de custos resultantes da não aqui-

sição de hardware e software. E, finalmente, o mais importante para a nossa pesqui-

sa, para os governos a adoção da cloud é especialmente relevante e/ou atraente 

devido as mudanças nas demandas de TI e às difíceis condições económicas. 
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2.2.1.  Definição  

Muitas definições sobre cloud computing pode ser encontrada nos motores de busca 

na grande rede, mas de todas e o que será seguido ao longo deste trabalho, é a de-

finição da NIST, que destaca cloud computing como sendo: “Um modelo que permite 

o acesso ubíquo, conveniente e a pedido, através da rede, a um conjunto de recur-

sos de computação partilhados (rede, servidores, armazenamento, aplicações, ser-

viços, etc.), e que podem ser rapidamente aprovisionados ou libertados, com o mí-

nimo esforço de gestão e sem interação com o fornecedor do serviço.”  

DAVID (2010) reforça ainda cloud computing, “Como um estilo de computação onde 

capacidades massivamente escaláveis habilitadas por TI são entregues “como um 

serviço” para clientes externos usando tecnologias da internet.” 

Por sua vez, Zhang, apresenta-nos um conceito bastante relevante, considerando 

CC como um “conjunto de serviços habilitados na rede, que fornecem escalabilida-

de, garantem qualidade de serviço, normalmente são personalizados, com platafor-

mas de baixo custo sob demanda e que é acessível de forma simples e abrangente”. 

(Zhang et al. 2009). 

 

Figura 5 - Elementos fundamentais da Cloud Computing 
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2.2.2.  Arquitetura 

CC pode ter diferentes tamanhos e formas semelhante às “nuvens físicas”. Assim, a 

representação da cloud para o tipo de entrega de serviços segue um modelo cha-

mado SPI (SaaS, PaaS e IaaS) que abordaremos com mais detalhe nas próximas 

secções. A figura abaixo, descreve a arquitetura da cloud, representando as suas 

caraterísticas essenciais, os seus modelos de serviços e de implementação.  

 

            Figura 6 - Modelo de referência da cloud  

2.2.3. Modelos de Serviços 

Tal como foi abordado acima, o cloud segue um modelo de serviços SPI para SaaS, 

PaaS e IaaS. 

Software as a Service (SaaS): Refere-se à capacidade dada ao cliente/utilizador de 

aceder a uma aplicação de software que corre numa infraestrutura de computação. 

O ambiente de execução é a internet, logo, as aplicações estão acessíveis através 

de vários dispositivos clientes com recurso a interfaces como uma página web. Aqui 

o cliente não está necessariamente a pagar por um sistema, mas está a adquirir o 

direito de utilizar um serviço. (Mirashe et al. 2010).  
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Platform as a Service (PaaS): Refere-se exclusivamente ao software e ferramentas 

de desenvolvimento (ex. servidores de aplicação, servidores de base de dados, ser-

vidores de portais, middleware, etc.) que os clientes alugam para que eles possam 

construir e implementar suas próprias aplicações. De um modo geral, PaaS é a liber-

tação de uma plataforma computacional e pilha de resolução como serviço. As fer-

ramentas disponibilizadas fornecem serviços bem integrados e altamente especiali-

zados, incorporando tudo o que um cliente necessitar nas áreas de desenvolvimen-

to, teste, hospedagem, etc. (Mell et al., 2011). 

Infrastructure as a Service (IaaS): Neste modelo, o fornecedor do serviço cloud 

disponibiliza aos clientes recursos computacionais virtualizados. Os recursos forne-

cidos podem ir desde poder de processamento, armazenamento, comunicação e 

serviços de conexão de rede (e.g. VLAN’s, Firewall, balanceadores de carga, etc.), a 

outros recursos computacionais fundamentais de uma infraestrutura Cloud. Os utili-

zadores podem desenvolver e executar software arbitrário, variando desde aplica-

ções até sistemas operativos. Este modelo de serviço pode operar em Cloud do tipo 

Público, Privado, Comunitário ou Híbrido e usa o conceito de “pay-as-you-go3”.  

2.2.4. Modelos de Implementação 

Os modelos de implementação, representam as diferentes formas em que os servi-

ços cloud podem ser implantados, isso numa perspetiva organizacional. Os modelos 

de implementação de serviços cloud mais utilizados são: Cloud pública, cloud priva-

da, cloud comunitária e cloud híbrida. 

Cloud pública, representa serviços Cloud fornecidos por terceiras partes, mas man-

tido e gerido por provedores de serviços. Os provedores de cloud têm a responsabi-

                                                      
3 http://searchcloudcomputing.techtarget.com/definition/Infrastructure-as-a-Service-IaaS 
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lidade de instalação, gestão e manutenção, ou seja, a infraestrutura de cloud é dis-

ponibilizada para utilização aberta pelo público em geral. Este tipo de cloud apresen-

ta-nos uma abordagem “pay-as-you-go” para determinar o uso pelos clientes. Ama-

zon Web Services, Microsoft Azure, Google Apps, SalesForce.com são alguns dos 

mais conhecidos produtos e provedores de cloud pública. 

Cloud privada, apresenta uma visão mais pessoal, pois a infraestrutura de Cloud é 

disponibilizada para uso exclusivo de uma única organização (ex. empresa), ou seja, 

a organização retém toda infraestrutura de forma partilhada em múltiplos ambientes, 

construído numa infraestrutura altamente eficiente, automatizada e virtualizada. 

 Cloud comunitária, fornece uma infraestrutura partilhada por uma comunidade de 

organizações com interesses em comum, o caso da Administração Pública assenta 

neste modelo, a infraestrutura de cloud é disponibilizada para uso exclusivo de uma 

comunidade especifica de consumidores de organizações. Normalmente é detida, 

gerida e operada por uma ou mais organizações na comunidade, por um terceiro, ou 

alguma destas combinações e pode também existir dentro ou fora das instalações 

da organização. (NIST, 2011). 

Cloud híbrida: Compreende a combinação dos modelos anteriores (público, priva-

do), isto é, eles combinam capacidades externas sob demanda com recursos no lo-

cal. Os intervenientes permanecem entidades únicas, apesar de estarem unidos por 

tecnologia proprietária e normalizada, permitindo dessa forma a portabilidade de da-

dos e aplicações. 
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No universo da cloud computing, destacam-se ainda conceitos importantes como: 

Cloud Brokers: Corresponde a uma empresa ou pessoa que atua como “terceiro”, 

como intermediário, na relação entre um fornecedor e um utilizador cloud. 

(FERREIRA, 2015). 

Infraestrutura de Cloud: É o conjunto de tecnologias de computação, armazena-

mento, redes, segurança e virtualização, orquestradas e automatizadas transversal-

mente, com o objetivo de suportar e garantir a entrega dos serviços de Cloud de 

forma transparente ao cliente e por parte do fornecedor. (RSPTIC,2016). 

Serviço Cloud é um conjunto de processos, procedimentos, recursos humanos e 

recursos tecnológicos que serão agregados por um fornecedor(es) de serviços 

Cloud (CSP) de forma a disponibilizar através de um portal único, a um leque alar-

gado de clientes, um mesmo serviço. (RSPTIC,2016). 

2.2.5. Provedores de Serviços Cloud  

Com a adoção do modelo de serviços na cloud, muitos fornecedores cloud se têm 

evidenciado como aqueles que fornecem maiores “leques” de opções para empre-

sas e utilizadores finais. Elas diferenciam-se pelos tipos de infraestruturas, serviços 

e segurança.  

Nesta secção, pretendemos descrever alguns fornecedores de serviços cloud junta-

mente com suas soluções tecnológicas. Neste contexto, selecionamos cinco CSP’s 

que usaremos para comparar suas características chaves para implementação de 

um serviço cloud. 

Importa frisar que esses fornecedores no conjunto de algumas características apre-

sentam semelhanças quase que idênticas em suas soluções para cloud a nível go-
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vernamental, podemos desta forma destacar os seguintes provedores de serviços 

cloud.   

• IBM 

• Amazon 

• Oracle 

• Microsoft 

• Syone-RedHat 

Após fazer-se uma comparação de algumas características desses provedores será 

possível obter diferenças e semelhanças que existam entre eles, isso fornecerá de-

talhes ou informações necessárias sobre quais funcionalidades aplicacionais ou tec-

nológicas seriam implementadas para a construção do modelo arquitetural de refe-

rência proposto nesta dissertação. 

Nos anexos, poderá ser consultado o modelo arquitetural alguns fornecedores e na 

tabela 2.1 suas características são identificadas.  
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Tabela 2. 1 -  Caraterísticas/atributos cloud computing  

Caraterísticas  

  

Amazon IBM Oracle 

Syone-

RedHat 

Microsoft 

Serviço sob demanda X X X X X 

Amplo acesso à rede X - X - X 

Localização independente  X X X X - 

Elasticidade X X X X X 

Escalabilidade X X X X - 

Serviço mensurável/chargeback X X X - - 

Portal de Auto atendimento - - X X X 

 

2.3. Benefícios da cloud computing 

A cloud pode ser destacada como uma mudança de paradigma na forma como a TI 

é pensada, gerida e estruturada (Xu, 2012; Buya et al., 2009) e uma vez que reduz 

custos gerais em recursos de implementação (hardware e software) para as institui-

ções que adotam este novo paradigma, proporcionando maior integração e agilidade 

de seus serviços. 

A implementação de soluções cloud no contexto público (no caso administração pú-

blica), traz benefícios principalmente no que se refere à padronização e racionaliza-

ção dos recursos de TI dentro do governo, garantindo desta forma que todo o sector 

público aumente sua eficiência e agilidade no fornecimento de serviços a seus clien-

tes e cidadãos, trazendo maior flexibilidade e potenciando a inovação.  
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Kundra4 (2011), apresenta as seguintes vantagens na adoção da cloud computing 

pelo governo americano: Melhoria da eficiência, melhor utilização dos ativos, redu-

ção de duplicados, redução considerável dos datacenters, aumento da produtivida-

de, escalabilidade, agilidade, efetividade dos serviços e incentivo à cultura empreen-

dedora. 

A tabela abaixo sumariza os benefícios que se obtêm para a administração publica 

ao se adotar o cloud computing. 

Tabela 2. 2 - Benefícios no uso do Cloud Computing na AP 

Benefícios Descrição 

Benefícios de infraestruturas 

As organizações podem se beneficiar de significativa redução de custos na 

empresa como atualizações de infraestrutura e manutenção, desde 

que estes serão agora a responsabilidade do provedor de serviço de cloud. 

Benefícios de riscos 

Terceirizando suas infraestruturas de TI, as organizações transferem e/ou ate-

nuam vários riscos graças aos provedores de serviços cloud. Alguns exemplos 

seriam: recuperação de dados, segurança, tempo de atividade do sistema se-

guindo SLA’s que garantam todas essas condições. 

Benefícios de segurança 

Os provedores de serviços em nuvem geralmente possuem medidas de segu-

rança de última geração, físicas e virtuais, e são regularmente auditados para 

garantir que seguem as melhores práticas e normas da indústria em termos de 

segurança. 

Benefícios de flexibilidade 

As organizações têm muito a ganhar em termos de flexibilidade com a adoção 

da cloud computing, uma vez que podem facilmente acomodar grandes deman-

das, alugando mais servidores e também podem minimizar seus gastos redu-

zindo o número de servidores alugados quando a demanda é menor ou uma 

aplicação já não seja mais necessário. 

                                                      
4http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/egov_docs/vivek-kundrafederal  
cloud-computing-strategy-02142011.pdf 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/egov_docs/vivek-kundrafederal
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Benefícios de recursos humanos 

Com a terceirização de recursos de TI para a cloud, os técnicos de TI e / ou 

especialistas, ocupados em manter a Infraestrutura de TI agora podem se con-

centrar em tarefas mais orientadas para o negócio e dar um suporte direto aos 

usuários. 

 

A implementação desta medida cloud traz grande impacto principalmente na melho-

ria dos mecanismos de governance, redução de custos, utilização das TIC para po-

tenciar a mudança e a modernização administrativa, implementação de soluções TIC 

comuns e o estímulo ao crescimento económico (PGERRTIC, 2011). 

2.4. Estratégias Cloud Governamental  

Iniciativas de implementação da cloud computing em alguns países ao redor do 

mundo são já uma realidade bem visível e aceite na sua maioria. Países como Reino 

Unido, Itália, Espanha, Austrália, Japão, etc, já possuem uma estratégia de imple-

mentação bem avançada da cloud computing para servir as suas diversas adminis-

trações locais. Abaixo listamos alguns países a titulo de exemplo: 

2.4.1. Reino Unido – G Cloud Strategy 

O Reino Unido por exemplo possui a sua estratégia/iniciativa de migração para a 

cloud conhecida por G-Cloud5, o objetivo principal da referida estratégia é garantir 

que a implementação da cloud computing não vem só reduzir custos em TI, mas 

também dar mais agilidade e flexibilidade a todo sector público o que de certa forma 

implica mudanças tanto a nível organizacional como a nível tecnológico. O catálogo 

de serviços que é uma das fontes de reutilização de serviços é o Government Ap-

                                                      
5 G-Cloud ou Government Cloud, é um programa do governo britânico para promover a adoção de 
todo o governo da cloud computing. 
https://www.gov.uk/guidance/government-cloud-first-policy 
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plication Store também conhecido por Digital Marketplace que se propõe a cata-

logar e disponibilizar aplicativos para serem utilizados pelos diversos órgãos do seu 

governo. 

 

Figura 7 – Serviços Disponíveis atráves do government store 

A figura acima representa o modelo federado de entrega de serviços do digital mar-

ketplace, dentre outras funções garante: 

• Uma estratégia e abordagem comum para a identificação e comissionamento 

dos    serviços de mercadorias. 

• Uma abordagem coerente e abrangente para a formação, adoção e gestão 

dos serviços das TIC. 

• Uma abordagem de governação inclusiva simples, devolvendo a gestão e                

responsabilidades aos centros de excelência. 
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2.4.2. Estados Unidos da América – Federal Cloud Strategy 

A federal cloud computing strategy do governo dos EUA é um exemplo de aplicação 

de conceitos e tecnologias cloud às instituições governamentais e com base a um 

estudo efetuado, uma das principais conclusões conseguidas foi a grande redução 

de custos em TI ao passarem suas soluções tecnológicas de todo sector público pa-

ra cloud computing. 

Na figura abaixo é apresentado o framework de migração para a cloud, proposto por 

Vivek Kundra, então CIO da administração Obama, que afirma que o framework cri-

ado representava uma perspectiva estratégica para agências em termos de pensar 

sobre o planeamento da migração para cloud. 

 

Figura 8 - Framework de migração Cloud6 

De acordo com o estudo, cerca de 20 mil milhões de dólares (de 80 mil milhões de 

dólares) dos gastos de TI nos EUA podem ser migrados para a cloud. Ao fazer isso, 

                                                      
6 https://www.dhs.gov 
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o governo pode conseguir economias de TI em torno de 25%7. (Federal Cloud Stra-

tegy, 2011). 

 

Figura 9 - Custos de gastos em TI em comparação com os custos de implementação Cloud 

(fonte: Federal Cloud Strategy, 2011) 

2.4.3. Japão – Projeto Kasumigaseki Cloud 

O governo japonês ate finais de 2015 criou um plano de construção de uma grande 

infraestrutura para nuvem de todo governo como parte de um projeto para a cloud 

governamental chamada Kasumigaseki Cloud. 

Este projeto visa consolidar todo sistema de TIC do governo numa cloud única para 

melhorar a eficiência operacional e redução de custos, migrando toda sua infraestru-

tura TIC para uma plataforma Cloud. A referida implementação é suportada pela 

HITACHI, que fornece uma plataforma de três níveis de serviços: SaaS para aplica-

ções, clouds privadas para grandes municípios e clouds partilhadas para as cidades 

mais pequenas e regiões. 

                                                      
7https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/digital-strategy/federal-cloud-computing-
strategy.pdf 
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Figura 10 - kasumigaseki cloud project 

O relatório também observa que a adoção de serviços na nuvem resultará em 30% 

de poupanças para a construção da infraestrutura a partir do zero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

2.5. Análise Crítica  

Como conclusão desta secção do estado da arte, resume-se que a arquitetura em-

presarial é a definição base para a presente dissertação, pois ela serve de referência 

central para se detetar os problemas que se pretende resolver e apartir daí definire-

mos o modelo da arquitetura de referência para a cloud governamental.  

Definimos a linguagem de modelação archiMate para a fase de desenvolvimento da 

nossa arquitetura de referência. Uma das razões pela qual esta linguagem de mode-

lação foi escolhida foi pelo facto de permitir representar na arquitetura as motivações 

e intenções que levaram ao seu desenvolvimento, tais como: os objetivos de negó-

cio, visão, missão, princípios, requisitos, custos e desempenho (YESIKA, 2015). Por 

outro lado, esta linguagem fornece uma representação global da AE demonstrando a 

forma como os diferentes domínios se relacionam. O archimate permite ainda avaliar 

o impacto da tomada de decisão na arquitetura, (SILVA, 2011), o que de certa forma 

é relevante para a definição do modelo arquitetural da cloud governamental, tendo 

em conta o nível de solução que se pretende encontrar. 

E com relação à governança em cloud computing, Heier et al. (2012) afirmam que o 

modelo de adoção da cloud computing pode migrar de uma versão hard governance, 

onde há um controlo efetivo sobre a oferta e provisionamento dos serviços, para 

uma versão soft governance, onde a meta será o monitoramento do uso da cloud, 

certificações dos provedores de serviços cloud e por fim a avaliação dos processos 

interdepartamentais baseados em tecnologias. 

 



29 
 

3. Desenho da solução 

Neste capítulo pretende-se apresentar a arquitetura aplicacional de referência para a 

cloud governamental; A construção da mesma, seguirá os princípios fundamentais 

da arquitetura de referência citados no capítulo anterior:   

1º Príncipio da arquitetura de referência: A arquitetura de referência é a elabo-

ração da missão, visão e estratégia de uma organização, ela facilita uma com-

preensão partilhada entre vários produtos, organizações e disciplinas sobre a ar-

quitetura atual e a visão sobre a futura organização. 

2º Príncipio da arquitetura de referência: A Arquitetura de referência é baseado 

em conceitos que são comprovados na prática. Na maioria das vezes as arquiteturas 

anteriores são “arruinadas” por estes conceitos comprovados. Para a inovação e 

renovação da arquitetura, o teste e validação podem basear-se na implementação 

da referência e prototipagem. 

Estes princípios estão representados em dois passos fundamentais para se atingir a 

arquitetura aplicacional de referência desejada, começamos inicialmente por definir 

no primeiro passo a missão, visão e estratégia para a nossa arquitetura, e no se-

gundo passo iremos reunir informações/conceitos comprovados na prática com al-

guns CSP’s existentes no mercado. A figura 10 simplifica os passos a seguir para o 

que pretendemos atingir. 
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Figura 11 – Construção da Arquitetura de referência 

3.1. Visão, Missão e Estratégia 

Tal como definido por Cloutier et al., (2008) no primeiro princípio, a AR é uma elabo-

ração da missão, visão e estratégia da organização. Para preencher este princípio, 

definimos também a missão, visão e estratégia para a nossa arquitetura de referên-

cia representado num diagrama motivacional em archimate para melhor compreen-

são, vide figura 11. 

Visão: Fornecer uma arquitetura aplicacional de referência no domínio da cloud go-

vernamental para suporte à administração pública. 

Missão: Levantamento de boas práticas e padrões em AE para infraestruturas 

cloud, definir métricas e metodologias de avaliação de AE, fornecer guia e conheci-

mento em ambientes cloud.  

Estratégia: Extrair boas práticas de arquiteturas empresariais para o domínio da 

cloud e avaliar a arquitetura de referência com casos de estudo afim de prover cons-

tantes melhorias. 

Requisitos 

Comuns 

 

Arquitetura de 

Informação 

Arquitetura de 

Referência  

Avaliação Ar-

quitetura RFI 
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Figura 12 - Diagrama motivacional da arquitetura de referência 

 

3.2.  Funcionalidades da arquitetura de referência 

O levantamento destes requisitos foi conseguido apartir dos catálogos de provedo-

res Cloud fornecidos por uma entidade pública do estado português, foram analisa-

dos para este fim requisitos que sejam os relevantes em termos de solução gover-

namental e se adequam a realidade de implementação que se pretende para a ad-

ministração pública. Os fornecedores selecionados (IBM, Oracle, Microsoft azure).  

Importante referenciar que para a arquitetura de referência final teremos em conta 

as funcionalidades dos módulos implementados. Sendo que, com essas funcionali-

dades (vide figura 13, em archimate) será possível definir um modelo cloud gover-

namental determinante que dê suporte à administração pública. 
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Figura 13 - Funcionalidades da arquitetura de referência  

Os módulos representam soluções a implementar usando os modelos da cloud 

computing. Os módulos foram definidos apartir de um conjunto de provedores de 

serviços cloud, que possuem já implementadas várias soluções no mercado e com 

elas foi possível definir uma framework padrão que sirva a administração pública. 

Sendo assim, a nossa arquitetura de referência será construída apartir de módulos 

operacionais, que numa visão de implementação serão os módulos definidos de 

forma gradual para servir a administração pública. 

Gestão de Acesso: 

-Acesso cliente/cidadão;  

-Catálogo de serviço; 

Gestão de Monitoramento e Serviços: 

-Monitorização e reporting; 
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Gestão de Serviços: 

-Gestão de produtos e serviços; 

Gestão da Segurança: 

-Segurança e Auditoria;  

Gestão de Provisionamento e Automação: 

-Workload dinâmico; 

-Rastreabilidade das atividades do cliente; 

-Interfaces usuário final; 

Gestão financeira e faturação: 

-Faturação; 

-Financeira 

 

 

 

Tabela 3. 1 - Componentes CSP's- Arquitetura aplicacional 
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3.2.1. Arquitetura de Solução 

Para a construção da nossa arquitetura de referência, precisamos perceber quê in-

formações ou componentes são os mais relevantes para os CSP’s, que servirão de 

seguida como padrão no desenho final da arquitetura. Deste modo, com base aos 

RFI’s fornecidos pelos provedores de serviços Cloud à ESPAP, será possível retirar 

algumas funcionalidades/componentes chaves para a nossa arquitetura de referên-

cia final. 

Isto resultou nas seguintes arquiteturas: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Arquitetura aplicacional IBM 
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Figura 15 - Arquitetura Aplicacional Oracle 

Abaixo apresentamos a arquitetura de solução final adotada nesta pesquisa. Este 

esquema de arquitetura mostra os vários componentes que funcionam dentro do 

protótipo broker e os provedores definidos. 

 

Figura 16 - Arquitetura aplicacional de referência para a cloud governamental   
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3.2.2. Análise Crítica  

Neste capítulo construímos a arquitetura aplicacional de referência para o domínio 

da cloud governamental. Primeiramente começamos por definir os passos que a 

metodologia visa seguir que se refere a visão, missão e estratégia da nossa arquite-

tura, tendo em conta o que queríamos alcançar nomeadamente criar uma arquitetura 

aplicacional de referência para a cloud governamental. A seguir foi feita uma análise 

de alguns provedores de serviços Cloud (CSP) ja no grande mercado de tecnologias 

cloud e daí extrair as suas principais funcionalidades, olhando fundamentalmente 

para aqueles que a nossa arquitetura de referência precisaria. Essas funcionali-

dades foram agrupadas de acordo com suas funções: Gestão de acessos, gestão de 

monitorização, gestão de serviços e outros 
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4. Avaliação 

Para este fim seguimos a uma avaliação qualitativa de implementação do artefacto 

produzido segundo a metodologia DSR, comparando alguns provedores de serviços 

cloud (IBM, Oracle e Microsoft Azure) e uma solução governamental (Government 

Cloud do Reino Unido) e suas soluções para implementações num ambiente gov-

ernamental olhando para o que a arquitetura proposta nesta dissertação oferece. 

Inicialmente coletou-se através das fontes de informação todos os processos e ativi-

dades que devem ser suportados por um modelo para a cloud governamental. Para 

tal, com base nas características e funcionalidades de uma arquitetura cloud, desen-

volvemos uma tabela comparativa de três provedores de serviços cloud, que são: 

• IBM; 

• Oracle; 

• Microsoft Azure; 

• Government Cloud UK   

Com base nas comparações feitas, identificamos requisitos funcionais e não funcio-

nais de relevância para a arquitetura de referência. Sendo assim, os requisitos fun-

cionais destacados foram:  

• Catálogo de serviço: é um serviço disponibilizado aos clientes, por exemplo 

um portal, através do broker, e permite ao cliente consultar e selecionar os 

serviços que deseja consumir. 

• Níveis de serviço (Acordos de níveis de serviço): Estabelece o nível de con-

trato entre o consumidor e o provedor do serviço. 
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• Monitorização e reporting de serviços: Módulo que permite monitorar os resul-

tados e determinar se é necessário algum ajuste ao que foi inicialmente de-

terminado e relatório dos serviços disponibilizados aos clientes.  

• Gestão da Segurança e auditoria: Nível de segurança dos serviços prestados 

aos clientes finais, garantir que todas as políticas de segurança estão sendo 

cumpridas; e em caso de uma falha informar um processo de auditoria dos 

serviços. 

• Gestão de serviços: Refere-se a toda gestão de infraestrutura que governa os 

serviços na cloud, destaca toda governança, manutenção e gestão visando 

prover um serviço com qualidade e alinhado às necessidades do negócio, ga-

rantindo redução de custos a longo prazo. 

• Workload dinâmico e gestão de recursos 

• Rastreabilidade das atividades dos clientes 

Requisitos não funcionais 

• Interfaces do usuário final 

• Escalabilidade 

• Disponibilidade 

• Interoperabilidade 
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Tabela 3. 2 – Requisitos arquitetura de referência retirados de CSP  

  

  

IBM Oracle 
Microsoft 

Azure 

Government 

Cloud UK 

Acesso Cliente/Cidadão X X X X 

Catálogo de serviço X X X X 

Níveis de serviço (contrato de serviço) X X X X 

Monitorização e reporting de serviços - X - - 

Segurança e auditoria X X X X 

Gestão de Serviços X X X X 

Workload dinâmico e gestão de recursos X X - - 

Rastreabilidade das atividades do Clien-

te - X - - 

Interface final do usuário  - X X X 

Centro de contacto - X X X 

 

Após uma analise sobre os provedores selecionados e baseando-se na tabela 3.2 

que representa alguns componentes cloud podemos avaliar a nossa solução base-

ando-se nas soluções cloud da IBM e Oracle principalmente, pois apresentam me-

lhor arquitetura cloud de suporte para aquilo que a presente solução necessita pro-

duzir e disponibilizar em termos de fornecimento de serviços dentro da cloud. E com 

base aos requisitos acima referenciados segundo o que produzimos, com esta com-

paração, quase parte dos módulos da arquitetura de referencia obtida representam 

soluções de infraestrutura para cloud pública. 
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Uma outra avaliação seria possível com o teste da solução junto de uma entidade 

pública afim de se averiguar se os requisitos da solução são preservados, e/ou res-

pondem aos problemas que visam resolver, fazendo-se um deployment para uma 

das interfaces de qualquer provedor e testar se junto de um usuário que solicita um 

serviço público (faturas IRS, serviços tributários, tribunais, etc) tudo corre na norma-

lidade e sem interrupções ou problema relativo à disponibilização através do cloud 

provider e do broker e de seguida em uma espécie de inquérito junto de um depar-

tamento TI da Administração pública fazer um balanço e estatística do uso da cloud 

dentro da administração antes e depois da sua implementação para fazer-se uma 

estimativa qualitativa e quantitativa futura da migração para a cloud governamental 

com a proposta apresentada. 
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5. Conclusão 

A cloud computing apesar de se apresentar como uma nova tecnologia, parece que 

sempre esteve presente, dada a notoriedade e a forma como os serviços por ele 

disponibilizados são utilizados hoje em dia por organizações. A cloud computing 

apresenta muitas vantagens, mas, a principal mesmo é a económica. A situação da 

contração económica em que vivemos atualmente faz com que governos tenham de 

cortar custos, o parque informático das organizações sempre foi e será um grande 

investimento por isso o cloud computing resolve o problema com custos de manu-

tenção, uma vez que todos os serviços ficam disponíveis apartir da nuvem. 

Para Marston et al., (2011), a cloud computing representa uma transformação na 

forma como os serviços de TI são inventados, desenvolvidos, disponibilizados, man-

tidos e pagos. 

As soluções tecnológicas viradas para a cloud, trazem garantias para redução de 

custos e padronização de todo sector público, o que de certa forma garante que todo 

os sistemas ministeriais estejam interligados, definindo-se desta forma uma infraes-

trutura mais centralizada e que possa dar respostas mais confiáveis e de grande va-

lor a todos seus clientes/cidadãos. 

É missão das administrações públicas adaptarem-se aos novos avanços tecnológi-

cos, precisam fornecer/disponibilizar informações de maneira rápida e facilmente 

acessível aos seus clientes/cidadãos, para isso devem apostar em novas tecnolo-

gias e soluções rápidas e ágeis por forma a melhor servir a população; esta é a 

grande motivação para esta tese, desenhamos um protótipo de uma arquitetura apli-

cacional de referência no domínio da cloud computing para de algum modo ajudar a   
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administração pública a implementar sua própria arquitetura de cloud governamen-

tal. 

Para garantir isso foi necessário responder a algumas questões de partida formula-

das no capitulo 1 do presente documento, para de algum modo permitir determinar 

se a arquitetura proposta responde as mesmas questões: 

Quê atributos (requisitos) para a seleção de serviços cloud são os mais rele-

vantes para implementação de uma Cloud Governamental? 

Para responder a esta questão, coletamos funcionalidades apartir de alguns 

provedores de serviços cloud ja presentes no mercado e de seguida mapeamos 

aqueles que eram comuns à maior parte deles. As funcionalidades mais relevantes 

estão apresentadas no capítulo 3 e são: Gestão de acessos, gestão de serviços, 

gestão de provisionamento e automação, gestão de monitoramento, gestão de se-

gurança, gestão de medição. 

Quais funcionalidades (módulos) uma cloud governamental para a               

administração pública deve possuir? 

Mais uma vez, a resposta para esta pergunta também encontramos no capítulo 3, 

especificamente na tabela 3.1, onde apartir delas destacamos os componentes es-

senciais para a construção da arquitetura de referência em archimate. As componen-

tes são: IAAS (com seus subcomponentes armazenamento, rede e computação), 

SAAS, Gestão de serviços, Orquestração de serviços, Catálogo de serviços e out-

ros. 

Com esta solução se conseguiu destacar pontos muito relevantes para implementa-

ção de uma cloud governamental, passando necessariamente por se conhecer solu-
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ções tecnológicas dos provedores Cloud, suas infraestruturas aplicacionais e tecno-

lógicas de modos a dar suporte a todo ramo público. 

5.1. Trabalhos Futuros 

Recomendamos no futuro novas pesquisas com base neste trabalho, onde podemos 

citar: 

Replicar o modelo de arquitetura de referência considerando outras caraterísticas de 

serviços cloud; 

Desenvolver e analisar outras arquiteturas de referência para cloud governamental 

implementadas em outros países de forma a permitir generalizar os resultados desta 

arquitetura a nível das administrações públicas; 

Analisar a adoção do cloud governamental do ponto de vista dos fornecedores, ou 

seja, avaliar possíveis dificuldades técnicas e gestão para sua implementação no 

sector público. 
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7. Anexos 

Abaixo temos ilustradas as arquiteturas de soluções de alguns provedores de servi-

ços Cloud como: Oracle, Amazon, IBM. 

 

 

Figura 17 - Modelo arquitetural da Oracle 

 

Figura 18 - Modelo arquitetural Syone-RedHat 

 

 


