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RESUMO

A computação em nuvem passou por um grande crescimento nos últimos

anos e novas soluções surgem para problemas enfrentados por organizações. Entre

essas soluções, estão as estratégias da nuvem híbrida e da multi-nuvem, que estão

mudando a maneira como as empresas estão se conectando.

Por trás desse crescimento estão grandes empresas provedoras de serviços

como a Amazon, Microsoft e Google, com estratégias de Infraestrutura como um

Serviço (Infrastructure as a Service - IaaS), Plataforma como um Serviço (Platform

as a Service - PaaS) e Software como um Serviço (Software as a Service - SaaS). E

tecnologias como Docker, Kubernetes e Serverless.

A proposta deste trabalho é explicar os conceitos que nos levaram a essa

nova fase da computação e mostrar como ela transformou o modo que softwares

são distribuídos e as empresas que a adotam.



ABSTRACT

Cloud computing has experienced a great growth in recent years and new

solutions are emerging for problems faced by organizations. Among these there are

hybrid and multi-cloud strategies, which are changing the way companies are

connecting.

Along with them, there are large service providers such as Amazon, Microsoft

and Google, with Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS)

and Software as a Service (PaaS) strategies. And technologies like Docker,

Kubernetes and Serverless.

The purpose of this work is to explain the concepts that led us to this new

phase of computing and to show how it transformed the way software is distributed

and the companies that adopt it.



SUMÁRIO

1. Introdução 12
1.1. Visão histórica da computação em nuvem 13
1.2 Provedores de internet 14
1.2.1 Serviços de internet 15
1.2.2 Revolução da nuvem 15
1.2.3 Novas necessidades 17

2. Nuvem única 18
2.1. Modelos de implantação 18
2.1.1. Nuvem pública 18
2.1.2. Nuvem privada 20
2.2. Modelos de serviço 22
2.2.1. IaaS 23
2.2.1.1 Custos de datacenter 24
2.2.1.1 Elasticidade 24
2.2.1.1 Provedores e serviços 24
2.2.2. PaaS 25
2.2.2.1 Provedores e serviços 25
2.2.3. SaaS 25
2.2.3.1 Mercado e serviços 26

3. Múltiplas nuvens 26
3.1. Nuvem híbrida 27
3.2. Multi nuvem 30
3.2.1 Segurança 31
3.2.2. Custos 32
3.2.3. Serviços específicos 34
3.2.4. Aprisionamento tecnológico 35
3.2.5. Desafios 36

4. Mercado atual 36
4.1 Soluções de provedores 38
4.1.1. AWS 38
4.1.1.1 Outpost 38
4.1.2. Azure 38
4.1.2.1 Azure Arc 39
4.1.3. GCP 39
4.1.3.1 Anthos 39
4.1.4.1 Serviços Kubernets 39
4.2. Tecnologias 40
4.2.1 Containers 40
4.2.1.1 Docker 42
4.2.1.2 Kubernets 42



4.3. Serverless 44

5. Casos de sucesso 45
5.1. Nuvem híbrida SulAmérica 45
5.2. Multi nuvem na Africa’s Talking 47

6. Conclusão 49

7. Referências bibliográficas 51





1. Introdução

As empresas estão sempre procurando alternativas para melhorar seus

resultados. Nas últimas décadas, essas alternativas muitas vezes envolvem investir

em tecnologia. Mesmo que no começo algumas empresas se mostrassem

resistentes a dar esse passo, hoje vemos que adotar soluções em TI têm se tornado

cada vez mais um pré-requisito para que novos negócios abram, produzam e se

mantenham no mercado.

Nesse sentido, uma parte da tecnologia que exemplifica bem esse caso é a

computação em nuvem, que passou de um risco para estar presente em todos os

tipos de empresas – desde as mais pequenas padarias, até as grandes

corporações, independente do setor onde atuam.

Apesar da computação em nuvem estar presente em todos esses tipos de

empresa, não existe uma única solução que serve para todos. O que existe são

diversas soluções que se apoiam na nuvem e com usos específicos para as

demandas de negócio. Existem divisões sobre modelos de serviços utilizados que

variam conforme o nível de abstração desejado pela demanda de negócio. Desde

serviços em que “alugamos” uma máquina remota até serviços em que não temos o

menor controle de que hardware estamos utilizando ou em que país do mundo ele

se localiza.

Apesar dessa mudança rápida de visão sobre a computação em nuvem,

como é comum em tecnologias emergentes em poucos anos, muito foi produzido

sobre e hoje temos diversas definições e segmentações sobre diversos processos

que utilizam a computação em nuvem.

Empresas grandes como Google e Amazon subiram o nível dos serviços

digitais em um mundo onde todos os serviços estão cada vez mais digital e falamos

de revoluções digitais. Para se manterem no mercado, outras empresas tiveram que

se adaptar, seja porque seus processos estavam ficando lentos perto dos

concorrentes ou por conta das necessidades dos seus usuários, cada vez mais

adaptados ao mundo digital e exigentes sobre como querem consumir e como



desejam gastar seu tempo. Isso forçou todas empresas a adotarem soluções mais

rápidas e tecnológicas.

Vencida a barreira inicial sobre a adoção de nuvem, hoje ela se faz presente

na maioria das empresas e passa despercebida. Até tecnologias que estão

presentes a muito tempo ganharam a sua versão nuvem, como é o caso dos

serviços de e-mail.

O que vemos hoje é o próximo passo de maturidade para ecossistemas em

nuvem, que são as nuvens híbridas e multi-nuvem, aplicadas em casos em que

adotar apenas uma solução de nuvem não é suficiente ou onde se gerencia serviços

de nuvem em um nível mais alto. A atual questão é quais serviços em nuvem são

melhores para alavancar e manter o seu negócio.

Pesquisa da Twilio, publicada na Forbes diz que para 97% dos entrevistados
o pandemia do covid-19 acelerou a transformação digital. Uma grande vantagem é a
nuvem:

“Você consegue se erguer tão rapidamente hoje em dia comparado com 5,
10 ou 15 anos, é formidável como ela transformou não só a computação
como as comunicações”  (WEINSTEIM, 2020)

1.1. Visão histórica da computação em nuvem
A ideia de computação em nuvem surgiu pela primeira vez no MIT em 1961,

em um discurso do cientista da computação John MacCharty. Na época, o termo

utilizado foi “Utility Computing”, representando um modelo de negócios de utilidade

pública. Em sua fala, citou que a computação poderia um dia ser organizada como

um recurso público, assim como a telefonia, água e eletricidade.

Com a tecnologia da época, os custos eram muito elevados e a demanda

tecnológica não era alta o suficiente para justificar sua implementação. Dessa

maneira, não foi possível convencer as companhias que essa era uma solução

viável.

Até que no final da década de 90 e início dos anos 2000 a internet começou a

se popularizar. A partir daí, foi vista uma “corrida” para que os sistemas de

empresas do mundo todo fossem conectados e para que as novas tecnologias

fossem padronizadas de forma que todos pudessem se beneficiar. Apesar de

revolucionário, seu uso ainda era limitado quando comparado aos dias de hoje,



“nessa fase, a internet para muitas organizações era simplesmente um meio barato

de ligação entre servidores e clientes” (VERAS, 2012).

Neste período, grandes empresas dos mais diversos setores começaram a

pensar em como poderiam se aproveitar dessa nova tecnologia. Entre elas,

empresas provedoras de internet e empresas de serviços de internet.

1.2 Provedores de internet
Essa também foi a época em que computadores domésticos se tornavam

cada vez mais populares. Vendo isso, empresas viram a oportunidade que seria

prover internet para essas pessoas.

Com a crescente demanda, houve a necessidade dos provedores de internet

expandirem seus negócios e investirem em tecnologias para possibilitar o acesso à

internet de todos os lugares do mundo, com velocidade de tráfego de dados cada

vez mais rápida e barata.

A Figura 1 mostra o crescimento da internet banda larga no mundo e na

Coréia do Sul, Alemanha, Estados Unidos e Paquistão.

Figura 1: Assinatura de banda larga por 100 pessoas, 1998 a 2019

Fonte: ourworldindata.org, 2019



1.2.1 Serviços de internet
Em 1999 a empresa Salesforce, fundada pelo ex-vice-presidente da Oracle

Marc Benioff, lançou o primeiro modelo de negócio em SaaS. Seu software de CRM

funcionava por um meio de assinatura e era acessado por um site. Dessa maneira,

seus clientes não precisavam fazer grandes investimentos iniciais ou se preocupar

com infraestrutura.

Em 2003 na Amazon, enquanto exploravam melhores soluções para a

arquitetura atual da empresa, Chris Pinkham e Benjamin Black tiveram a ideia de

vender infraestrutura de TI como um serviço. A partir dessa ideia, nasceu em 2006 a

Amazon Web Services a primeira plataforma de serviços de computação em nuvem

pública. Segundo a Amazon, em 2007 já existiam mais de 180.000 desenvolvedores

inscritos na plataforma.

A partir desse momento, grandes empresas de tecnologia, como Microsoft e

Google, também começaram a expandir seus data centers públicos. Em 2008, foi

lançado o Google Cloud Platform (GCP) e em 2010, o Microsoft Azure. Fazendo

com que organizações começassem a considerar migrar parte de sua infraestrutura

para a nuvem.

Nos dias atuais, as empresas já estão operando na nuvem e a sua

implantação e arquitetura são umas das suas maiores prioridades (FLEXERA,

2022).

1.2.2 Revolução da nuvem
Com o surgimento de tantos novos pontos de acesso, tanto de organizações

como de usuários finais, continuar representando uma rede tão grande como nós de

cliente e servidor não fazia mais sentido. Veras (2012) destaca essa ideia dizendo

que “agora são tantos pontos de conexão que a figura da nuvem (Cloud) para

representar a TI parece ser mais adequada”. Surge nesse momento uma nova

maneira de pensar em computação que está em alta até os dias atuais, a

Computação em Nuvem.

A partir de então, foi aceito que organizações poderiam estar armazenando e

processando suas informações na internet, fazendo com que seus servidores

internos fossem utilizados apenas para dados críticos ou muito sensíveis.

“A ideia inicial da CLOUD COMPUTING foi processar as aplicações e armazenar os



dados fora do ambiente corporativo, dentro da grande rede, em estruturas

conhecidas como DATACENTERS, otimizando o uso dos recursos.” (VERAS, 2012)

Ter essa centralização dos recursos operacionais em datacenters mudou o

paradigma de como novos negócios podem e devem ser construídos. Antes, os

custos iniciais com hardware eram impeditivos tanto para grandes corporações

testarem novas ideias e expandir seu alcance quanto para pequenas empresas

colocarem suas ideias inovadoras em prática. Agora esse custo estava centralizado

nos provedores de serviço de nuvem e esses negócios precisariam apenas “alugar”

esses recursos conforme sua demanda.

“Nós sabíamos que os maiores consumidores de infraestrutura seriam as

grandes corporações porque eles gastam mais dinheiro absoluto. [...] Mas

também imaginávamos que um estudante de universidade teria o mesmo

custo de infraestrutura que os maiores negócios do mundo”

(JASSY et al., 2015, tradução nossa)

“A arquitetura CLOUD COMPUTING significa mudar fundamentalmente a

forma de operar a TI, saindo de um modelo baseado em aquisição de

equipamentos para um modelo baseado em aquisição de serviços. A

CLOUD COMPUTING, com a VIRTUALIZAÇÃO, teoricamente permite

obter o melhor dos mundos: otimização do uso dos recursos e flexibilidade

para o usuário.” (VERAS, 2012)

Essa troca para o modelo de serviços removeu a necessidade de

investimento único, o que para Mulder (2020) foi um importante impulsionador

financeiro para as organizações: foi a troca CapEx para OpEx, ou de modelo de

investimento inicial para um modelo de despesas recorrentes.

Graças a esses fatores a computação em nuvem está em crescimento até os

dias de hoje, a Figura 2 mostra o gasto mundial de empresas com computação em

nuvem e data centers.



Figura 2 - Gastos de Empresas com Nuvem e Data Centers

Fonte: Synergy, 2021

1.2.3 Novas necessidades
Desde a primeira aparição da computação em nuvem o mundo sofreu

diversas mudanças. Com o surgimento de novas tecnologias, as demandas de

empresas e usuários foram mudando. Isso fez com que a computação em nuvem

fosse usada nos mais diversos cenários chegando no ponto em que se fez

necessária a criação de novos conceitos e modelos para sua classificação, a fim de

resolver problemas específicos de maneira mais eficiente e eficaz.

Com o aumento da complexidade de soluções houve necessidade de uma

classificação. O NIST (2011) definiu a Computação em nuvem como um modelo

para permitir acesso de rede contínuo, conveniente e sob demanda a um conjunto

compartilhado de recursos de computação configurável que pode ser rapidamente

provisionado sem muito esforço ou interação com o provedor do serviço. Pode ser

dividida da seguinte maneira:

● Modelos de serviço

○ IaaS

○ PaaS

○ SaaS



● Modelos de implantação

○ Nuvem Pública

○ Nuvem Comunitária

○ Nuvem Privada

○ Nuvem Híbrida

2. Nuvem única
Nessa parte do estudo, serão apresentados os modelos de classificação de

nuvem citados anteriormente: modelos de implantação e modelos de serviço. Esses

modelos são todos formados por uma única nuvem.

Seu entendimento é o primeiro passo para uma organização que deseja

começar a passar seus serviços para provedores de nuvem.

2.1. Modelos de implantação
Essa classificação se refere a onde o hardware está localizado, quem é que

tem controle sobre ele e quem o acessa. Por essa classificação podemos ter nuvens

públicas, privadas e híbridas.

2.1.1. Nuvem pública
Uma nuvem pública, como seu nome sugere, está disponível para o público

em geral através da internet, sendo esse um usuário final acessando em sua casa

através de um computador pessoal ou um servidor de diversas organizações que

acessam esse dado através de pontos de acesso automatizados. Ruparelia (2016) o

define como um agrupamento de recursos de computação em nuvem para o uso de

entidades conforme a demanda.

Esse  tipo de nuvem é utilizado quando a organização deseja que algum

recurso seja processado ou armazenado na internet, fora da sua rede privada. E

não deseja se preocupar em comprar e manter o hardware necessário para a

execução desses.

Nesse modelo, os custos com hardware se diferem do modelo tradicional. Se,

no modelo tradicional, a empresa deveria arcar com os custos de hardware (adquirir

e manter), no modelo de nuvem híbrida esses gastos estão por conta do provedor.

Sendo assim, as empresas negociam contrato por uso ou período de tempo para

utilizar esse hardware.



2.1.1.1 Vantagens
Para Veras (2012), a nuvem pública também se destaca por:

- Custos iniciais Baixos;

- Economia de Escala;

- Simplicidade para Gerenciamento;

- Pagamento como Despesas Operacionais

Os custos iniciais baixos ocorrem por essa mudança no gerenciamento do

hardware para os provedores. Dessa maneira, empresas podem alavancar novas

iniciativas escalando novas máquinas apenas com poucos cliques em uma

interface, disponível pelos provedores desse tipo de nuvem.

Como os custos com hardware estão centralizados nos datacenters do

provedor, há benefícios como a compra de hardware em escala, menor variação de

preços e um custo final menor. Também há maior confiabilidade pelo provedor ser

um especialista em data centers e redes.

Com a mudança dos custos de hardware para despesas operacionais e

pagamento sob demanda, os riscos associados a um grande investimento de

hardware são mitigados, permitindo que empresas pensem mais em seus negócios

e menos em infraestrutura.

“Todas as nuvens públicas e os principais provedores de tecnologia de

nuvem adotaram princípios de segurança por design e oferecem uma

ampla variedade de soluções muito boas para segurança da informação. É

justo dizer que, por exemplo, Azure, AWS e GCP são provavelmente as

plataformas mais seguras do mundo.”  (Mulder, 2022, tradução nossa)

2.1.1.2 Desvantagens
Ao utilizar uma solução de nuvem pública a organização fica presa aos

modelos de preços de seu provedor. Dependendo do serviço utilizado a empresa

teria menos gastos utilizando um hardware próprio.

2.1.1.3 Provedores e serviços



Atualmente os maiores provedores de nuvem pública são a Amazon AWS,

Microsoft Azure e Google GCP, como demonstra a Figura 3.

Figura 3 - Fatia do mercado de provedores de nuvem

Fonte: Synergy, 2021

2.1.2. Nuvem privada
A nuvem privada compreende uma infraestrutura de computação em nuvem

operada e quase sempre gerenciada pela organização cliente. Os serviços são

oferecidos para serem utilizados pela própria organização, não estando

publicamente disponíveis para uso geral. Em alguns casos, pode ser gerenciada por

terceiros. (VERAS, 2012)

Neste tipo de nuvem o acesso não é exposto para a internet. Ele é feito

majoritariamente por uma rede interna pertencente à organização, como uma rede

WAN. Por esse motivo trata-se de uma rede com maior preocupação com

segurança e acesso aos seus recursos.

2.1.2.1 Vantagens
A Microsoft lista como as maiores vantagens de uma rede privada:



- Maior flexibilidade – sua organização pode personalizar seu ambiente de

nuvem para atender a necessidades de negócios específicas.

- Maior controle – os recursos não são compartilhados com outros usuários,

portanto, é possível um nível maior de controle e privacidade.

- Maior escalabilidade –nuvens privadas geralmente oferecem mais

escalabilidade em comparação com a infraestrutura local.

Como seu uso se dá através de redes privadas, ela tende a ser mais segura

quanto ao vazamento de dados.

Também possui a vantagem de ser mais específica à organização, pois é

uma rede que será utilizada apenas por essa empresa. Assim, não há dependência

de um recurso estar disponível em algum provedor, basta a empresa adquiri-lo.

Fazendo com que a rede privada seja nesse sentido mais flexível que uma pública.

Para algumas empresas, ter a sua infraestrutura controlada por uma empresa

terceirizada é um fator de risco. Não se tem controle sobre os preços dos serviços e

a continuidade do negócio. Em alguns setores também é uma determinação

regulamentar que a empresa não exponha seus dados críticos a outras empresas,

mesmo que a segurança desses dados esteja em contrato.

Apesar do maior investimento inicial do que quando comparado a uma rede

pública, em alguns casos esse custo se dilui no médio e longo prazo. Dessa

maneira pode ser vantajoso a empresa ter controle de sua infraestrutura em vez de

depender da flutuação de preço de um provedor.

2.1.2.2 Desvantagens

As principais desvantagens são o maior investimento inicial e custos com

manutenção e operação da infraestrutura. Também é um grande desafio para

empresas que atuam com esse modelo migrar para um modelo de nuvem híbrida ou

multi-nuvem.

2.1.2.3 Provedores e serviços

A maioria das organizações está adotando uma abordagem híbrida e

multi-nuvem, na qual a nuvem privada desempenha um papel importante

(FLEXERA 2022)



Atualmente os maiores serviços de nuvem privada são o Microsoft Azure

Stack, VMware vSphere e AWS Outposts, como mostra a Figura 4:

Figura 4: Tecnologias de nuvem privada utilizada pelas organizações

Fonte: FLEXERA, 2022

2.2. Modelos de serviço

O Modelo de Serviço leva em conta o grau de abstração dos serviços de

nuvem utilizados. Por essa classificação, podemos ter Infraestrutura como serviço,

Plataforma como serviço e Software como serviço. O nível de abstração de cada um

é demonstrado na Figura 5.



Figura 5: Níveis de abstração em Paas, SaaS e Iaas

Fonte: GARTNER, 2018

2.2.1. IaaS

Esse modelo é utilizado quando a instituição não deseja ter controle sobre o

hardware que utiliza. Deseja somente utilizar os recursos sem se preocupar com a

compra e manutenção desses. Esse modelo pode ser definido como:

“Capacidade que o provedor tem de oferecer uma infraestrutura de

processamento e armazenamento de forma transparente. Neste cenário, o

usuário não tem o controle da infraestrutura física, mas, através de

mecanismos de VIRTUALIZAÇÃO, possui controle sobre as máquinas

virtuais, armazenamento, aplicativos instalados e possivelmente um

controle limitado dos recursos de rede.” (VERAS, 2012)

Com esse modelo a empresa consegue ter um custo inicial baixo para o

início do projeto, em troca de ter um custo maior no médio e longo prazo.

Geralmente esse custo se paga por conta da empresa não ter gastos com

compra e troca de hardware, manutenção de datacenter e instabilidades de sua

rede.



2.2.1.1 Custos de datacenter

Esse modelo abstrai todos os custos envolvidos em manter um datacenter.

Isso inclui (REGAN, 2017):

● Compra e troca de hardware

● Compra do imóvel

● Gastos com segurança

● Gastos com mão de obra

2.2.1.1 Elasticidade

Recursos do provedor IaaS são feitos para escalar conforme a necessidade

do cliente. Dessa maneira, é possível aumentar e diminuir os recursos conforme a

demanda do negócio de maneira instantânea (muitas vezes em segundos ou

minutos).

Isso criou um novo padrão, onde não é mais necessário um investimento

inicial prevendo uma possível utilização maior de um serviço. Com isso, as

empresas ficam mais livres para experimentar novos produtos.

Se esse novo serviço for um sucesso, a empresa pode facilmente pedir mais

recursos para seu provedor, sem se preocupar com a compra de novo hardware. Se

esse novo serviço falhar, a empresa pode pedir que seu provedor cancele o serviço,

sem precisar se preocupar com a venda ou reutilização do hardware.

2.2.1.1 Provedores e serviços

Os principais provedores de serviços IaaS são os grandes provedores de

nuvem AWS, GCP e Azure, com seus serviços. Em 2021, os cinco principais

provedores de IaaS representavam mais de 80% do mercado. A Amazon continuou

a liderar o mercado mundial de IaaS com receita de 35,4 bilhões de dólares em

2021 e 38,9% de participação de mercado. (CONVERGÊNCIA DIGITAL, 2022)



A AWS possui seu serviço Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), a Microsoft

a Azure VM e o Google Google Compute Engine (GCE). Além desses também

existem outros provedores menores como DigitalOcean, Linode e Rackspace.

2.2.2. PaaS

Esse modelo é utilizado quando além de abstrair o uso do hardware (como

no IaaS) também precisa-se abstrair camadas de software como o sistema

operacional ou alguma outra configuração inicial de software.

Direcionada principalmente para desenvolvedores e programadores, a

solução de PaaS permite ao usuário desenvolver, executar e gerenciar aplicações

sem ter o trabalho de criar e manter a infraestrutura ou plataforma que normalmente

está associada a esses processos. (RED HAT, 2017)

A partir de uma solução PaaS, os desenvolvedores acessam diretamente o

software que desejam configurar, sem se preocupar com o ambiente em que este

está rodando. Isso permite uma alavancagem ainda maior uma vez que não são

necessárias preocupações com recursos da máquina ou de rede.

2.2.2.1 Provedores e serviços
O mercado de PaaS também é dominado pelos grandes provedores Amazon,

Google e Microsoft. Com serviços como AWS Elastic Beanstalk, Windows Azure,

Google App Engine. Outros serviços com menor número no mercado são: Heroku,

Apache Stratos e Red Hat Openshift.

2.2.3. SaaS

Esse modelo é utilizado principalmente por usuários finais, quando não se

deseja configurar ou ter controle sobre um serviço utilizado. Esse modelo vem

principalmente para substituir softwares que precisam ser instalados em uma

grande quantidade de clientes e que guardam dados na nuvem.

“Os aplicativos são oferecidos como serviços por provedores e acessados

pelos clientes por aplicações como o browser. Todo o controle e

gerenciamento da rede, sistemas operacionais, servidores e



armazenamento é feito pelo provedor de serviço. O Google Apps e o

SalesForce.com são exemplos de SaaS.” (VERAS, 2012)

A partir dessa solução, uma empresa consegue facilmente substituir em seus

datacenters ferramentas de uso interno como e-mail, ferramentas de comunicação.

Isso sem se preocupar em qual infraestrutura ou plataforma esses serviços estão

rodando, como está a performance dos servidores, se o serviço está com

disponibilidade ou se os dados estão seguros. Tudo isso é feito pelo provedor do

serviço que geralmente possui certificações que garantem o bom funcionamento.

2.2.3.1 Mercado e serviços
Os serviços de SaaS são diversos, colaborando com partes diferentes do

negócio. Algumas ferramentas:

a) Slack: ferramenta de comunicação usada diariamente por mais de 12 milhões

de pessoas no mundo todo. Seu principal uso são comunicações internas de

uma organização.

b) Adobe Creative Cloud: contém os diversos softwares da Adobe, como de

edição de vídeo e imagem.

c) Google Workspace: consiste em um pacote de serviços como editores de

documentos e planilhas, ferramentas de apresentação, e-mail e

armazenamento de arquivos

d) Microsoft Office 365: contém todo o pacote office disponível no navegador

através de uma assinatura.

3. Múltiplas nuvens
Com a crescente adoção da computação em nuvem, novas estratégias

começaram a surgir para deixá-la cada vez mais flexível e presente nas

organizações. Para a RedHat as necessidades existentes no início da era da

computação em nuvem mudaram. Antes era facilmente possível separar o que se

tratava de uma rede pública ou privada. Agora seus tipos estão mais complexos

porque localização e propriedade se tornaram considerações abstratas.

Para a IBM (2021), “Ficou claro em 2021 que a abordagem de provedor único

para nuvem não funciona mais. Um estudo recente da IBM reforçou isso: apenas



5% dos entrevistados no Brasil relataram usar uma única nuvem privada ou pública

em 2021, em comparação a 45% em 2019.”. Para a pesquisa mundial, o número foi

de 16% em 2019 para 2% em 2021. A Figura 6 mostra a grande participação das

nuvens híbrida e multi.

Figura 6: Uso de nuvem híbrida e multi-nuvem

Fonte: IBM, 2021

Nesse estudo, a parte de múltiplas nuvens será separada no modelo de

implantação de nuvem híbrida e na estratégia de modelo de serviço de multi-nuvem.

3.1. Nuvem híbrida

Para Veras (2012), nuvem híbrida “é uma composição de duas ou mais

nuvens (privadas, públicas ou comunitárias) que continuam a ser entidades únicas,

porém, conectadas através de tecnologias proprietárias ou padronizadas que

propiciam a portabilidade de dados e aplicações.“.



Nesse modelo, a infraestrutura da organização pode estar parte em uma

nuvem pública gerenciada por uma empresa terceira e parte em uma nuvem privada

gerenciada pela própria empresa. Assim se aproveitando das vantagens de ambos

os tipos de nuvem.

Segundo pesquisa do Flexera realizada em 2022:

“79% dos participantes disseram que estão incorporando múltiplas nuvens

públicas e 60% estão usando mais de uma nuvem privada - um aumento quando

comparado com o último ano. A combinação mais comum é a mistura de várias

nuvens públicas e privadas”. Outro ponto da mesma pesquisa cita que 80% dos

participantes já estão usando uma nuvem híbrida, formada por nuvens públicas e

privadas.

Figura 7: Estratégias de nuvem híbrida para todas organizações

Fonte: FLEXERA, 2022

Quando a demanda de computação e processamento flutua, a computação

em nuvem híbrida permite que você escale verticalmente sua infraestrutura local

para a nuvem pública a fim de lidar com qualquer estouro, sem dar acesso a data

centers de terceiros à integridade dos seus dados por inteiro. (MICROSOFT, 2022)

3.1.1. Exemplo de uso

Um exemplo de seu uso é uma loja virtual que deseja expor seus produtos

para internet, de maneira que seus clientes tenham acesso ao seu catálogo virtual e



consigam fazer compras, mas não deseja expor suas regras de precificação e

inventário. Para esse caso essa loja poderia optar por utilizar uma nuvem pública

para o que deseja que seus consumidores vejam e uma nuvem privada para o que

for de seu controle interno.

3.1.1. Vantagens
“Para setores que trabalham usando dados altamente confidenciais, como

bancos, finanças, governo e saúde, a nuvem híbrida pode ser a melhor

opção de nuvem. Por exemplo, alguns setores regulamentados exigem que

certos tipos de dados sejam armazenados no local, permitindo que dados

menos confidenciais sejam armazenados na nuvem. Nesse tipo de

arquitetura de nuvem híbrida, as organizações ganham a flexibilidade da

nuvem pública para tarefas de computação menos regulamentadas, ao

mesmo tempo em que atendem aos requisitos do setor.” (AZURE, 2021)

Mas não são apenas setores regulamentados que se beneficiam dessa

estratégia de nuvem. Empresas de todos os setores e tamanhos podem se

beneficiar.

Para o Google Cloud Platform, empresas que já possuem uma nuvem

privada podem se beneficiar da adicionar uma nuvem pública, por não precisarem

expandir os limites de seus datacenters para adicionar mais poder computacional.

Ele também cita que com a adição de nuvens públicas é possível estar mais perto

dos seus clientes, uma vez que os principais provedores do mercado tem

datacenters espalhados por todos os continentes.

Outra vantagem da adoção da nuvem híbrida é a flexibilidade. Uma empresa

adaptada à estratégia de nuvem híbrida pode facilmente mover recursos entre suas

redes públicas e privadas. Dessa maneira conseguindo aproveitar o que há de

melhor em ambas e contornar as limitações de cada uma.

3.1.1. Desvantagens
Como desvantagem desse tipo de rede, temos um aumento na complexidade

de gerenciamento, por se tratarem de dois tipos de rede. Também temos o custo

inicial da implementação da rede privada da empresa e seus acessos.



3.2. Multi nuvem
Multi nuvem se refere a quando uma mesma instituição utiliza múltiplas

soluções de nuvem, seja quanto a modelos de Implantação ou modelos de Serviços.

Para a Microsoft, "muitas organizações optam por usar ambas as plataformas juntas

para ter mais opções e maior flexibilidade, bem como para ampliar seu risco e

dependências com uma abordagem com várias nuvens.” (AZURE, 2022)

Alavancando aplicações, dados e serviços de diferentes plataformas de

nuvem e usando diferentes modelos de implantação como PaaS e SaaS. Ela pode

também incluir TI híbrida, mas é mais sobre um modo misto de adicionar mais valor

para o negócio através da combinação e otimização de soluções de nuvem.

(MULDER, 2020)

Segundo o relatório Flexera de 2022, 89% dos participantes estão utilizando

estratégias de multi-nuvem. Também vale ressaltar que cerca de 90% dessas

empresas que adotaram multi-nuvem também adotaram a nuvem híbrida (Figura 8).

Figura 8: Estratégias de nuvem para todas organizações

Fonte: FLEXERA, 2022

A estratégia de multi-nuvem não se limita ao uso de diversos servidores. Ela

se refere mais a uma cultura onde a empresa possui muitos provedores de serviços.



Para Mulder (2020), o motivo mais comum das organizações optarem por uma

estratégia de multi-nuvem é para evitarem estar presas em somente um provedor.

Quase todos os entrevistados no Brasil transferiram aplicações para outra

infraestrutura no ano passado: 97% dos entrevistados brasileiros mudaram pelo

menos uma aplicação para uma infraestrutura diferente nos últimos 12 meses. A

razão dominante, mencionada por mais da metade, foi acelerar o acesso aos dados.

Muitos também estavam procurando melhorar sua postura de segurança e

conformidade regulatória. (MONTEIRO, 2022)

De acordo com João Bolonha, diretor do Google Cloud Brasil, a utilização de

múltiplas nuvens representa uma grande mudança no mercado, o que irá permitir

que as empresas se aproximem de uma comunicação integrada entre todos seus

sistemas. “Com esse produto, que criamos a partir de padrões abertos, acreditamos

que estamos construindo pontes em vez de muros. Alinhados à filosofia de código

aberto do Google, que tem o sistema operacional móvel Android como um de

nossos principais ativos. Acreditamos que esse passo será fundamental para tornar

a nuvem ainda mais útil para empresas de todos os tamanhos”. (FRAGA, 2019)

3.2.1 Segurança
Aumentar o número de provedores de nuvem na organização colabora com a

segurança por não deixar toda a infraestrutura dependente de apenas um provedor.

No caso de um ataque é possível transferir sua infraestrutura para outro provedor e

assim mitigá-lo.

A estratégia de multi-nuvem não é somente usar muitos servidores, mas

também é uma filosofia onde a cultura da empresa está adaptada para migrar de

servidor. Sendo assim, mesmo que em um determinado momento a empresa esteja

utilizando os serviços de apenas um provedor, ainda assim pode-se dizer que a

empresa está em uma estratégia de multi nuvem se as suas práticas permitem que

em pouco cliques sua infraestrutura passe a ser dividida entre provedores ou a

migração para outro.

Uma organização pode precisar contratar serviços de mais de um provedor de

nuvem. Isso pode acontecer por diversos motivos:

● Serviços são diferentes entre provedores



● Custos entre diferentes serviços é diferente entre provedores

● Regiões de atendimento são diferentes entre provedores

A utilização de nuvem híbrida composta por nuvem pública e nuvem privada

é um caso de multi-nuvem, por utilizar diferentes modelos de Implantação. Mas

deve-se lembrar que apesar de ser um caso de multi nuvem a sua definição vai

além desse caso específico, segundo Mulder (2020, tradução nossa) “deve estar

claro que com multi nuvem estamos também incluindo serviços muito mais do que

apenas sistemas de host em data centers privados e nuvem pública".

Esse caso ocorre quando são utilizados diferentes modelos de serviços na

infraestrutura da organização. Segundo Mulder (2020), aumentar o número de

provedores de nuvem na organização colabora com a segurança por não deixar

toda a infraestrutura dependente de apenas um provedor. No caso de um ataque é

possível transferir sua infraestrutura para outro provedor e assim mitigá-lo.

3.2.2. Custos
Para suprir a demanda por tecnologia do mercado, os provedores possuem

uma grande quantidade de serviços. Existem serviços comuns em todas as

plataformas como armazenamento, hospedagem de aplicações, banco de dados.

Porém, apesar de resolverem o mesmo problema, esses produtos se diferem

em preço, quantidade de recursos disponibilizados e modo de cobrança. Sendo

assim, um provedor pode oferecer um serviço de armazenamento por um preço

mais elevado que seu concorrente ao mesmo tempo que possui um preço menor

em seu serviço de computação.

Com o crescente investimento em TI por parte das empresas, essas

variações de preço chamam cada vez mais a atenção dos responsáveis por essa

verba. Para a FLEXERA (2022), gerenciar o custo com computação em nuvem é

uma das maiores responsabilidades do setor de tecnologia em 57% das

organizações. Na mesma pesquisa, selecionar provedores de nuvem pública e

privada são uma das maiores prioridades em 49% e 37% respectivamente.



Figura 9: Responsabilidade de TI nas organizações

Fonte: FLEXERA, 2022

A Figura 10 mostra as diferenças de preço para pacotes de diferentes

provedores:



Figura 10: Tipos de desconto por provedor

Fonte: FLEXERA, 2022

3.2.3. Serviços específicos
Com o aumento da competição por recursos de cloud no mercado, muitas

vezes quem adquire uma solução de ponta ganha vantagem entre seus

competidores. Isso vale tanto para provedores como para as organizações que

utilizam seus serviços.



Por conta disso, alguns serviços só estão disponíveis em um provedor ou só

estão disponíveis em alguns data centers deste.

Uma consequência disso é que, conforme estratégia dos provedores, alguns

serviços são exclusivos ou possuem funcionalidade exclusiva entre seus

concorrentes. Por exemplo, a plataforma da AWS possui containers com Docker e

Kubernetes enquanto o GCP possui apenas Kubernetes. No entanto, quando se

trata de serviços de dados o GCP é quem possui mais recursos.

Para negócios que precisam estar na ponta da tecnologia, não há tempo para

esperar seu provedor lançar o serviço que necessitam. Estando em uma estratégia

de multi-nuvem, essa situação é resolvida contratando o serviço que precisam,

independentemente do servidor.

Pegue bancos como exemplo: eles vêm se transformando para se tornarem

cada vez mais como empresas de TI. Eles lidam com muitos fluxos de dados,

executam análise de dados e desenvolvem aplicativos para seus clientes. Um único

provedor pode não ser capaz de entregar todos os serviços que necessitam, logo

essas empresas procuram uma solução multi nuvem para suprir suas demandas.

(MULDER, 2020)

3.2.4. Aprisionamento tecnológico

“O aprisionamento tecnológico se refere a uma situação em que o custo de

se trocar um fornecedor por outro diferente é tão alto que o cliente fica

basicamente preso ao fornecedor original. Devido a pressões financeiras, a

uma força de trabalho insuficiente ou à necessidade de evitar interrupções

nas operações comerciais, o cliente fica "preso" ao que pode ser um

produto ou serviço inferior.” (CLOUDFLARE, 2021)

No caso da computação em nuvem, o aprisionamento tecnológico pode gerar

problemas nas seguintes situações:

● O provedor cancelou um serviço

● O preço de um serviço se tornou maior que em outros provedores

Mulder (2020) afirma que esse é o principal motivo para organizações

adotarem uma estratégia de multi-cloud.



3.2.5. Desafios
Os maiores desafios de se adotar uma estratégia de multi-nuvem são o

gerenciamento, a complexidade no design e entrega, segurança e expertise.

Para as empresas brasileiras ainda existe o desafio dos grandes provedores

venderem seus serviços em dólar, gerando assim um valor mais alto e flutuação dos

gastos com TI a depender da cotação do dólar. (PACOLLA, 2021)

4. Mercado atual
Mesmo durante os anos de pandemia da COVID-19, onde diversos setores

tiveram recessões, o mercado não parou de investir em suas nuvens. Ao contrário

disso, a computação em nuvem tem inclusive se mostrado um aliado na luta contra

o vírus.

O atual CEO da Moderna decidiu montar sua pesquisa sobre mRNA na

nuvem pública da AWS a fim de acelerar seu desenvolvimento. Quando a pandemia

surgiu essa se mostrou uma ótima estratégia pois a empresa conseguiu enviar a

primeira leva da vacina para testes apenas 42 dias depois do sequenciamento inicial

do vírus ‘porque você não precisa reinventar tudo’, disse Bancel. (MCKINSEY, 2021)

Vendo os benefícios trazidos pela computação em nuvem, as organizações

têm investido cada vez mais em soluções de nuvem híbrida e de multi-nuvem. O

relatório deste ano da Flexera tem como tema “Organizações adotam a

multi-nuvem", enquanto a IBM destaca em seu relatório “Nuvem híbrida e

multi-nuvem ganharam a corrida para serem a arquitetura dominante para entrega

de aplicações em nuvem”.

Empresas estão começando a ver que precisam estar consistentemente

trabalhando em múltiplos ambientes de nuvem. De acordo com a Gartner, mais de

75% das organizações usam mais de uma nuvem pública e têm planos para

expandir esse número. (LISPET, 2022)

Como uma solução flexível, seu uso varia de empresa para empresa e

corresponde aos desafios específicos enfrentados por ela. A maioria dessas (45%)

está em uma estratégia de multi-nuvem por terem aplicações rodando em nuvens

diferentes, mas vemos um uso expressivo como estratégia de recuperação de

desastres (44%) e integração de dados entre nuvens (41%), conforme pesquisa do



Flexera demonstrada na Figura 11.

Figura 11: Uso de arquiteturas multi-cloud por todas as organizações

Fonte: FLEXERA, 2022

De acordo com a última pesquisa anual do Enterprise Cloud Index (ECI), o

Brasil é o líder global em adoção de multi-cloud. Mais da metade (54%) das

empresas brasileiras utilizam uma mescla de nuvens públicas, privadas e híbridas

para armazenar e processar recursos de tecnologia da informação (TI). A média da

América Latina é de 38%, enquanto a global é de 36%. (MONTEIRO, 2022)

Todos esses avanços na adoção dessas estratégias só foram possíveis

graças ao aparecimento de novas tecnologias e soluções e a sua adaptação para os

novos problemas enfrentados pelo mercado. Este estudo dividirá esses avanços em

soluções dados por provedores no formato de serviços e as tecnologias por trás

desses.

https://noticiasconcursos.com.br/cloud-armazenamento-em-nuvem-empresarial/
https://noticiasconcursos.com.br/cloud-armazenamento-em-nuvem-empresarial/


4.1 Soluções de provedores
No ano de seu lançamento a AWS contava com três serviços: a solução de

armazenamento S3, de enfileiramento de mensagens SQS e de computação EC2,

distribuídos em poucos data centers. Hoje, segundo a Amazon, a AWS conta com

mais de 200 serviços disponíveis em data centers no mundo todo.

A seguir são apresentados os principais provedores de soluções de

computação em nuvem e as principais tecnologias que permitem que o mercado

tenha cada vez mais nuvens múltiplas e híbridas.

4.1.1. AWS
4.1.1.1 Outpost

Tem como objetivo resolver os desafios de integração e monitoramento entre

os diversos ambientes de nuvens de organizações com nuvens híbridas e

multi-nuvem.

Neste serviço a AWS entrega e instala um rack ou máquina no data center da

empresa. A partir dele diversos outros serviços da AWS estarão disponíveis nesta

máquina que roda dentro da rede da empresa e se conecta com a Amazon.

Desta forma a empresa executa uma nuvem híbrida de maneira abstraída

como se todos os elementos rodassem em uma mesma rede administrada pela

Amazon.

Sua venda é por um período de três anos e com preços a partir de 160.000

dólares.

4.1.2. Azure
Microsoft Azure é a plataforma de soluções em nuvem da Microsoft fundada

em 2008 como “Windows Azure”. É considerada uma das grandes plataformas de

nuvem, perdendo em tamanho somente para a solução da Amazon. Assim como

sua concorrente, possui mais de 200 produtos e serviços.

Possui diversos serviços que apoiam estratégias de nuvem híbrida e de

múltiplas nuvens e afirma que “há bons motivos comerciais que podem impulsionar

a necessidade de usar várias nuvens privadas e públicas.”.



4.1.2.1 Azure Arc
Lançado em novembro de 2019, o Azure Arc é uma ferramenta de

gerenciamento para nuvens híbridas e multi-nuvens assim como o Amazon Outpost

e busca resolver os mesmos problemas. Mas se difere do AWS Outpost porque não

precisa rodar no hardware exclusivo do provedor.

Ele fornece uma interface unificada onde é possível gerir máquinas virtuais,

clusters do Kubernetes e bancos de dados como se estivessem todos dentro da

plataforma da Azure. (AZURE, 2022)

4.1.3. GCP
Google Cloud Provider é a plataforma de soluções em nuvem do Google

lançada em 2008 com o nome de “App Engine”. Atualmente está disponível em

diversas regiões do mundo todo e em todos os continentes, com exceção da África.

Nos últimos anos teve um crescimento maior que seus concorrentes da Amazon e

Microsoft, apesar de ainda representar uma fatia menor no mercado de nuvem.

Possui uma quantidade menor de soluções que seus concorrentes, mas é

líder em soluções de dados e aprendizado de máquina.

4.1.3.1 Anthos
Anthos é a plataforma de gerenciamento de múltiplas nuvens da GCP, assim

como Azure Arc e Amazon Outpost busca resolver os mesmos problemas que seus

concorrentes, Através dele é possível gerenciar máquinas virtuais, cluster do

Kubernetes que rodam em GKE e em outras nuvens.

Se difere da solução da Amazon por ser uma solução que envolve apenas

software. Qualquer hardware local ou de uma nuvem de outro provedor aceitam a

implantação deste serviço.

4.1.4.1 Serviços Kubernets
Todos os provedores também possuem serviços de containers Kubernetes:

a) Google Cloud Provider:  Google Kubernetes Engine (GKE)

b) Microsoft Azure: Serviço de Kubernetes do Azule (AKS)

c) Amazon AWS:Elastic Kubernetes Services (EKS)



4.2. Tecnologias
4.2.1 Containers

Um dos maiores problemas que a computação sempre enfrentou é a

configuração do ambiente em que uma aplicação é executada. Tão importante

quanto o software em si é se a plataforma em que este está é compatível com seus

pré-requisitos.

Com a adoção de uma estratégia de multi-nuvem pelas organizações, um

desafio que surge é a portabilidade de uma aplicação entre plataformas. Um

software tem que estar rodando corretamente nos mais diversos ambientes, desde

uma máquina que a empresa tem total acesso ao hardware até uma nuvem pública

de algum provedor.

A maneira que as empresas encontraram para resolver esse problema foi a

virtualização. Com ela cria-se uma abstração em cima do sistema operacional a fim

de rodar uma versão virtualizada de outro sistema. Dessa forma, uma aplicação

passa a rodar em uma versão virtual do sistema operacional.

Essa solução também foi uma das grandes impulsionadoras da computação

em nuvem pois permitia que uma mesma máquina real fosse dividida em múltiplas

máquinas virtuais que compartilham seus recursos entre si. Pressman cita que a

computação em nuvem se concentra na efetivação de serviços para os usuários por

meio de virtualização flexível e escalável de recursos.

Com isso, uma mesma máquina pode executar diferentes aplicações em

diferentes sistemas operacionais de maneira imperceptível. Também permitiu que os

provedores de nuvem pública dividissem o hardware de uma mesma máquina física

para diferentes clientes fazerem uso, permitindo que o preço de um serviço

escalasse dependendo do número de núcleos de processamento disponíveis.

A estratégia clássica para virtualização foram as Máquinas Virtuais (VMs).

Nelas, o hardware do servidor host é dividido em hardwares virtuais que são

distribuídos para máquinas virtuais. Em cima desse hardware emulado, elas rodam

seus sistemas operacionais e as suas aplicações.

Apesar de resolver esse problema, a virtualização traz desvantagens:

- O sistema operacional ainda precisa ser instalado como em uma

máquina física (ERL, 2013)

- O host precisa ser reiniciado no caso de uma nova alocação de

recursos



- A criação da máquina virtual consome muitos recursos do host

A fim de solucionar esses problemas, uma nova estratégia de visualização foi

criada: a conteinerização.

Nessa solução, o código da aplicação e os seus respectivos arquivos de

configuração e bibliotecas são embaladas em um único pacote permitindo que os

profissionais implantem um aplicativo diretamente nos ambientes (AZURE, 2020).

Dessa maneira, eles não precisam de um sistema operacional virtual e conseguem

utilizar os recursos da máquina host de maneira mais direta, como visto na Figura

12.

Figura 12: Virtualização comparado com container

Fonte: FLEXERA, 2022

Efficient resource utilization is achieved by significantly reducing the CPU, memory and

storage usage footprint compared to virtual servers. It is possible to support several containers on the

same infrastructure required by a single virtual server, resulting in performance improvements.

Containers can be created and deployed much faster than virtual servers, which supports a more

agile process and facilitates continuous integration. (ERL, 2013)

A Flexera 2022 afirma que o uso de containers se torna cada vez mais

comum no mercado. Na Europa, 41% das iniciativas de nuvem das empresas estão

em expandir o uso de containers. De maneira a agilizar a implantação, escalar

operações e aumentar a eficiência de cargas de trabalho.

Com essa portabilidade, a transferência de containers entre diferentes

máquinas é muito mais fácil, assim como a sua inicialização e desativação. A única

limitação está na necessidade de suporte da tecnologia de containers utilizada pelo

provedor de rede, o que não é um problema no mercado atual onde os suportam as

duas maiores plataformas: Docker e Kubernetes.



4.2.1.1 Docker
Containers tend to be more flexible and due to that have become increasingly popular

in distributing software in a very efficient way. Even large software providers such as

SAP already distribute and deploy components using containers. SAP Commerce is

supported using Docker containers, running instances of Docker images. These

images are built from special file structures mirroring the structures of the components

of the SAP Commerce setup. (MULDER, 2020)

O docker é uma plataforma de containers de código aberto desenvolvida pela

Docker, Inc, lançada em 2013. Com ela é possível empacotar sua aplicação com as

dependências e rodar nas plataformas Linux, Windows e MacOs.

Existem outras ferramentas no mercado que trabalham com docker:

a) Docker Compose: é um software que permite a interligação de dois ou mais

containers Docker. Com ele é possível iniciar múltiplos contêineres rodando

aplicações diferentes (ou a mesma aplicação) e criar uma rede entre eles

com poucos comandos e configurações.

b) Docker Swarm: é uma plataforma de clusterização de código aberto mantida

pela própria Docker. Com ela é possível gerenciar instâncias Docker de

diversas máquinas como um único host, como o caso de multi-nuvem.A

pesquisa do Flexera mostra que seu uso é um pouco mais comum em

empresas de pequeno porte, mas perde em todos os casos para a estratégia

de Kubernetes.

4.2.1.2 Kubernets
"Quando pessoas pegam seus celulares e fazem uma ligação em
uma rede Nokia, eles estão criando containers Kubernets em
segundo" (CSATARI, 2020)

Com o crescente uso de multi-nuvem e nuvem híbrida as aplicações estão

cada vez mais distribuídas, seja no número de aplicações rodando simultaneamente

como é o caso dos microsserviços ou fisicamente espalhadas em data centers ao

redor do mundo. E seu gerenciamento têm sido um desafio cada vez maior

(FLEXERA, 2022)

Como um meio de solucionar esse problema nasceu a estratégia de

orquestração de containers. Nela permite-se gerenciar containers, como o Docker,

de maneira simplificada, seja em servidores locais ou de nuvem híbrida. Assim, é



possível subir containers como se estivessem na mesma rede e gerenciar

quantidade de recursos para cada serviço, fazer o balanceamento de carga e

escalar serviços de maneira automática conforme demanda.

A maior solução de orquestramento atualmente é o Kubernetes (FLEXERA,

2022), ferramenta de orquestração de containers de código aberto lançada em julho

de 2015. Foi inicialmente desenvolvido pelo Google, mas desde o seu lançamento é

mantido pela Cloud Native Computing Foundation.

Ela recebe contribuições dos grandes provedores de nuvem e está presente

nesses como PaaS. Sendo o AKS o serviço da Plataforma Azure, EKS do da AWS e

GKE no GCP.

Figura 13: Ferramentas de containers utilizadas pelas empresas

Fonte: FLEXERA, 2022



4.3. Serverless
Serverless ou “sem server” é um novo modelo de serviço de nuvem onde o

provedor abstrai mais ainda o hardware e a computação é executada sob demanda

na forma de funções.

Nessa nova maneira de rodar aplicações em nuvem a função (ou código)

deve ser enviada para o provedor de serviço. A partir disso o provedor subirá um

container com o ambiente necessário para que sua função execute e a executará.

Dependendo da plataforma os resultados são armazenados e usados na execução

de outras funções.

Essa tecnologia traz vantagens para organizações por tornar muito fácil a

execução de código em um ambiente menor e controlado, sem a necessidade de

fazer o lançamento de uma atualização de um grande sistema.

Para Mulder (2020), a multi-nuvem é mais do que uma plataforma híbrida,

composta por diferentes soluções de nuvem como IaaS, PaaS, SaaS, containers e

serverless em uma plataforma que nós podemos considerar um misto das melhores

soluções. Você consegue combinar a melhor solução de acordo com a estratégia de

negócio.”

Ela colabora com um sistema multi nuvem ou híbrida por sua execução

sempre se dar dentro de um container, abstraindo totalmente a plataforma abaixo.

Dessa maneira a troca de provedores não afeta a execução de uma função.

Com ela, também se fala de um novo modelo de serviço FaaS (function as a

service ou função como um serviço), onde aplicações são iniciadas somente quando

necessárias. Quando um evento aciona a execução do código da aplicação, o

provedor de nuvem pública aloca os recursos relacionados dinamicamente. Os

usuários deixam de ser cobrados quando essa execução termina. Além do aumento

da eficiência e da economia, o modelo serverless livra os desenvolvedores das

tarefas rotineiras e manuais associadas ao provisionamento do servidor e à escala

da aplicação. (RED HAT, 2017)

Os maiores provedores de nuvem pública já possuem soluções Serverless/FaaS:



● AWS - AWS Lambda

● Azure - Azure Functions

● GCP - Cloud Functions

● IBM - IBM Cloud Functions

5. Casos de sucesso
5.1. Nuvem híbrida SulAmérica

Fundada em 1895 no Rio de Janeiro, a SulAmérica é uma das maiores

seguradoras do Brasil, sendo a maior seguradora independente. Ela é a terceira

maior operadora de planos de saúde e a quarta maior operadora de seguros

automobilísticos (GOOGLE CLOUD, 2021), contando com uma carteira de mais de

7 milhões de clientes. Também atua em outros setores como o de previdência

privada, gestão de ativos, seguro residencial e seguro odontológico.

Com todos esses clientes e serviços, a empresa enfrenta muitos desafios

tanto em escalabilidade quanto na complexidade de seu sistema. Antes da migração

para a nuvem ela ainda operava com mainframes e hardware dos anos 90. Para

Marcelo Fonseca, Superintendente de Infraestrutura de TI da empresa existiam

problemas como o uso várias unidades de armazenamento e servidores que

precisavam de substituições anuais, explica que é complicado comprar uma nova

solução de armazenamento e não saber se seria compatível com a sua replicação

de plano de recuperação de desastres.

Para conseguir gerenciar uma rede tão grande de clientes e serviços, a

empresa decidiu adotar as tecnologias mais recentes de nuvem: nuvem híbrida e

multi-nuvem. Para Marcelo "Apesar de ter 125 anos de existência, todos os anos

acabamos olhando para o aspecto da inovação, estudando muito e fazendo

parcerias com a Gartner para pesquisas e conselhos para apoiar todas as decisões

que tomamos dentro da empresa" (GOOGLE CLOUD, 2021).

Em sua nuvem híbrida utiliza o provedor GCP como nuvem pública, conforme

imagem. Dessa maneira a empresa consegue trazer uma experiência inovadora

para seus clientes e parceiros, enquanto ainda mantém sua nuvem privada para

seus usuários e processos internos, conforme mostra a Figura 14.



Figura 14: Arquitetura da SulAmérica utilizando GCP

Fonte: Google Cloud, 2022

Essas aplicações estão espalhadas em cerca de 7000 containers que são

gerenciados utilizando Kubernetes em conjunto com a tecnologia Red Hat

Openshift. Elas operam nos serviços Google GKE e Amazon EKS. Garantindo

resiliência e baixos tempos de resposta nos seus ambientes tradicionais (que

utilizam virtualização) ou nas nuvens públicas IaaS. (TURBONOMIC, 2021)

Para a sua parte de relacionamento com os clientes, a SulAmérica substitui

dezenas de sistemas internos pelos serviços de PaaS Salesforce. O Salesforce

Service Cloud, plataforma de gerenciamento de clientes focada na comunicação

com estes, substitui sistemas legados que estavam divididos e não se comunicavam

entre si. Começou também a utilizar o Salesforce Sales Cloud para gerenciamento

dos clientes no que diz respeito a parte de aquisição e vendas. (SALESFORCE,

2018)

"Nosso time tem inovado e usado a plataforma Salesforce em processos

críticos da nossa operação, conseguindo transformar processos em tempos curtos.

[...] Sempre que há uma demanda nova de negócio, o primeiro passo é entender

como aproveitar a plataforma Salesforce” (SALESFORCE, 2018)

Em 2021 a SulAmérica colocou todas essas soluções à prova. Por conta da

pandemia do COVID-19 o seu aplicativo móvel “SulAmérica Saúde App” e canais de



atendimento tiveram um recorde de uso, mesmo assim a empresa conseguiu

manter seus tempos de resposta baixos graças ao escalonamento automático de

containers, como mostra a Figura 15.

Figura 15: Latência SulAmérica

Fonte: TURBONOMIC, 2021

No mesmo ano também foram levantados dados sobre a sua aplicação de

seguro viagem e agendamentos durante o feriado da páscoa em Abril. Conforme

figura, novamente a empresa foi capaz de manter tempo de resposta estável

mesmo com os picos de demanda (Figura 16).

Figura 16: Latência SulAmérica

Fonte: TURBONOMIC, 2021

5.2. Multi nuvem na Africa’s Talking
Fundada em 2010, a Africa's Talking é uma empresa queniana que

disponibiliza APIs de telefonia, voz, mensagem e pagamento para grandes

organizações e milhares de desenvolvedores. A sua missão é levar software de

comunicação e de transações financeiras para ajudar provedores de diversos



lugares da África, de maneira a criar novas oportunidades para a economia local

(MICROSOFT, 2020).

Para tornar isso possível a empresa implementa suas aplicações em data

centers de diversos provedores ao redor do continente. Para implementar suas

aplicações nessa estratégia de multi-nuvem é utilizada a tecnologia Kubernetes.

Com o aumento da demanda por seus serviços, a organização se viu no

desafio de administrar tantos data centers. Foi quando decidiram adotar a

ferramenta de multi-nuvem Azure Arc.Através dele a empresa passou a gerenciar

suas diversas nuvens públicas como se estivessem no mesmo data center.

Antes do Azure Arc, um engenheiro podia levar até um dia inteiro para
configurar um novo cluster — agora leva alguns minutos. Podemos testar e
enviar novos recursos e corrigir bugs rapidamente, economizando tempo e
aprimorando as experiências de nossos clientes. (BALEKAGE, 2019)



6. Conclusão
De maneira geral, já passou o tempo onde a Computação em Nuvem era

vista como uma aposta e a sua implementação um risco. Na última década, ela

recebeu um grande investimento de empresas do mundo todo e evoluiu para a

solução padrão tanto para empresas que estão começando quanto para empresas

que possuem décadas de sistemas legados.

Isso se deve ao fato de que um de seus princípios é a flexibilidade. De

maneira geral, há soluções de nuvem para todos os tipos de empresa, independente

de sua idade, tamanho ou setor de atuação.

No início, as definições de nuvem levavam muito mais em conta os tipos de

nuvem isolados mais do que a sua integração com eles. Isso também caminha junto

com a maturidade das empresas com o assunto, visto que soluções de múltiplas

nuvens, sejam elas híbridas ou multi, são mais complexas e requerem um maior

conhecimento da área.

A computação em nuvem única não deve ser descartada, muito pelo

contrário – ela é a base de onde é possível extrair soluções mais complexas. É bom

lembrar que nuvens múltiplas não são uma evolução de soluções de nuvens únicas,

mas sim que chegou em um ponto em que as empresas adotaram tantas soluções

desse tipo que ficou mais fácil pensar em seu conjunto.

Como foi visto, o mercado de nuvem pública cresceu rapidamente e não dá

sinais de que chegou em seu limite. As empresas querem cada vez mais expandir

seus negócios para soluções hospedadas pelos grandes provedores a fim de

aproveitar as oportunidades e não perderem o tempo de entrar no mercado.

Da mesma maneira, a nuvem privada continuará existindo. Sempre haverá

empresas que tratam de dados mais sensíveis e que precisam de servidores

privados. Mas elas vão continuar precisando se integrar com outros sistemas e

serviços e há um mercado gigantesco para isso com soluções como o AWS Outpost

e Azure Arc.

Cada vez mais o mercado tem trabalhado em conjunto para desenvolver

soluções. Tecnologias como Docker e Kubernetes têm investimentos tanto de

provedores como de outras organizações que dependem de seu avanço. E essas

soluções removem parte das barreiras físicas que são enfrentadas na distribuição

de software, colaborando com a popularização da nuvem híbrida.



Outro ponto é que o mercado caminha para as soluções de serviço. Nunca foi

tão popular contratar tantos serviços de provedores e isso vale tanto para PaaS

quanto para SaaS e IaaS. E com razão, eles removem a necessidade de

gerenciamento por parte das empresas e trazem soluções prontas para problemas

gerais, encontrados na maioria das empresas. Fazendo com que as soluções de

multi-nuvem também se tornassem mais populares.
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