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v

Resumo

O gerenciamento da infraestrutura e dos servi-
ços de Tecnologia da Informação (TI) exige altos 
níveis de maturidade em áreas tão diversas quanto 
capacidade técnica, planejamento operacional, 
estabilidade orçamentária, coordenação interins-
titucional, legislação de proteção de dados e soli-
dez das políticas públicas para promover o uso 
responsável e eficiente das tecnologias digitais 
pelas instituições públicas. No entanto, para ace-
lerar a transformação digital e fornecer orienta-
ção estratégica, uma diretiva de política em alto 
nível deve considerar o treinamento de geren-
tes de TI de todas as áreas, de modo a avançar 

nas iniciativas de modernização de TI, enfrentar a 
resistência às mudanças e motivar as organizações 
de TI a optar por esse caminho de inovação. Nesse 
sentido, é essencial transformar a infraestrutura de 
TI e sua capacidade de fornecer serviços públicos. 
Este documento apresenta uma série de estraté-
gias de computação em nuvem (Cloud Compu-
ting) que podem ser adotadas e implementadas 
com êxito, incluindo a regulamentação, educação, 
aumento de capacidades técnicas e suporte a pro-
cessos de implementação essenciais para a melho-
ria da eficiência e do desenvolvimento de serviços 
na região.
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Resumo executivo

O gerenciamento da infraestrutura e dos serviços 
de Tecnologia da Informação (TI) exige níveis de 
maturidade elevados em áreas tão diversas quanto 
capacidade técnica, planejamento operacional, 
estabilidade orçamentária, coordenação interins-
titucional, legislação de proteção de dados e soli-
dez das políticas públicas para a promoção e o uso 
responsável e eficiente das tecnologias digitais por 
parte das instituições públicas. Diante dessa com-
plexa estrutura multidisciplinar de desafios, muitos 
governos optam por contratar serviços de com-
putação em nuvem para melhorar o fornecimento 
dos serviços públicos. Entretanto, a própria contra-
tação de serviços em nuvem exige diretrizes cla-
ras e conhecimento sólido, tanto técnicos quanto 
de compras públicas, o que representa um desafio 
não negligenciável para os funcionários públicos 
responsáveis   por: projetar processos de compras 
para serviços de computação em nuvem, ava-
liar propostas e adjudicar concorrências públicas, 
além de supervisionar e monitorar a execução dos 
serviços de computação em nuvem contratados. 

A implementação de acordos-quadro1 para o forne-
cimento de tecnologias baseadas em computação 
em nuvem tem sido uma prática difundida pelos 
governos líderes em transformação digital e com-
pras públicas — no caso dos países da Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), por exemplo, 70% deles optaram pelo uso 
desse tipo de ferramenta de contratação para o 
fornecimento desses serviços. Devido aos custos 
menores e vantagens em inovação que o processo 
implica, essa tendência tem aumentado principal-
mente no caso da nuvem pública. Essa decisão 
deriva principalmente das políticas de cloud first 
promovidas hoje pela maioria dos países, cujo obje-
tivo é otimizar o uso de tecnologias digitais para 
agilizar, inovar e melhorar a qualidade dos serviços 
a cidadãos e empresas. De fato, existem evidên-
cias suficientes que indicam um impacto positivo 
do uso da nuvem a partir do uso de acordos-qua-
dro: facilidade e uma redução de 50% nos prazos 
de implementação de projetos tecnológicos, eco-
nomia de quase 30% nos gastos, acesso a melhores 
padrões de qualidade de serviços digitais e inova-
ções, entre outros resultados positivos.

1 Neste documento, a expressão “acordo-quadro” será 
usada de maneira genérica para agrupar nomes equi-
valentes, como acordo-quadro, contrato-quadro, con-
trato aberto, compra consolidada, contrato progra-
mado ou Framework Agreement. O termo refere-se 
ao acordo entre o governo e seus fornecedores para 
o fornecimento recorrente de certos bens ou serviços 
em condições comerciais e técnicas pré-estabelecidas.



Salvo exceções muito específicas, como segu-
rança nacional ou dados altamente confidenciais, 
a grande maioria das informações e aplicações 
governamentais pode ser migrada para solu-
ções de computação em nuvem, o que não acon-
tece com as plataformas tradicionais gerenciadas 
internamente ou no próprio local. Isso abrange, 
inclusive, informações para as quais antes a migra-
ção era impensável e que agora podem ser movi-
das mantendo uma cópia local dos dados, caso o 
nível de risco assim o exija. Na verdade, existem 
países que classificaram esse potencial em mais 
de 90%. É assim que apresentam-se hoje os avan-
ços no gerenciamento de privacidade de dados, 
as salvaguardas de segurança de aplicativos e as 
novas ferramentas para a otimização do geren-
ciamento público desenvolvidas pelos governos 
com as melhores práticas de transformação digi-
tal. Juntos, todos apontam para um uso intensivo 
dessas tecnologias.

Para isso, existem diferentes estratégias de com- 
putação em nuvem que podem ser adotadas e 
implementadas com sucesso, incluindo: regu- 

lamentação, educação, aumento das capacida-
des técnicas e suporte aos processos de imple-
mentação. Também vale a pena considerar a 
execução de políticas de contratação que privi-
legiem o uso de acordos-quadro e outros meca-
nismos de agregação de demanda, em oposição 
aos processos de licitação individuais tradicionais 
de cada entidade pública. A agregação permiti-
ria agilidade na contratação e consumo desses 
serviços por entidades públicas, gerando econo-
mia significativa de custo e tempo para sua imple-
mentação.

Note-se que a opção preferida por acordos-qua-
dro e catálogos de serviços de computação em 
nuvem deriva da natureza desses serviços, que é 
particularmente diferente da de outros bens e ser-
viços de Tecnologia da Informação (TI). Sua princi-
pal característica é que eles devem ser altamente 
padronizados, permitindo o alcance de grandes 
eficiências e economias de escala em benefício de 
seus usuários. Isso exige que os provedores des-
ses serviços façam investimentos significativos em 
data centers para alcançar a hiperescalabilidade 

Transformação
digital

Otimização dos
gastos públicos

Política de
nuvem em
primeiro

lugar (Cloud
first)

Acordos-
quadro para

fornecimento
de soluções
de nuvem

Resultados

Medidas

• Agilidade do
projeto

• Maior acesso à
inovação

• Economia
• Custos de

transação mais
baixos

• Mais transparência

GRÁFICO 1 ESCOLHA POR ACORDOS-QUADRO PARA O FORNECIMENTO DE 
TECNOLOGIAS NA NUVEM

CONTRATAÇÃO PÚBLICA DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM

xii



da nuvem, sem deixar de observar altos padrões 
de segurança e privacidade e de cumprir boas prá-
ticas e os diferentes regulamentos em vigor nos 
mercados onde são oferecidos. Isso faz com que, 
portanto, o número de provedores com capaci-
dade para fornecer serviços em nuvem em larga 
escala seja particularmente pequeno.

No entanto, o fato de serem altamente padroniza-
dos não significa que possam ser facilmente tro-
cados, pois a oferta de um determinado provedor 
de serviços em nuvem pode diferir significativa-
mente da de outro em termos de funcionalidades 
e características técnicas. Isso significa que mui-
tos dos serviços oferecidos por um determinado 
provedor de serviços de computação em nuvem 
não são substituíveis pelos disponíveis em outros, 
já que nem sempre têm as mesmas característi-
cas técnicas. Assim, ao considerar modelos para 
o desenvolvimento de acordos-quadro, o ideal é 
ter uma abordagem que permita às entidades con-
tratantes decidir a qualidade dos serviços e pro-
vedores de nuvem que desejam contratar (ou que 
desejam manter no serviço contratado), sem sujei-
tar a decisão exclusivamente a considerações eco-
nômicas (preço mais baixo). Além disso, a decisão 
de contratação também deve levar em conside-
ração os aspectos relacionados ao custo total da 
adoção ou migração para novas tecnologias.

De qualquer forma, a nuvem como plataforma, ala-
vancada pela capacidade de computação e pelas 
ferramentas de desenvolvimento disponíveis em 
seu ambiente, permite o desenvolvimento de solu-
ções personalizadas e oferece uma infinidade de 
possibilidades a entidades públicas. Até por isso, 
em alguns casos muito específicos, é necessário 
aderir a outros modelos de contratação que não 
sejam os contratos de estrutura em nuvem.

Este documento busca fornecer suporte aos toma-
dores de decisão e àqueles que as implementam 
para que tenham melhores elementos de julga-
mento ao enfrentar os diferentes estágios do pro-
cesso de adoção da computação em nuvem. Para 
começar, o Capítulo 1 (“O valor da transformação 
digital nos governos”) fornece uma visão geral das 
oportunidades que surgem com a adoção de tec-
nologias digitais em geral — em particular da com-
putação em nuvem — pelos governos, as quais 
possibilitam o aumento da eficiência dos proces-
sos internos e a melhoria na qualidade dos servi-
ços prestados a terceiros. O capítulo 2 (“Políticas 
de computação em nuvem”) resume as princi-
pais políticas públicas específicas que permitem o 
design e a execução bem-sucedidos de iniciativas 
de computação em nuvem. Em seguida, o Capí-
tulo 3 (“Rumo a um governo presente na nuvem”) 
descreve alguns dos primeiros passos mais impor-
tantes para promover e implementar com sucesso 
iniciativas de computação em nuvem em institui-
ções públicas. Na sequência, o capítulo 4 (“Práti-
cas recomendadas na contratação de computação 
em nuvem”) apresenta lições aprendidas e histó-
rias de sucesso de implementações de iniciativas 
específicas para compras públicas de serviços de 
computação em nuvem, além de dicas práticas 
para aproveitar ao máximo os esforços necessá-
rios no início desses tipos de processos de contra-
tações públicas. Por fim, o capítulo 5 (“Conclusões 
e recomendações”) discute as principais lições 
aprendidas ao longo do documento. Portanto, 
este documento tenta lançar luz sobre alguns dos 
conceitos e desafios técnicos relacionados à exe-
cução enfrentados pelas instituições públicas ao 
iniciar ou expandir os serviços de computação em 
nuvem, permitindo que elas melhorem o desempe-
nho tanto de suas operações institucionais quanto 
dos serviços internos e externos que oferecem.
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1O valor da 
transformação digital 
nos governos

GASTOS PÚBLICOS E TENDÊNCIAS EM 
UM GOVERNO DIGITAL

Há consenso em torno do fato de que hoje a trans-
formação digital dos governos — ou seja, o uso 
de recursos tecnológicos para uma melhor provi-
são de serviços públicos — é um pilar básico para 
a implementação de políticas e para a gestão 
pública, especialmente com o intuito de potencia-
lizar a produtividade dos funcionários públicos e 
simplificar os procedimentos administrativos para 
os cidadãos. Os líderes políticos e técnicos dos 
governos devem estar cientes dos efeitos da tec-
nologia digital, considerando que: 

zz Ela é um fator crítico para o sucesso de pra-
ticamente todas as atividades do governo. 
Atualmente, não existe um setor que não 
tenha alta dependência do uso da tecnologia. 
O transporte urbano baseado em sistemas 
articulados de metrô ou ônibus depende do 
software de controle de frota; a maioria dos 
hospitais não funcionaria sem sistemas para 
gerenciar horas médicas, registros de pacien-
tes ou resultados de testes; as pensões e apo-
sentadorias não poderiam ser pagas sem uma 

plataforma de contabilidade eletrônica; a 
transparência das eleições exige soluções ele-
trônicas para a contagem e exibição imediata 
dos resultados na Internet. 

zz As tecnologias da informação e comuni-
cação (TIC) participam cada vez mais dos 
orçamentos públicos, e essa parcela já repre-
senta entre 5% e 10%.2 Direta ou indireta-
mente, os governos, assim como as empresas, 
estão gastando cada vez mais em tecnolo-
gia. Os Ministérios da Fazenda ou das Finan-
ças nem sempre conseguem identificar essas 
alocações de recursos, pois muitas vezes elas 
são distribuídas em vários itens contábeis ou 
são pouco visíveis no orçamento de progra-
mas não tecnológicos. Essa é uma despesa 
que deve ser direcionada, controlada e, even-
tualmente, otimizada.

O gráfico 1.1 resume a evolução da relevância tradi-
cionalmente modesta que a tecnologia digital tem 
hoje nos governos.

2 Estimativa baseada em dados do Center for Digital 
Government, OECD.Stats, Pesquisa E-Government da 
ONU de 2012 a 2018 e IT Spending for the Government 
and Education Markets da GARTNER.
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USOS DAS TECNOLOGIAS
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A tecnologia digital permitiu serviços 
públicos eficientes

Alta correlação entre políticas públicas  
bem-sucedidas e soluções digitais

Existem vários casos e estudos que apontam os 
benefícios do uso de tecnologias na implemen-
tação de serviços públicos. No entanto, é ainda 
mais importante observar o impacto geral que a 
transformação digital dos governos tem sobre a 
economia e a sociedade. Quando o setor público 
de um país desenvolve seus processos e moda-
lidades de trabalho usando intensamente a tec-
nologia disponível, ele não apenas aumenta sua 
produtividade, mas também gera grandes efeitos 
para seus cidadãos e empresas. Existe uma cor-
relação bastante clara entre o nível de informati-
zação de um governo e o crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB).3

A transformação digital dos governos da 
América Latina e do Caribe ainda apresenta 
defasagem em relação às melhores práticas

O potencial das tecnologias digitais para o setor 
público ainda é usado apenas parcialmente na Amé-
rica Latina e Caribe (ALC). Embora tenha havido 
avanços significativos na região, os governos da Amé-
rica Latina e do Caribe ainda exibem taxas médias 
ou baixas de desenvolvimento digital, bem distantes 
das apresentadas pelas economias mais avançadas. 
Nenhum país da região aparece entre os 30 primei-
ros no último Índice de Desenvolvimento de Governo 
Eletrônico da ONU (EGDI, 2018). Somente o Uruguai, 

3 Vários estudos relataram o impacto positivo sobre a eco-
nomia decorrente da transformação digital dos gover-
nos: Accenture (2013); OCDE (2019); UNDESA (2011 a 
2019). Ainda sobre o impacto das tecnologias baseadas 
na nuvem, pode-se consultar Comissão Europeia (2016).

GRÁFICO 1.2 CORRELAÇÃO ENTRE O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DO GOVERNO 
ELETRÔNICO E O PIB
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classificado em 34º lugar, é considerado nesse índice 
como um país de alto desenvolvimento digital. 

As maiores lacunas estão na infraestrutura tecno-
lógica disponível, que limita a entrega digital de 
serviços públicos. Uma situação que pode ser mini-
mizada com o uso de serviços de computação em 
nuvem, os quais exigem menos investimento por 
parte do Estado. Por sua vez, há áreas-chave do 
setor público, como justiça e saúde, que exibem 
taxas muito baixas de serviços oferecidos on-line. 
Além disso, a capacidade digital dos recursos 
humanos, que é elevada em vários países da Amé-
rica Latina e Caribe, não são uniformes entre as 
diversas unidades do governo, o que as deixa para 
trás para iniciar processos de transformação digital.

O menor desenvolvimento do governo digi-
tal tem um impacto significativo na eficiência do 

setor público na ALC, onde são observadas gran-
des deficiências. Uma amostra disso é encontrada 
no relatório Desenvolvimento nas Américas (DIA, 
sigla em inglês) (Izquierdo, Pessino e Vuletin, 2018), 
a principal publicação anual do Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento (BID), que informa que 
as ineficiências dos gastos fiscais na ALC somam 
4,4% do PIB da região. Um terço dessas ineficiên-
cias poderia ser corrigido com o aumento do uso 
da tecnologia.

As economias avançadas têm políticas 
e estratégias ativas para promover a 
transformação digital de seus governos

Os governos que entenderam o potencial do uso 
da tecnologia incorporaram formalmente o obje-
tivo da transformação digital em suas políticas e 
estratégias de gestão. Assim, todas as economias 

QUADRO 1.1 GOVERNO CEM POR CENTO DIGITAL HABILITADO PARA NUVEM:  
O CASO DO MUNICÍPIO DE MOLENWAARD, NA HOLANDA

O caso do município de Molenwaard, na Holanda, 

é provavelmente um dos mais emblemáticos para 

exemplificar os benefícios da transformação digital 

dos governos e do uso da nuvem.

Este município surgiu em 2013 a partir da 

fusão de três municípios. Com recursos muito limi-

tados para construir novos prédios e prestar servi-

ços a seus cidadãos (cerca de 15 milhões de euros), 

o governo decidiu se transformar quase que total-

mente em um governo digital, abdicando da cons-

trução de escritórios de serviço público. O projeto 

nesses moldes custou cinco vezes menos, cerca de 

US$ 3 milhões e ainda pode ser implementado em 

menos tempo.

Um dos elementos chave para possibilitar essa 

opção de governança foi o potencial da nuvem. O 

município identificou que as soluções em nuvem 

permitiriam organizar seus serviços governamen-

tais sem grandes investimentos de capital; por-

tanto, licenças, certificados, solicitações e até 

mesmo telefonia agora são gerenciados pela Inter-

net. As autoridades municipais continuam a intera-

gir com os cidadãos, mas agora o fazem de maneira 

muito flexível, visitando-os, reunindo-se em vários 

pontos de conveniência mútua ou resolvendo suas 

demandas por telefone ou online.

Mais informações em: 

https://joinup.ec.europa.eu/document/
molenwaard-worlds-first-digital-municipality.
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avançadas têm mecanismos ativos para impulsio-
nar a implementação de sua transformação digital.

No entanto, em muitos casos, ainda existem gran-
des deficiências na gestão colaborativa entre enti-
dades e agências estatais, o que significa que esses 
países não conseguem obter os avanços esperados 
em termos de transformação digital. Isso se tra-
duz na existência de diferenças importantes entre 
os países líderes e aqueles com grandes lacunas 

na digitalização. Entre outros fatores que permiti-
ram a transformação das administrações públicas, 
prestando melhores serviços aos cidadãos e às 
empresas, vale destacar: a efetiva priorização da 
implementação dessas políticas por parte dos che-
fes de governo, apoiando mudanças regulatórias 
ou institucionais e nomeando gestores de grande 
experiência e capacidade; a estabilidade das agen-
das digitais, com objetivos e projetos de longo 
prazo, apoiados por parcerias público-privadas; 

20 melhores

Ranking País EGDI Ranking País EGDI

1 Dinamarca 0,9150 11 Estados Unidos 0,8769

2 Austrália 0,9053 12 Alemanha 0,8765

3 Coreia do Sul 0,9010 13 Países Baixo 0,8757

4 Reino Unido 0,8999 14 Noruega 0,8557

5 Suécia 0,8882 15 Suíça 0,8520

6 Finlândia 0,8815 16 Estônia 0,8486

7 Singapura 0,8812 17 Espanha 0,8415

8 Nova Zelândia 0,8806 18 Luxemburgo 0,8334

9 França 0,8790 19 Islândia 0,8316

10 Japão 0,8783 20 Áustria 0,8301

América Latina e Caribe

Ranking País EGDI Ranking País EGDI

34 Uruguai 0,7858 95 República Dominicana 0,5726

42 Chile 0,7350 100 El Salvador 0,5469

43 Argentina 0,7335 103 Bolívia 0,5307

44 Brasil 0,7327 106 Venezuela 0,5287

56 Costa Rica 0,7004 108 Paraguai 0,5255

61 Colômbia 0,6871 113 Guatemala 0,4974

64 México 0,6818 116 Suriname 0,4773

77 Peru 0,6461 123 Honduras 0,4474

84 Equador 0,6129 124 Guiana 0,4316

85 Panamá 0,6092 129 Nicarágua 0,4233

TABELA 1.1 ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DE GOVERNO ELETRÔNICO DA ONU, 2018
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QUADRO 1.2 RUMO A UMA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO NO URUGUAI

O Uruguai é o país líder na América Latina e Caribe 

em desenvolvimento tecnológico do setor público. 

Há uma década, o país não se destacava em nenhum 

índice e agora lidera o ranking do EGDI da região e 

faz parte do D9, grupo dos países mais digitaliza-

dos do mundo.

Vários fatores podem explicar o sucesso uru-

guaio, entre eles: gerar uma agenda digital susten-

tável, com projetos inovadores e objetivos claros, 

que permaneceu estável, mas evoluiu a cada ano; 

ter uma estrutura institucional avançada, liderada 

por uma entidade altamente profissionalizada, a 

Agência do Governo Eletrônico e Sociedade da 

Informação e do Conhecimento (Agesic), com 

amplos poderes e recursos; ter estabelecido um 

quadro regulatório abrangente, com instruções e 

regulamentos que permitiram o uso avançado de 

tecnologias; fornecer ferramentas para entidades 

públicas, especialmente uma infraestrutura tecno-

lógica que facilitou a implementação de centenas 

de soluções. Em particular, o Uruguai optou pela 

instalação de uma nuvem comunitária privada, 

gerenciada pela Agesic, e fornece serviços a todas 

as agências governamentais. 

Os resultados dessa estratégia tiveram 

impacto em praticamente todas as áreas do 

governo. Mais de mil procedimentos para cidadãos 

e empresas (70% do total) podem ser executados 

de forma 100% digital. Existe uma plataforma inte-

grada para a saúde a, salud.uy, que conta com um 

aplicativo de Registro Médico Eletrônico Nacio-

nal que pode atender 80% da população uru-

guaia para facilitar diagnósticos e tratamentos. 

Da mesma forma, o Plano CEIBAL está em fun-

cionamento há mais de uma década. Nele, todas 

as crianças do país têm acesso a um computador 

conectado à Internet juntamente com o acesso a 

recursos educacionais que transformaram as for-

mas de ensino e aprendizagem. O sistema de iden-

tidade digital foi implementado para transferir a 

maioria das interações e procedimentos que não 

exigem presença física para a Internet. Hoje, os 

recursos estatais são gerenciados por meio de um 

GRP (sigla em inglês para Planejamento de Recur-

sos Governamentais), com notificações eletrônicas 

e arquivo digital, apenas um exemplo entre deze-

nas de outras aplicações destinadas a promover o 

desenvolvimento do governo digital e a eficiência 

do Estado.

Mais informações em:

agesic.gub.uy;
https://www.gub.uy.

a disponibilidade de recursos, refletidos em dota-
ções orçamentárias para transformação; a criação 
e continuidade de instituições governamentais ou 
gerenciais da transformação digital, que tenham 
poderes para coordenar, fornecer ferramentas e 
monitorar o progresso das ações.

Ao mesmo tempo, os esforços para promover o 
governo digital são aprimorados se inseridos em 
estratégias mais amplas de transformação tecno-
lógica em um país. Um bom exemplo é fornecido 
por Cingapura, com sua estratégia Smart Nation 
(Quadro 1.2).
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QUADRO 1.3 A AGENDA DIGITAL DO GOVERNO DE SINGAPURA ESTÁ INCORPORADA 
EM SUA ESTRATÉGIA NACIONAL DE TRANSFORMAÇÃO NOMEADA DE 
SMART NATION
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Cingapura é o país mais competitivo do mundo, de 

acordo com o último ranking publicado anualmente 

pelo Instituto Internacional de Desenvolvimento de 

Gestão (IMD, sigla em inglês).a Um dos fatores que 

explica sua classificação muito alta é a eficiência de 

seu governo, que fez uso intensivo de tecnologias 

digitais. De fato, o país ocupa a sétima posição no 

Índice de Desenvolvimento de Governo Eletrônico 

da ONU. Em Cingapura, os cidadãos podem 

acessar mais de 70% dos serviços governamentais 

completamente online. É desta maneira que eles 

desenvolveram soluções como o MyInfo, na qual as 

informações de pessoas são concentradas em bancos 

de dados interligados, permitindo, por exemplo, que 

qualquer pessoa interessada possa abrir uma conta 

corrente em 5 minutos. Outro exemplo é a plataforma 

Healthy 365, que orienta quase 2 milhões de pessoas 

para prevenir doenças e orientá-las no caminho para 

uma vida saudável. Uma parte importante dessas 

soluções é fornecida por meio de aplicativos móveis. 

Existem 400 serviços que podem ser acessados   via 

smartphones, como o aplicativo SingPass Mobile, 

um sistema de identificação digital que substitui 

os meios tradicionais de acesso, como tokens ou 

senhas, por códigos dinâmicos de resposta rápida 

(QR, sigla em inglês), e está disponível no celular de 

qualquer usuário. 
O objetivo é que, até 2023, quase 100% das 

transações ou interações com o governo possam 

ser realizadas digitalmente, deixando estritamente 

presenciais apenas aquelas como entrega de 

passaportes ou residências oficiais. Este objetivo 

foi estabelecido no Digital Government Blueprint 

2018, parte da estratégia do programa Smart 

Nation, que visa utilizar todas as tecnologias 

digitais atualmente disponíveis para impulsionar 

a economia, a sociedade e o governo, mantendo 

assim o país como líder em competitividade global 

e em bem-estar de seus cidadãos. 

Entre as chaves para seu sucesso estão o 

compromisso político das autoridades, liderança e 

institucionalidade robustas, trabalho interministerial 

coordenado entre agências, clareza e continuidade 

de seus planos, além de apoio financeiro sólido 

para realizar as transformações. Contudo, um ponto 

se destaca ainda mais: a presença de poucos e 

precisos indicadores de progresso. Em termos de 

governo digital, existem dois indicadores principais: 

i) o grau de progresso da transformação digital e 

ii) a medição da satisfação do usuário. 90% deles, 

inclusive, afirmam estar extremamente satisfeitos 

com os serviços digitais do governo.

Mais informações em:

smartnation.sg.

a Consulte https://www.imd.org/wcc/world-competiti-
veness-center/.

http://smartnation.sg
https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center/
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Antes da invenção da computação em nuvem 
comercial, os governos em todo o mundo tinham 
que destinar grandes volumes de recursos, tempo 
e pessoal para criar e manter sua infraestrutura de 
tecnologia da informação (TI). Os recursos eram 
usados   principalmente para a construção ou alu-
guel de data centers, compra de equipamentos e 
manutenção, substituição e atualização de itens 
tecnologicamente desatualizados. Essas despe-
sas absorviam a maior parte dos orçamentos e do 
trabalho das equipes de TI das agências governa-
mentais. 

O surgimento da computação em nuvem comercial 
permite que os governos, juntamente com institui-
ções educacionais, organizações sem fins lucrati-
vos, grandes empresas e startups, se afastem do 
modelo tradicional de TI local e se concentrem 
em suas missões principais. Com a computação 
em nuvem, os governos podem se duplicar para 
prestar aos cidadãos serviços da mais alta quali-
dade e trabalhar com fornecedores terceirizados 
para criar soluções seguras, sustentáveis   e aces-
síveis que atendam às suas necessidades especí-
ficas. A nuvem comercial oferece aos governos a 
opção de transferir parte ou a totalidade de suas 
despesas de infraestrutura e de TI, incluindo licen-
ças de software, transformando-as em despesas 

operacionais, nos quais são pagos apenas os ser-
viços de TI efetivamente utilizados, abrangendo, 
desde infraestrutura básica até serviços sofisti-
cados, como análise, inteligência artificial (IA) e 
aprendizado de máquina (machine learning).

Em alguns governos, a TI ainda não é conside-
rada um aliado estratégico da transformação digi-
tal, capaz de facilitar o cumprimento da missão da 
entidade e aumentar o valor agregado na pres-
tação de serviços públicos ao usuário final. Mui-
tas entidades públicas continuam a enxergar a TI 
como uma ferramenta de suporte técnico e não 
como uma ferramenta estratégica. Nesse contexto, 
deve-se notar que a computação em nuvem, além 
de servir como back-end de um site do governo 
ou de um banco de dados da Internet das Coisas 
(IoT), oferece serviços analíticos poderosos para 
departamentos governamentais. A escala de agre-
gação e análise de dados ativada pela nuvem per-
mite que os governos tomem decisões com base 
em evidências melhores, ajustem as políticas para 
serem mais eficazes e, em alguns casos, reduzam 
ou eliminem ineficiências no sistema.

À medida que modernizam sua infraestrutura 
de TI usando a nuvem comercial, os governos 
podem se beneficiar com as melhores práticas 

Políticas de 
computação  
em nuvem
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internacionais nessa área. Todavia, o processo de 
colher os benefícios da nuvem requer dedicação 
e mudanças contínuas nos sistemas e processos 
governamentais.

POLÍTICA DE NUVEM EM PRIMEIRO 
LUGAR (CLOUD FIRST)

Um elemento comum de todas as estratégias de 
transformação digital de governos é a Política de 
“nuvem em primeiro lugar” (Cloud first).4 Essa é 
uma diretiva governamental, legislação, ordem exe-
cutiva ou decreto presidencial que determina que 
as das agências governamentais criem e executem 
seus sistemas de TI na nuvem pública. Assim, em ter-
mos simples, trata-se de um modelo de provisão de 
infraestrutura e soluções informatizadas por meio 
da Internet, proveniente de um provedor privado ou 
do próprio governo. Este modelo é organizado de 
tal maneira que os serviços podem ser prestados a 
qualquer organização do setor público de uma forma 
bastante simples, flexível e de baixo custo, com 
pagamento conforme o uso e sem grandes investi-
mentos. Consequentemente, essas políticas orientam 
os órgãos públicos a privilegiar o uso desse modelo 
quando precisarem implementar tecnologias digi-
tais. Suas principais características estão resumidas 
no gráfico 2.1.

A importância de usar a nuvem não é apenas uma 
questão técnica ou uma medida para economi-
zar nos gastos públicos. Para muitos governos, é 
uma política que permite que as iniciativas de seus 
programas governamentais sejam implementadas 
mais rapidamente, de forma simples e com melhor 
qualidade ou o fornecimento de melhores serviços 
aos cidadãos.

A nuvem permite usar da melhor maneira possí-
vel a capacidade tecnológica disponível, aumentar 

a segurança e a privacidade das informações, 
reduzir investimentos não oficiais em infraestru-
tura tecnológica, acelerar a inovação e, no caso de 
modelos de nuvem pública, tirar proveito das eco-
nomias de escala possíveis.

Da mesma forma, esse modelo de fornecimento 
permite atender aos objetivos de sustentabilidade 
nos governos, uma vez que os serviços de com-
putação em nuvem consomem menos energia e 
materiais os prestados localmente, sendo, por-
tanto, mais favoráveis   ao meio ambiente.

O uso da nuvem não significa, em nenhum caso, 
entregar o controle da gestão pública ou infor-
mações confidenciais a organismos privados. Os 
governos que usam a nuvem buscam um bom 
equilíbrio entre os dados e serviços que prefe-
rem gerenciar diretamente e os que migram para a 
nuvem, para benefício dos cidadãos e para o fun-
cionamento eficiente do setor público.

Atualmente, 90% dos governos da OCDE decidi-
ram aproveitar os benefícios dessas tecnologias e 
mostram uma implementação avançada da opção 
preferencial pela de nuvem. Em países como Esta-
dos Unidos, Reino Unido ou Austrália, praticamente 
todas as agências governamentais usam a nuvem 
em algumas de suas versões. Seja devido a suas 
agendas de transformação digital, para eficiência 
dos gastos ou para serviços públicos melhores, há 

4 Para uma introdução completa à computação em 
nuvem, consulte news.microsoft.com/cloudforgood/. 
Os termos “nuvem em primeiro lugar”, “prioridade da 
nuvem” ou similares são usados por muitos governos 
para instruir suas agências a empregar essa abordagem 
na implementação de tecnologias digitais. De qualquer 
forma, eles poderiam ser chamados de “nuvens em pri-
meiro lugar”, porque, na realidade, os governos usam 
diferentes tipos de nuvens: pública, privada, de sua 
propriedade ou alugada de fornecedores.
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Modelo de
serviços

em nuvem
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Investimento
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Acesso à
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pelo que
é usado

Monitoramento
elevado Autosserviço

Nota: O anexo deste documento detalha as características e modelos de serviços em nuvem.

uma tendência crescente de tirar proveito do que 
esta tecnologia pode oferecer. 

Governos federais e estaduais têm usado uma 
variedade de ferramentas para estabelecer polí-
ticas de nuvem em primeiro lugar, demonstrando 
o compromisso de migrar para a computação em 
nuvem. Por exemplo, no Canadá, a Província de 
Quebec usou sua autoridade para anunciar uma 
Política de Cloud First. No Chile, uma diretiva exe-
cutiva foi assinada pela Presidência para criar uma 

política dessa natureza. Enquanto isso, na Colôm-
bia, o Congresso Nacional aprovou uma Política 
de Cloud First, que foi posteriormente sancionada 
pelo Presidente. No Brasil, o Ministério da Econo-
mia emitiu uma diretiva vinculativa para órgãos 
executivos; no entanto, a diretiva não é vincula-
tiva para os demais (legislativo e judiciário) ou no 
nível estadual, e um instrumento político mais forte 
pode ser necessário no futuro. Ao estabelecer uma 
política de nuvem em primeiro lugar, os governos 
dão o primeiro passo no processo de migração e 

GRÁFICO 2.1 CARACTERÍSTICAS DO MODELO DE SERVIÇOS EM NUVEM
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Argentina
Decálogo tecnológico de agosto de 2018 preparado 

pelo Escritório Nacional de Tecnologias de Informa-

ção (ONTI), que determina a preferência por solu-

ções em nuvem no governo federal. No entanto, 

regulamentos complementares ainda estão em 

desenvolvimento. 

Referências:

argentina.gob.ar/onti/decalogo-tecnologico-
onti.

Brasil
Instrução Normativa N ° 1 de 2019 do Ministério da 

Economia, com disposições sobre a contratação de 

soluções de TIC, que determina a prioridade dos 

serviços em nuvem para necessidades de infraes-

trutura tecnológica.

Referências:

https://www.gov.br/governodigital/pt-br.

Chile
Instrução Presidencial de fevereiro de 2018, que dis-

põe sobre o uso preferencial de serviços em nuvem.

Referências:

transparenciaactiva.presidencia.cl/Otros%20
Antecedentes/Inst-Pres-N001.pdf.

Colômbia
O Plano Nacional de Desenvolvimento do governo 

Iván Duque Márquez, contido na Lei 1995 de 2019, 

estabelece claramente a necessidade de priori-

zar os serviços em nuvem para a otimização dos 

recursos públicos e avanço na transformação digi-

tal do país, incorporando tecnologias emergentes 

da Quarta Revolução Industrial.a

Referências:

www.mintic.gov.co/arquitecturati. 

México
As Políticas para a Estratégia Nacional Digital do 

México, de 2016, estabelecem, em seu artigo 5, que 

os projetos de TIC devem favorecer o uso da com-

putação em nuvem para aproveitar a economia de 

escala e a eficiência da gestão governamental, pro-

movendo o uso das tecnologias de informação e 

comunicação e de padrões abertos e, ao mesmo 

tempo, levando em consideração a segurança das 

informações e a proteção dos dados pessoais.

Referências:

https://www.gob.mx/mexicodigital.

Peru
Diretrizes para o uso dos serviços em nuvem, emiti-

das em janeiro de 2018 pela Secretaria de Governo 

Digital da Presidência do Conselho de Ministros. Elas 

estabelecem uma recomendação para o desenvolvi-

mento de estratégias de uso da nuvem em cada enti-

dade, mas não definem uma prioridade para seu uso.

Referências:

https://www.peru.gob.pe/normas/docs/
Lineamientos_Nube.PDF.

a Plano Nacional de Desenvolvimento (Lei 1995 de 2019), 
artigo 147: Transformação digital pública. “As entida-
des nacionais devem incorporar o componente de trans-
formação digital em seus respectivos planos de ação, 
seguindo os padrões definidos para esse fim pelo Minis-
tério de Tecnologias da Informação e Comunicação. Em 
todos os cenários, a transformação digital deve incor-
porar os componentes associados às tecnologias emer-
gentes, definidas como aquelas da Quarta Revolução 
Industrial, entre outras. 4) Otimização do gerenciamento 
de recursos públicos em projetos de Tecnologia da Infor-
mação por meio do uso de instrumentos de agregação 
de demanda e priorização de serviços em nuvem”.

QUADRO 2.1 EXEMPLOS DE POLÍTICAS DE NUVEM EM PRIMEIRO LUGAR NA  
AMÉRICA LATINA E NO CARIBE
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implementação da nuvem. Na ALC, vários gover-
nos reconheceram os benefícios da opção pela 
tecnologia, o que resultou em sua incorporação 
em praticamente todas as estratégias governa-
mentais digitais. No entanto, sua implementação 
efetiva ainda é limitada, pois poucos países estão 
usando intensivamente essas tecnologias.

POLÍTICA DE SEGURANÇA NA NUVEM

Uma política de segurança na nuvem deve exigir o 
uso de certificações e avaliações de credenciamento 
que forneçam às organizações governamentais a 
garantia de que os provedores de nuvem contam 
com controles eficazes de segurança física e lógica. 
Quando tiram proveito desses credenciamentos, os 
clientes governamentais evitam processos de apro-
vação duplicados e excessivamente onerosos ou de 
fluxos de trabalho que podem não ser necessários 
em um ambiente em nuvem. O uso de tais credencia-
mentos também permite que os clientes do governo 
implementem um processo de conformidade mais 
eficiente e rápido. São apresentados a seguir exem-
plos de tais credenciamentos e relatórios:

zz ISO 27001: É um padrão de segurança global 
amplamente adotado que descreve os requisi-
tos para sistemas de gestão de segurança da 
informação. Ele fornece uma abordagem sis-
temática para gerenciar as informações da 
empresa e do cliente, baseada em avaliações 
periódicas de riscos.

zz ISO 27017: fornece orientação sobre os aspec-
tos de segurança da informação da computa-
ção em nuvem e recomenda a implementação 
de controles de segurança da informação 
específicos da nuvem.

zz ISO 27018: Aplicável às informações de identi-
ficação pessoal (PII, sigla em inglês) na nuvem 

pública, é um código de prática que se concen-
tra na proteção de dados pessoais na nuvem.

Os Controles de Sistema e Organização (SOC, sigla 
em inglês) são relatórios independentes de revi-
são de terceiros que demonstram como um Prove-
dor de Soluções em Nuvem (CSP, sigla em inglês) 
atinge objetivos e controles de conformidade 
importantes. Os SOCs contêm informações rele-
vantes sobre Controles Internos sobre a Prepara-
ção das Demonstrações Financeiras (ICFR, sigla 
em inglês), bem como sobre a segurança do sis-
tema, disponibilidade e fornecimento de recursos 
de segurança e documentos de conformidade com 
a confidencialidade. A política de segurança deve 
exigir que os CSPs forneçam documentação confir-
mando que seus serviços atendem a certificações 
de segurança de terceiros como as listadas acima.

Deve haver uma explicação das diferenças funda-
mentais entre o modelo de entrega padronizado 
da computação em nuvem em comparação com 
a TI local tradicional (que possui um alto grau de 
personalização) para ajudar a definir expectativas 
em relação às responsabilidades do cliente CSP e 
do governo em um modelo de nuvem. Em última 
instância, os clientes da computação em nuvem 
configuram serviços padronizados, não personali-
zados. A agilidade é decorrente justamente do uso 
de serviços que já estão modelados, sem introdu-
zir processos que aumentam a complexidade ou 
exigem qualquer intervenção durante os ciclos de 
mudanças (os clientes em nuvem escolhem os ser-
viços que usam).

A automatização das tarefas de segurança de um 
CSP torna os governos mais seguros, reduzindo 
erros de configuração humana e dando à equipe de 
TI da agência governamental mais tempo para se 
concentrar em outras tarefas essenciais. As equi-
pes de segurança das agências governamentais 
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Em 2014, o Instituto Nacional de Padrões e Tec-

nologias (NIST, sigla em inglês) do governo dos 

Estados Unidos estabeleceu uma estrutura de 

segurança cibernética. Integrantes do NIST proje-

taram a estrutura como uma plataforma fácil de 

usar, entender e adaptar a várias organizações 

internacionalmente. Uma etapa importante no pro-

cesso de criação foi a coordenação do NIST com a 

Organização Internacional de Normalização (ISO, 

sigla em inglês) para garantir que a nova estrutura 

fosse compatível com os padrões internacionais 

existentes. Essa colaboração inspirou a criação 

da ISO/IEC TR 22103:2018, que fornece orienta-

ções sobre como alavancar os padrões existen-

tes em uma estrutura de segurança cibernética. 

O NIST Cyber   Security Framework é uma ferra-

menta de referência útil para ajudar as organiza-

ções a melhorar sua preparação para segurança 

cibernética.

Mais informações em:

https://www.nist.gov.

podem usar a automatização e a integração de 
segurança para serem mais ágeis e responsivas, 
o que facilita o trabalho em estreita colaboração 
com as equipes de desenvolvedores em opera-
ções para criar e implementar códigos de maneira 
mais rápida e segura. Ao automatizar as verifica-
ções de segurança de infraestrutura e aplicativos 
toda vez que um novo código é implementado, as 
agências governamentais conseguem aplicar con-
tinuamente seus controles de segurança e confor-
midade para ajudar a garantir, o tempo todo, a sua 
confidencialidade, integridade e disponibilidade.

As preocupações com a segurança e a privaci-
dade dos dados na migração para a nuvem podem 
ser resolvidas com a instituição de políticas para a 
classificação e o manuseio dos dados. Uma estru-
tura de classificação de dados em camadas e um 
entendimento dos controles de segurança exigidos 
para cada nível ajudam as agências governamen-
tais a decidir sobre os requisitos de governança 
apropriados para o nível de classificação de dados 
e a garantir que operem eficientemente em rela-
ção à avaliação de riscos.

A classificação de dados em categorias per-
mite que os governos (e qualquer organização, 
pública ou privada) protejam melhor as infor-
mações e tomem decisões mais bem informa-
das sobre acesso, armazenamento e transmissão 
de dados. As classificações de dados alcançam 
melhores resultados para as agências governa-
mentais, esclarecendo as salvaguardas necessá-
rias para proteger diferentes tipos de informações, 
o que reduz a incerteza, padroniza o acesso e 
reduz os custos. Ela também permite que as 
empresas e outras agências do setor público uti-
lizem e gerenciem melhor os dados classificados 
de maneira adequada, motivo pelo qual é extrema-
mente importante fornecer diretrizes para que os 
órgãos classifiquem a sensibilidade das informa-
ções ou tarefas que desempenham, distinguindo 
entre as de maior e menor risco. Essas diretrizes 
impedem que a classificação de dados e a política 
de segurança da informação estejam à mercê de 
cada entidade e não funcionem como uma polí-
tica pública harmonizada entre as agências gover-
namentais. Uma política de classificação de dados 
deve incluir explicações claras que justifiquem 

QUADRO 2.2 A ESTRUTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA DO GOVERNO DOS 
ESTADOS UNIDOS
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a migração dos dados mais confidenciais para a 
nuvem pública. Além disso, a política de classifica-
ção de dados deve deixar explicitamente claro que 
os clientes da nuvem mantêm controle total sobre 
seu conteúdo e têm a responsabilidade de confi-
gurar o acesso aos serviços e recursos da nuvem. e 
que cabe a eles a escolha do local ou localizações 
geográficas onde seu conteúdo é armazenado e o 
tipo de armazenamento é usado.

A política deve requerer que os provedores de 
nuvem forneçam a identidade solicitada, bem 
como controles para restringir o acesso à infraes-
trutura e aos dados do cliente. Tais requisitos 
incluem opções de criptografia de dados, ferra-
mentas de gestão de senhas, gerenciamento de 
identidade e acesso, ferramentas de registro e 
auditoria, etc. Muitas agências públicas ao redor 
do mundo já usam a nuvem pública para tratar de  
um conjunto diversificado de casos de uso, desde 
sistemas governamentais complexos até proje-
tos de inteligência de missão crítica que lidam 
com grandes volumes de dados confidenciais. Da 
perspectiva do gerenciamento de riscos, é possí-
vel gerenciar as informações na nuvem, mantendo 
uma cópia local delas e, assim, obter os benefícios 
da migração. Vários governos têm utilizado esse 
procedimento, com uma classificação geralmente 
baseada em três níveis:

zz Baixo risco – Tarefas e informações oficiais 
ou de rotina: podem ser armazenadas na 
nuvem, sem grandes restrições. São todas 
as informações ou tarefas cuja perda, roubo 
ou publicação não representa um risco con-
siderável para o Estado e pode ser protegida 
com os padrões de segurança fornecidos 
pelos serviços em nuvem. Vários governos 
identificaram que quase 90% de suas infor-
mações e tarefas se enquadram nessa clas-
sificação.

zz Risco Moderado – Tarefas e informações que  
exigem sigilo: podem ser armazenadas na 
nuvem, mas com maior controle de segu-
rança. São todas as informações ou tarefas 
cuja perda, manipulação, roubo ou publica-
ção representa um risco considerável para a 
segurança, vidas humanas, ou para o funcio-
namento, o patrimônio ou os interesses do 
Estado. Esse material pode ser armazenado na 
nuvem, mas requer mais controles, protocolos 
ou proteções. Em geral, nesses casos devem 
ser consideradas soluções de nuvem híbrida, 
para que as partes principais sejam armaze-
nadas em uma nuvem privada ou em uma 
infraestrutura própria, nas quais haja amplo 
controle e proteção contra intervenções pre-
judiciais a partir da nuvem pública. 

zz Alto Risco – Tarefas e informações extrema-
mente sigilosas, que comprometam seria-
mente a segurança e o interesse nacional. 
Não devem ser armazenadas na nuvem. É 
toda tarefa ou informação cuja perda, mani-
pulação, roubo ou publicação teria efeitos 
catastróficos, dificilmente recuperáveis, para 
a segurança, vidas humanas, ou para o fun-
cionamento, o patrimônio ou os interesses do 
Estado. Este material não deve ser armaze-
nado na nuvem

POLÍTICA DE CENTRO DE EXCELÊNCIA 
EM NUVEM (CCOE – CLOUD CENTER 
OF EXCELLENCE)

Um Centro de Excelência em Nuvem (CCoE, sigla 
em inglês) pode fornecer liderança estratégica a 
todo o governo e influenciar a maneira como os 
ambientes em nuvem são criados e executados. 
Um CCoE é uma equipe de pessoas dedicadas 
à criação, propagação e institucionalização das 
melhores práticas, estruturas e governança para a 
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QUADRO 2.3 POLÍTICA DE CLASSIFICAÇÃO DE DADOS DO GOVERNO DO REINO 
UNIDO

O Reino Unido liderou a transição de aproximada-

mente sete níveis de classificação de dados para 

apenas três. O resultado dessa simplificação foi 

que 96% da carga do governo foi classificada como 

“Oficial”. Uma política de classificação de dados 

fácil de entender permitiu que os gerentes de TI 

protegessem melhor as informações do governo 

e acelerassem os planos de modernização da TI, 

incluindo a migração para a nuvem. Um exemplo 

disso é visto nas classificações de segurança do 

governo do Reino Unido em 2018:

zz Oficial: a maioria das informações criadas ou 

processadas pelo setor público. Isso inclui 

operações confidenciais e serviços de rotina, 

típicos das atividades governamentais, cuja 

perda, roubo ou publicação na mídia teria con-

sequências prejudiciais, mas que não apresen-

tam um perfil de risco mais alto. 

zz Secreto: informações altamente confiden-

ciais que justificam maiores medidas de pro-

teção contra agentes que podem representar 

ameaças significativas. Por exemplo, infor-

mações confidenciais que possam colocar 

em risco instalações militares, relações inter-

nacionais ou investigações sobre o crime 

organizado.

zz Ultrassecreto: as informações mais sensíveis 

do governo, que exigem os mais altos níveis 

de proteção contra ameaças. Por exemplo, 

casos que podem levar à perda de várias 

vidas humanas ou ameaçar a segurança ou o 

bem-estar econômico do país e das nações 

aliadas.

Essa alteração na classificação dos dados per-

mitiu o desenvolvimento de proteções de segu-

rança comparáveis   às das principais empresas do 

setor privado, poupando bilhões de dólares ao 

governo do Reino Unido por meio de uma gover-

nança mais simples e eficaz. Funcionários de dife-

rentes departamentos começaram a compartilhar 

dados (as classificações no Ministério da Agricul-

tura e no Ministério da Saúde não eram mais dife-

rentes, permitindo aos funcionários trabalhar 

juntos de maneira apropriada). A mudança tam-

bém possibilitou aos departamentos governamen-

tais do Reino Unido o cumprimento da sua missão 

de segurança com a transferência devidamente 

protegida de cargas de trabalho para provedores 

de computação em nuvem.

Por fim, note-se que, de uma perspectiva téc-

nica, a localização física dos dados não está relacio-

nada às vulnerabilidades e ameaças que o cliente 

precisa enfrentar. As violações de segurança de 

dados não requerem acesso físico a um servidor, 

mas exploram a falta de controles de segurança 

lógica implementados com eficácia.

Mais informações em:

https://assets.publishing.service.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/715778/May-2018_
Government-Security-Classifications-2.pdf.

evolução das operações de tecnologia em nuvem 
no governo. Essas equipes do CCoE começam 
em pequena escala, desenvolvem um ponto de 

vista sobre como a tecnologia em nuvem pode 
ser implementada de forma responsável em uma 
escala maior e, quando e elas são implementadas 
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O governo dos Estados Unidos emprega uma polí-

tica eficaz de classificação de dados que divide as 

informações em três intervalos: i) confidencial, ii) 

secreto e iii) extremamente secreto. A sensibili-

dade das informações aumenta nos três intervalos 

e, portanto, requer protocolos de segurança exclu-

sivos. O governo dos Estados Unidos também usa 

um quarto intervalo oficial para dados não classifi-

cados, que podem ser chamados de ‘sensíveis, mas 

não classificados’ (SBU, sigla em inglês) ou ‘apenas 

para uso oficial’ (FOUO, sigla em inglês). A clas-

sificação dos dados ajuda o governo a avaliar os 

riscos e proteger adequadamente as informações 

confidenciais e ainda facilita os esforços de segu-

rança cibernética.

No Canadá, por sua vez, o governo federal 

passou por um processo de classificação de dados 

em apoio a uma iniciativa de dados abertos. Na 

primeira vez em que tiveram que passar pelo pro-

cesso, as agências relataram que 55% de todos os 

dados eram tão sensíveis que não podiam ser iden-

tificados. Após um ano de estudo e treinamento de 

líderes seniores, esse número caiu para 8%.

Mais informações em Jaimie Boyd, AWS Washing-

ton Public Sector Summit, 11 de junho de 2019, dis-

ponível em

https://www.youtube.com/watch?v=akof-
Upps_I&list=PLhr1KZpdzukcm46EssTP92nX
WjKWruWRJ&index=82. 

QUADRO 2.4

QUADRO 2.5

POLÍTICA DE CLASSIFICAÇÃO DE DADOS DO GOVERNO NOS 
ESTADOS UNIDOS E CANADÁ

SEGURANÇA CIBERNÉTICA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES 
EM ISRAEL

Israel e seu governo têm uma vasta experiência em 

segurança da informação. Eles possuem um sis-

tema completo que inclui instruções, guias, treina-

mento e autorizações para o gerenciamento dos 

dados, incluindo as salvaguardas para o uso da 

computação em nuvem.

Mais informações em:

gov.il/en/departments/israel_national_
cyber_directorate.

adequadamente, o CCoE pode se tornar o ponto 
de apoio por meio do qual o governo trans-
forma a maneira como a tecnologia atende aos 
cidadãos. Ter uma equipe dedicada às orien-
tações de investimento em TI e às decisões de 

implantação em nuvem é uma das maneiras mais 
eficazes de obter resultados rápidos e influen-
ciar o processo de mudança em direção à ado-
ção completa da nuvem. As funções de um CCoE  
incluem:
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zz Promover a colaboração entre governos e 
agências/departamentos.

zz Documentar as mudanças nas políticas e prá-
ticas existentes.

zz Definir novos processos e funções e alinhar os 
principais elementos do pessoal.

zz Identificar as necessidades de treinamento em 
todo o governo.

zz Fornecer cursos de treinamento e credencia-
mentos personalizados.

zz Fornecer treinamento contratual e em contra-
tações.

zz Padronizar um sistema de treinamento de ins-
crições abertas.

zz Influenciar a mudança cultural provocada pela 
nuvem.

zz Criar métricas para os serviços em nuvem.
zz Identificar projetos e cargas de trabalho para 

a implementação da nuvem.
zz Fornecer modelos para avaliações de risco.
zz Avaliar alterações nos padrões/controles de 

segurança e a  conformidade com eles.
zz Fornecer orientações e modelos sobre como 

estruturar contas.
zz Identificar recursos fundamentais de segu-

rança.
zz Padronizar/aprovar/compartilhar modelos de 

implementação de alto padrão.

zz Compartilhar arquiteturas de referência apro-
vadas para muitos tipos de cargas de trabalho.

zz Projetar e executar estruturas de monitora-
mento contínuo.

zz Monitorar o uso, os gastos e o acompanha-
mento da adoção da nuvem.

zz Promover a otimização operacional.
zz Conduzir revisões periódicas da liderança e 

relatórios sobre a adoção da nuvem.

Como na maioria das coisas, não é aconselhável ini-
ciar um processo de adoção da nuvem sem que a 
organização governamental saiba como medir o 
sucesso. A transformação digital do governo exige 
muito mais do que uma mudança de política. Ela 
exige uma mudança cultural com apoio executivo 
e operacional sustentado, além dos dados associa-
dos para garantir que as decisões corretas sejam 
tomadas. Fornecer às agências governamentais e 
aos cidadãos uma visão de como os investimentos 
em nuvem estão beneficiando tangivelmente todos 
os aspectos da entrega de TI as ajuda a ganhar 
confiança para a tomada de decisões de trans-
formação digital inteligente. Um CCoE pode ofe-
recer suporte ao processo de adoção da nuvem, 
definindo e acompanhando as métricas de adoção, 
criando um painel para aprimorar a responsabili-
dade, modelar alocações de orçamento e orientar 
o design do programa e as decisões da política.
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As soluções em nuvem do governo 
geraram eficiência e eficácia no setor 
público, especialmente uma melhor 
qualidade de serviço para os cidadãos

Após mais de uma década de uso da nuvem em 
vários governos, há evidências suficientes dos efei-
tos positivos gerados por esse modelo tecnológico 
no apoio ao gerenciamento de serviços públicos. 
Aqui estão alguns exemplos do impacto que as 
tecnologias baseadas em nuvem estão tendo em 
diferentes setores.5

zz Transporte inteligente. Cidades com grandes 
populações tendem a priorizar o transporte 
de seus cidadãos. Assim, muitos governos 
desenvolveram sistemas para analisar fluxos, 
prever ou detectar congestionamentos, tro-
car informações de bancos de dados de meios 
de transporte, estacionamento, reparos nas 
ruas e até eventos como maratonas ou pro-
testos. Muitos deles usam tecnologias de IA e 
big data, as quais exigem o processamento de 
grandes quantidades de informações a uma 
velocidade que não está ao alcance de muitos 
data centers on site, mas que a nuvem, con-
tudo, pode fornecer.

zz Sustentabilidade e eficiência energética. Os 
data centers on site ou o pessoal dedicado 
usado pelos governos consomem grande 
quantidade de energia. Graças às economias 
de escala, com a substituição dessas cente-
nas de data centers por centros de compu-
tação em nuvem, o consumo total de energia  
diminui.

zz Comunicações. Muitas organizações têm a 
maioria dos serviços de TI que suportam suas 
comunicações na nuvem. As interações de voz 
e texto de escritórios públicos são realizadas 
por meio de aplicativos baseados na nuvem, 
que podem garantir níveis extremamente altos 
de disponibilidade e acesso que não estão ao 
alcance de muitos data centers on site.

zz Transparência e responsabilidade. Os gover-
nos tiveram que adaptar o processamento, 
armazenamento e exibição de suas informa-
ções de gestão e resultados para responder 
à maior demanda dos cidadãos por transpa-
rência e prestação de contas. Com as tecnolo-
gias tradicionais, obter relatórios e dar acesso 
às operações e dados de entidades públicas 

3Rumo a um 
governo presente 
na nuvem

5 Mais informações em news.microsoft.com/cloudfor-
good.
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implicava em custo significativo e em um desa-
fio ao pessoal. Essas tarefas foram facilitadas 
com as soluções em nuvem, pois os dados são 
centralizados e podem ser acessados mais 
facilmente para atender aos padrões aber-
tos do governo ou para a implantação rápida 
de várias soluções para atender a diferentes 
requisitos de monitoramento ou publicidade.

zz Cuidados de saúde. Alguns aplicativos basea-
dos na nuvem estão impactando significati-
vamente os índices de saúde da população. 
Sistemas de registro eletrônico de pacientes, 
detecção de infecções hospitalares, otimização 

e alocação de horas de atendimento entre 
centros de saúde, cuidados remotos e tele-
medicina, assistência de IA em intervenções 
cirúrgicas ou no diagnóstico de doenças e o 
uso de big data para pesquisas médicas são 
apenas alguns exemplos de como essas tec-
nologias afetaram a melhoria nos cuidados de 
saúde.

zz Educação. É comum que materiais educacio-
nais, exames, comunicações com os pais, arqui-
vos dos alunos, registros ou livros de presença 
tenham aplicativos digitais. Dada a dispersão 
geográfica natural de escolas e estudantes, as 

Anualmente, o Instituto Colombiano para o Fomento 

da Educação (ICFES) processa quase 5 milhões de 

exames, entre a administração dos testes “Saber” e 

outros, com os quais avalia a qualidade do ensino 

primário, fundamental, médio e superior na Colôm-

bia. Para cumprir essas funções, é exigida uma 

grande quantidade de recursos de computação 

que permitam, entre outros, capturar dados de exa-

mes, classificá-los e exibir resultados em massa. Sua 

demanda por recursos tecnológicos é altamente 

variável, com períodos próximos de zero até outros 

nos quais eles devem facilitar o acesso simultâneo 

a quase 1 milhão de usuários que buscam saber em 

uma janela de poucos minutos seus resultados nos 

exames vestibulares.

Para otimizar seu gerenciamento, há mais de 

uma década o sistema iniciou sua migração para a 

nuvem. A combinação de seus próprios datacen-

ters com recursos externos melhorou a eficiên-

cia do armazenamento e a implantação flexível 

e escalável de suas aplicações. Assim, em 2014, 

foi realizado o primeiro exame eletrônico, com a 

participação simultânea de 300.000 estudantes. 

As projeções do Instituto são de atingir quase um 

milhão de exames eletrônicos por ano, mas não 

há grandes limitações para o crescimento, que 

depende apenas da conectividade e das restri-

ções de acesso a um computador que ainda afe-

tam parte de seus usuários.

Os benefícios que o ICFES estimou para o uso 

da nuvem são diversos: uma redução de 30% nos 

custos de infraestrutura tecnológica, menos recur-

sos humanos alocados à operação, menos tempo 

para processar os exames, entre outros. Acima de 

tudo, o Instituto melhorou a qualidade dos servi-

ços que presta, proporcionando melhor experiên-

cia à comunidade, que pode se informar melhor 

sobre o conteúdo dos diferentes exames, se pre-

parar por meio de demos digitais e acessar facil-

mente os resultados. 

Mais informações em:

www.icfes.gov.co.

QUADRO 3.1 A NUVEM FACILITOU A AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 
NA COLÔMBIA
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soluções em nuvem têm sido as mais eficientes, 
especialmente no sistema de ensino público, 
onde é preciso administrar centenas de escolas. 
Em particular, as comunidades de baixa renda 
que tiveram dificuldades em adquirir, gerenciar 
e manter os data centers on site começaram a 
se beneficiar desses aplicativos digitais, porque, 
por meio da nuvem, podem obter ferramentas 
educacionais às quais antes não tinham acesso.

ROTEIRO PARA MIGRAÇÃO PARA A 
COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Um roteiro de migração para a nuvem é um guia 
claro e prático para todos os funcionários do 
governo, detalhando cada etapa do processo. Um 
roteiro de alto nível ajuda o governo a aprender 
com as melhores práticas já estabelecidas nesse 
campo — tanto do setor público quanto do privado 
— para que possam passar rápida e estrategica-
mente para a fase de colheita dos benefícios que 
a tecnologia proporciona. Um roteiro de alto nível 
para migração para a nuvem pode incluir:

zz Etapas para desenvolver e testar cargas de 
trabalho como um caminho de aprendizado 
para a adoção da nuvem.

zz O uso da nuvem para aplicações comple-
tamente novas, também conhecida como 
nuvem nativa. A criação de novos aplicati-
vos na nuvem oferece todas as vantagens 
da nuvem desde o primeiro momento. Não 
há problemas ou obstáculos herdados nem a 
necessidade de planos de migração.

zz Migração para a nuvem de qualquer aplicativo 
em execução em uma máquina.

zz Migração para a nuvem de propriedades e 
sites digitais e análises e aplicativos móveis, à 
medida que se desenvolvem as habilidades e 
a maturidade da nuvem.

zz Migração para a nuvem de aplicações críti-
cas para os negócios, garantindo que a nuvem 
seja aproveitada por seus recursos aprimora-
dos de recuperação de desastres.

zz Migração de datacenters inteiros para a 
nuvem.

Um roteiro para a migração para a nuvem deve 
incluir aspectos como estratégia de negócios, 
governança e identidade, alterações de processos, 
considerações arquiteturais, maturidade organiza-
cional (desde profissionais de TI até contratações/
setor jurídico/de finanças), mudanças culturais e 
novos papéis e responsabilidades, para citar apenas 
alguns. Planejar e documentar todos esses aspec-
tos importantes ajuda a impedir que o processo de 
migração para a nuvem ignore as etapas principais, 
considerando as lições aprendidas nos processos 
anteriores de migração realizados por instituições 
públicas e privadas locais e internacionais.

As cargas de trabalho podem ser movidas para a 
nuvem ou construídas diretamente nela em vez de 
nas instalações do governo? Todos os desenvolvi-
mentos e cargas de trabalho futuros podem ser nati-
vos na nuvem? Essas são perguntas fundamentais 
a serem feitas, pois ajudam a impulsionar a adoção 
da nuvem e fornecem roteiros realistas para prio-
rizar questões como treinamento em nuvem e uso 
de serviços em nuvem nativos. Um roteiro de migra-
ção para a nuvem deve incluir prazos para os mar-
cos importantes, além de descrever como se vincula 
a outras áreas, como orçamento em nuvem, treina-
mento em nuvem, governança e supervisão.

Desafios

Embora os serviços em nuvem tenham simplifi-
cado a implementação de tecnologias digitais, 
gerando economia e eficiência na prestação de 
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TABELA 3.1 RISCOS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO PARA O USO DA NUVEM PÚBLICA

Riscos Medida de mitigação

Infraestrutura e segurança de aplicações. A 
infraestrutura de um serviço de nuvem pública 
pode ser compartilhada com outros usuários, 
motivo pelo qual existe o risco de que terceiros 
acessem as informações e aplicativos que um 
governo hospedou nesse tipo de plataforma.

Em muitos casos, os serviços em nuvem aceitos pelo 
setor público estão sujeitos a padrões de segurança mais 
altos do que os aplicados aos datacenters da maioria das 
entidades governamentais. Em vários países, é o próprio 
governo que define e executa a certificação desses padrões 
de segurança. Por sua vez, as entidades públicas podem 
considerar a necessidade de recursos adicionais que não são 
amplamente utilizados por outras partes.

Privacidade dos dados. Ao usar serviços de 
nuvem gerenciados por empresas privadas, 
há o risco de que os dados geridos por órgãos 
públicos possam ser conhecidos, explorados ou 
não devolvidos pelo provedor privado desses 
serviços.

O governo pode instituir políticas para a gestão de dados, 
identificando aqueles que são mais sensíveis, que não devem 
ser expostos na nuvem ou que devem ser gerenciados por 
meio de nuvens híbridas ou com técnicas de criptografia 
para impedir o acesso ou a violação. O risco de acesso 
indevido também pode ser minimizado, incluindo protocolos 
periódicos de entrega de informações, inclusive online, para 
que os dados estejam sempre sob o domínio do governo. Da 
mesma forma, podem ser consideradas sanções econômicas 
ou criminais por seu uso inadequado.

Controle de serviços públicos. Para prestar 
seus serviços, as entidades governamentais 
dependem de terceiros, que podem interromper 
o fornecimento ou fornecê-lo de forma deficiente.

Para garantir a prestação contínua de serviços públicos, 
podem ser implementadas a redundância de recursos e 
planos de contingência. Novas tecnologias de memória 
e armazenamento reduzem significativamente os custos 
dessas medidas.

Falta de conhecimento e capacidade interna. 
Nem todos os departamentos compreendem 
como os serviços de computação em nuvem 
funcionam. Além disso, a migração para essas 
tecnologias exige recursos que os órgãos 
públicos nem sempre possuem: gerenciamento 
de infraestrutura virtual, reengenharia de seus 
processos e adaptação a soluções de terceiros 
e conhecimento de gestão de contratos de 
terceirização, para citar alguns.

Para otimizar suas decisões, o governo pode explorar 
experiências bem-sucedidas e avaliar vantagens e 
desvantagens dos diferentes modelos de fornecimento de 
tecnologia. Por sua vez, aprimorar ou alterar as capacidades 
exigidas pelo governo deve ser uma atividade permanente. 
De qualquer forma, as capacidades necessárias para o uso 
da nuvem são relativamente menos exigentes do que as 
necessárias para gerenciar ou desenvolver recursos próprios.

Restrições legais. Em alguns países, podem 
existir leis que restrinjam o gerenciamento de 
determinadas informações ou aplicações de 
serviço público fora do território nacional de 
instalações próprias do governo, por particulares 
ou por pessoas que não sejam funcionários 
públicos.

Uma alternativa é modificar as leis — desde que as restrições 
legais derivem da soberania do próprio Estado —, mas 
uma opção de curto prazo pode ser criar regulamentos 
secundários para distinguir o que é considerado serviço 
público ou dados altamente sensíveis — que permaneceriam 
com gerenciamento interno — daqueles que podem ser 
gerenciados pela nuvem, como aplicativos secundários ou 
não sensíveis (por exemplo, e-mail, software de escritório 
ou outros). Soluções em nuvem híbrida também podem ser 
adotadas para uma gestão de serviços públicos que mantenha 
internamente o controle e os dados confidenciais.

(continua na próxima página)

serviços públicos, os governos enfrentam vários 
desafios para sua implementação. A Tabela 3.1 
apresenta alguns dos principais riscos para a 

migração do governo para a nuvem pública, bem 
como as possíveis medidas de mitigação corres-
pondentes.

CONTRATAÇÃO PÚBLICA DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM

22



TABELA 3.1 RISCOS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO PARA O USO DA NUVEM PÚBLICA (cont.)

Alocação orçamentária

A alocação do orçamento deve refletir uma decla-
ração governamental clara da filosofia de gastos 
subjacente à política de nuvem, com disposições 
específicas de destinação de recursos para a com-
putação em nuvem. Esta alocação específica tem 
foco duplo: i) alcançar a melhor relação custo-be-
nefício para os contribuintes nas aquisições tec-
nológicas e ii) garantir que as compras realizadas 
forneçam o melhor serviço digital possível para 
os cidadãos. Deve haver um plano financeiro que 
corresponda às prioridades de gastos, com uma 
estrutura de governança que garanta que os gas-
tos fora dessas prioridades sejam rastreados e  
evitados.

Como parte dessa incorporação da nuvem ao 
fornecimento de serviços de TI, o governo pode 
primeiro alocar recursos orçamentários para 
desenvolver políticas, padrões e procedimen-
tos para o uso de serviços em nuvem. Isso ajuda 
a garantir que a governança orçamentária neces-
sária seja adequada e que a posição do governo 

esteja clara para os departamentos federais no 
que tange aos custos da migração para uma tec-
nologia de computação em nuvem, além de aju-
dar a identificar e solucionar eventuais obstáculos 
nas áreas de financiamento e práticas de contrata-
ção na nuvem.

Ao desenvolver tais políticas e padrões, o governo 
pode ver como a priorização do financiamento 
plurianual de TI serve para evitar padrões de gas-
tos ineficientes (particularmente compras opor-
tunistas no final do exercício) e usar recursos do 
exercício corrente no exercício seguinte ou em 
exercícios posteriores. Isso permite a utilização 
de ofertas comerciais e programas de descontos 
plurianuais, além minimizar o risco e facilitar a ges-
tão de orçamentos de forma previsível e o cumpri-
mento de políticas que exigem compromissos de 
prazo mais longo.

As diretrizes de orçamento para a nuvem devem 
determinar que as agências governamentais obte-
nham a aprovação do Diretor de TI (CIO) ou do Dire-
tor de Tecnologia (CTO) para eventuais exceções 

Riscos Medida de mitigação

Restrições orçamentárias. Algumas 
regulamentações financeiras do setor público 
restringem o uso de contratos abertos ou 
plurianuais, com valores de pagamento variáveis   e 
em moeda estrangeira, como no caso do modelo 
de serviços em nuvem, seja com pagamento 
conforme o uso ou sob demanda. Essa situação 
se deve ao fato de que essas regulamentações 
usualmente tratam os gastos com tecnologia como 
investimento, com poucas regras que permitam seu 
tratamento como despesas correntes. Ao mesmo 
tempo, as entidades planejam sua utilização de 
forma deficiente, o que pode gerar problemas para 
pagar ou solicitar serviços adicionais não incluídos 
no orçamento anual. 

As autoridades financeiras têm o poder de modificar o 
tratamento dos gastos com tecnologia, transferindo-os para 
a despesa corrente e permitindo contratos de pagamento 
variáveis   ou plurianuais. Guias e instruções financeiras 
poderiam ser emitidos para que as entidades públicas 
estimassem corretamente seu consumo ou pudessem 
modificá-lo. Estudos também podem ser necessários 
para demonstrar que essas mudanças serão benéficas, 
ou pelo menos neutras, em termos fiscais, sem significar 
compromisso financeiro maior no futuro.
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à política da nuvem (ou seja, uma exceção para 
qualquer compra de TI que não esteja na nuvem). 
Quaisquer exceções (que se aplicam a todas as 
atualizações de hardware, aplicativos de software 
e quaisquer outras despesas de TI) devem ser con-
cedidas apenas por um período limitado e revistas 
de acordo com esse prazo.

Além disso, o governo deve desenvolver mecanis-
mos para avaliar a capacidade das agências para 
gerar economia e obter resultados ao longo do 
tempo, ao invés de economizar custos no curto 
prazo. Os mecanismos para rastrear a adoção da 
nuvem podem incluir quadros de controle de TI 
para analisar os gastos na nuvem — desde o nível 
da agência até os gastos granulares no nível do 
projeto — e como o desempenho mais eficaz ajuda 
os cidadãos e, assim, economiza o dinheiro dos 
contribuintes (por exemplo, o custo de transação 
dos serviços digitais).

Vários governos mudaram a maneira como as alo-
cações de orçamento são realizadas, passando 
de alocações anuais com valores fixos para servi-
ços de TI a orçamentos de valores variáveis   para 
serviços comerciais em nuvem. Quando os gover-
nos fazem um orçamento para a nuvem, os fun-
cionários responsáveis pelas aquisições devem 
considerar a importância de incluir: i) serviços 

em nuvem; ii) serviços profissionais (serviços 
para ajudar os governos a projetar sua arquite-
tura em nuvem); iii) serviços de suporte ao cliente 
(suporte técnico para funcionários do governo 
que usam a nuvem); iv) treinamento em nuvem 
e v) serviços de plataforma de marketing de ser-
viços em nuvem (local para comprar serviços em 
nuvem de terceiros que possam se sobrepor às 
ofertas de CSP).

A Tabela 3.2 exemplifica alguns itens de orça-
mento presentes na contratação de serviços de 
computação em nuvem e outros correlatos.

PROGRAMA DE MONITORAMENTO

Um programa de monitoramento consiste em pai-
néis dinâmicos de TI e relatórios que rastreiam o 
uso e os gastos na nuvem com base nos objeti-
vos do governo. A partir desses dados, o gabinete 
do CIO/CTO pode fornecer informações e reco-
mendações sobre como fazer melhorias à medida 
que a transição para a nuvem é feita (por exemplo, 
como aproveitar cada vez mais a IA baseada em 
nuvem para otimizar os serviços digitais).

Um programa de monitoramento de nuvem é fun-
damental para o sucesso do processo de adoção 

Número de referência Serviço Quantidade Unidade Preço unitário Valor total

10001 Computação em nuvem 1.000 Unidade $1 $1.000

10002 Serviços profissionais 1 Semana $13.000 $13.000

10003 Suporte ao cliente 1 Mês $1.000 $1.000

10004 Treinamento em nuvem 1 Dia $5.400 $5.400

10005 Plataforma de Marketing 10 Unidade $10 $100

TABELA 3.2 ITENS DE ORÇAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
COMPUTAÇÃO EM NUVEM
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da tecnologia, pois permite ao governo rastrear 
a adoção de nuvem (uso e despesa) em relação 
aos objetivos declarados. Se a política é a forma 
de impulsionar o uso da nuvem, um programa 
de monitoramento é a base para garantir que as 
agências a sigam. Os elementos desse programa 
de monitoramento podem incluir:

zz A introdução de um novo papel: o de Dire-
tor de TI (CIO) ou Diretor de Assuntos Digi-
tais (CDO) em departamentos e agências, 
focado no desenvolvimento de serviços digi-
tais orientados ao cliente baseados na nuvem. 
Enquanto isso, o papel do CTO/CIO pode ser 
o de conduzir e monitorar a adoção da nuvem.

zz A exigência de que cada agência identifique o 
status de prontidão para a nuvem de cada sis-
tema (pronto para a nuvem ou não) e relatar 
esse status ao CTO/CIO/CDO, que pode então 
apresentar relatórios trimestrais e/ou anuais 
sobre a evolução do estado de prontidão para 
a nuvem. Esse relatório fornecerá informações 
sobre os recursos necessários para preparar 
os sistemas para a nuvem nos planos estra-
tégicos de TI, a menos que o CTO/CIO/CDO 
abra uma exceção.

zz A exigência de aprovação do CTO/CIO do 
governo para qualquer projeto que exceda 
um limite orçamentário específico, garantindo, 
assim, que os principais investimentos em TI 
tenham considerado adequadamente as opções 
de nuvem (embora cada agência ou departa-
mento deva concluir uma avaliação de todos os 
investimentos em TI para adequação à migração 
para um serviço de computação em nuvem).

zz Um plano de implementação detalhado com 
um mapeamento das ações trimestrais previs-
tas, atribuindo responsabilidades aos principais 
departamentos e agências. Pode ser elaborado 
relatório trimestral sobre o andamento das 
ações previstas no plano de implementação.

zz A criação de métricas de serviço em nuvem 
apropriadas para acompanhar o progresso da 
adoção da nuvem e registrar a eficácia dos 
processos e atividades de migração. Essas 
métricas garantem que o governo possa moni-
torar os ativos da nuvem para atingir o nível 
desejado de uso, despesa e desempenho.

zz O desenvolvimento de ferramentas disponíveis, 
que devem ser compartilhadas, para rastrear e 
prever o uso e os gastos em nível granular, e 
usar alertas de uso/gastos para ajudar a cum-
prir o planejamento do orçamento.

QUADRO DE CONTROLE DE TI

Idealmente, um quadro de controle de TI deve ser 
uma solução adaptável de monitoramento e visua-
lização de métricas, simples, econômica, fácil de 
usar e voltada para os gastos de TI e os serviços 
oferecidos aos cidadãos por meio de programas 
em todos os níveis do governo. Um painel de con-
trole de TI centralizado, com requisitos de relató-
rios prescritivos, pode ajudar a minimizar a carga 
de relatórios das agências governamentais com 
uma interface Web e interfaces de programação 
de aplicações (APIs, sigla em inglês) fáceis de usar 
para consumir, organizar e exibir dados sobre gas-
tos governamentais em TI e o desempenho dos 
serviços de TI.

O painel também ajuda a eliminar a confusão 
sobre quais dados reportar. Por exemplo, sem 
uma metodologia uniforme, os dados de gastos de 
um departamento podem incluir custos de itens 
como uso de energia e equipe de tempo integral, 
enquanto outros departamentos podem listar 
apenas os custos do contrato; ou alguns departa-
mento podem incluir custos adicionais para migrar 
um aplicativo para a nuvem, enquanto outros não 
incluem esses custos nas despesas totais.
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A transparência sobre como as decisões de investir 
na nuvem para a modernização de TI estão benefi-
ciando as prioridades do governo e do cidadão pode 
ajudar a alcançar uma mudança verdadeiramente 
transformadora em termos de confiança do cida-
dão/governo. Graças a um painel de controle de TI, 
as agências podem diagnosticar com precisão onde 
e quando precisam intervir para produzir a mudança 
mais eficaz. Junto com o monitoramento do inves-
timento em TI, os formuladores de políticas gover-
namentais e os tomadores de decisões estratégicas 
podem usar essas visualizações de dados para:

zz Melhorar a transparência geral do governo.
zz Ver quais são os serviços oferecidos aos cida-

dãos.
zz Monitorar como esses serviços estão funcio-

nando.
zz Promover ou apoiar iniciativas para minimizar 

a coleta manual de dados sobre serviços.
zz Obter mais informações sobre seus serviços 

comparando seus dados com os de outros 
serviços digitais.

Vale destacar que um painel de controle de TI 
ajuda a garantir que o governo possa rastrear 
dados sobre gastos na nuvem, fornecendo:

zz Um mecanismo pelo qual os dados de gastos 
de TI podem ser rastreados sistematicamente 
e diferenciados entre gasto total de TI e gas-
tos gerais em nuvem, antes de serem divididos 
em gastos em nuvem por projeto.

zz Um mecanismo coerente e repetível para cal-
cular os gastos na nuvem e acompanhar as 
economias e os custos evitados.

zz Requisitos para as agências identificarem eco-
nomias associadas aos serviços em nuvem 
como parte das economias informadas.

zz Uma garantia de que os departamen-
tos concluam uma avaliação de todos os 

investimentos em TI para determinar a ade-
quação da migração para um serviço de 
computação em nuvem, de acordo com 
a política de nuvem em primeiro lugar 
(Cloud first).

zz Uma visão do investimento em TI em termos de:
zz Percentual do gasto total em nuvem do 

orçamento de TI (em todo o governo e 
por agência/departamento)

zz Número de projetos de TI avaliados para 
a nuvem e como porcentagem dos inves-
timentos em TI.

zz Despesas e economias feitas usando ser-
viços em nuvem.

zz Reinvestimento da economia obtida com 
a implantação da nuvem na moderniza-
ção de TI ou em outras melhorias.

zz Os motivos pelos quais os investimen-
tos em TI são considerados inadequados 
para a nuvem, juntamente com os prazos 
para transferir essas cargas de trabalho 
para a nuvem.

Os governos podem usar esse painel de con-
trole para fornecer relatórios trimestrais sobre 
como a contratação de soluções de computação 
na nuvem melhora a entrega de serviços de TI, a 
implantação rápida, a escalabilidade, a eficiência 
de sistemas e operações governamentais, o aten-
dimento ao cliente, a segurança, etc. Os relatórios 
podem incluir uma revisão dos obstáculos descri-
tos pelo governo para a migração para a nuvem, 
priorizando uma infusão de talento técnico e de 
capital, além de atualizar a política de segurança 
(desenvolvida interativamente para resolver pro-
blemas específicos da agência), etc. ou o que for 
necessário para remover os obstáculos ao uso da 
nuvem.

Relatórios transparentes sobre a adoção da nuvem 
também ajudam a impulsionar o investimento 
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inteligente e o planejamento do desenvolvimento 
da força de trabalho. Novas políticas de aquisi-
ção baseadas na nuvem podem melhorar o moni-
toramento de novas compras de TI, por exemplo, 
estabelecendo um processo governamental de 
aprovação e aplicação para determinar as equi-
pes que podem iniciar soluções em nuvem e que 
tipos de projetos podem receber financiamento. 
Para realizar esse monitoramento sem reduzir o 
benefício da abrangência da nuvem e do modelo 
de implantação rápida, é recomendável ter limi-
tes de gastos, garantindo assim que os usuários 
tenham acesso instantâneo aos serviços de que 
precisam, enquanto projetos maiores com gastos 
mais altos têm governança e supervisão.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E 
CAPACITAÇÃO

Um programa de educação e treinamento em 
nuvem é um plano liderado pelo governo para trei-
nar toda a equipe de TI em questões relacionadas 
à nuvem e à segurança cibernética. Isso inclui um 
planejamento bem estruturado e uma plataforma 
on-line para facilitar o estabelecimento de uma 
forte comunidade de desenvolvedores de TI no 
governo. Além disso, ele pode ser complementado 

por um programa nacional para promover a ado-
ção de habilidades digitais, focadas em tecnolo-
gias emergentes de nuvem.

Esse programa de treinamento da força de tra-
balho deve permitir ao governo atrair, treinar 
e apoiar os trabalhadores com as habilidades 
necessárias para o próximo estágio do cresci-
mento digital, que consiste do processo de ado-
ção da nuvem. À medida que as agências adotam 
plataformas em nuvem, deve ser examinado 
o efeito dessas migrações sobre a força de tra-
balho do governo, e devem ser identificadas as 
eventuais deficiências de habilidades. Os departa-
mentos devem prever quais as novas habilidades 
e abordagens programáticas que serão necessá-
rias para preencher lacunas e capacitar os funcio-
nários. Por exemplo, migrar para tecnologias em 
nuvem pode reduzir as necessidades de gerencia-
mento de hardware de TI, mas aumentará a neces-
sidade de habilidades de programação no uso da 
infraestrutura como código. As agências também 
podem precisar qualificar sua equipe de aquisi-
ções com habilidades e conhecimentos adicio-
nais para acompanhar a crescente lista de opções 
de tecnologia disponíveis para contratação.  
As estratégias e políticas de nuvem das agências 
devem considerar:

O painel de controle de TI do Reino Unido for-

nece aos líderes governamentais um site de acesso 

aberto com uma interface de usuário simples para 

coletar, visualizar e monitorar a saúde e a eficácia 

dos serviços governamentais. Isso ajuda os líderes 

de serviços dos departamentos e os responsáveis 

pela tomada de decisões executivas   a economizar 

tempo, energia e dinheiro para identificar proble-

mas, concentrar esforços e fornecer melhores ser-

viços aos cidadãos e eleitores.

Mais informações em:

https://www.gov.uk/performance.

QUADRO 3.2 PAINEL DE CONTROLE DE TI DO REINO UNIDO
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zz Uma análise de lacunas de habilidades, 
incluindo uma revisão do estado atual da 
força de trabalho de TI do governo. Esta aná-
lise deve ser mapeada com base em uma pro-
jeção de habilidades e requisitos de trabalho 
futuros. Quando apropriado, os governos são 
fortemente incentivados a aproveitar as proje-
ções do setor para ajudar a prever requisitos 
futuros de qualificações e tarefas, especial-
mente para funções de TI. Como em muitas 
novas iniciativas de tecnologia, os governos 
devem esperar que os funcionários sejam trei-
nados em massa no uso de tecnologias em 
nuvem, além de planejar um treinamento con-
tínuo nesse campo em rápida evolução, onde 
as habilidades podem se tornar obsoletas 
rapidamente.

zz Estratégias de comunicação, engajamento 
e transição de funcionários: antes de migrar 
para a nuvem, os governos devem executar 
planos de comunicação que ajudem os funcio-
nários a entender as mudanças que precisam 
ser feitas para a implementação desta tecno-
logia Por exemplo, a migração para a nuvem 
pode exigir a desativação de sistemas que 
estão em uso há muitos anos. Os funcionários 
podem relutar, em aprender a operar novos 
sistemas em um ambiente em nuvem princi-
palmente se as funções forem redefinidas.

O governo deve adotar abordagens inovadoras 
para o treinamento, como o uso de serviços e cen-
tros tradicionais (por exemplo, correios, biblio-
tecas) para impulsionar o desenvolvimento de 
habilidades digitais em nível local. Isso é um com-
plemento aos esforços de treinamento e educa-
ção em larga escala, abrangendo, por exemplo, o 
uso de mecanismos existentes, como esquemas 
de capacitação financiados pelo governo, com a 
possibilidade de ganhar à medida que se aprende.

Como parte disso, o governo também deve se 
comprometer a fornecer recursos de TI ade-
quados para cada criança, juntamente com a 
infraestrutura de TI adequada em sala de aula e 
o treinamento dos professores, de modo a maxi-
mizar o uso e a eficácia desses recursos de TI. 
Além disso, deve ser estimulado o ensino especia-
lizado em ciências, tecnologia, engenharia e mate-
mática (STEM, sigla em inglês), por exemplo, por 
graduados nas respectivas matérias. Esse investi-
mento deve continuar durante o ensino médio e 
no nível superior/universidade, e espera-se que os 
CSPs ajudem a fornecer um plano de estudos em 
nuvem.

O governo deve colaborar com o setor de tecno-
logia e usar seus conhecimentos para impulsionar 
a inovação no setor público e o desenvolvimento 
da força de trabalho por meio de um plano per-
sonalizado. Aqui, o governo deve envolver o setor 
diretamente e buscar seu apoio. Os resultados 
podem incluir uma visão e um plano para o envol-
vimento do governo ou do setor visando impulsio-
nar o desenvolvimento futuro da força de trabalho 
e tirar proveito da a experiência existente no setor; 
por exemplo, comprometendo-se a fornecer sub-
sídios para as empresas oferecerem programas de 
capacitação e treinamento em áreas especializa-
das, como aprendizado de máquina e IA. Também 
é possível buscar um programa estruturado e uma 
plataforma online para facilitar o desenvolvimento 
de uma comunidade forte de desenvolvedores de 
TI e governos.

ESTRATÉGIAS PARA ADOÇÃO DO 
GOVERNO NA NUVEM

A adoção efetiva de tecnologias em nuvem exige 
mais do que uma declaração em documentos de 
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políticas governamentais digitais. Para que sua 
implementação seja rentável, minimizando os ris-
cos, ela deve necessariamente ser acompanhada 
de uma estratégia conduzida centralmente pelo 
governo, como ocorreu em todos os casos de 
sucesso. Por sua vez, a liderança deve ser exer-
cida por uma instituição formal, seja uma agência 
específica com poderes suficientes, um comitê 
interministerial ou grupo de trabalho existente 
sobre políticas digitais, gastos com tecnologia 

ou similares. De qualquer forma, é importante 
que as áreas envolvidas, como o Ministério da 
Fazenda ou das Finanças e os responsáveis   pelo 
governo digital, melhoria da gestão pública e 
compras públicas, participem de sua preparação 
e gestão.

O gráfico 3.1 resume alguns dos componentes 
recorrentes dessas estratégias, incluindo seus 
pontos-chave para implementação.

Para facilitar uma transição suave para a nuvem e 

garantir que os governos aproveitem ao máximo 

os serviços disponíveis nela, são necessários pro-

gramas personalizados para treinar: i) funcionários 

de compras, ii) gerentes de TI, iii) profissionais de 

segurança e iv) pessoal para a alta administração.

Com relação às compras, o Serviço Digital dos 

Estados Unidos firmou parceria com o Departa-

mento de Política Federal de Compras dos Estados 

Unidos para oferecer um programa de treinamento 

para servidores públicos da área de compras. O 

Programa de Capacitação Profissional em Aquisi-

ção de TI Digital (DITAP, sigla em inglês) envolve 

funcionários governamentais de compras de TI 

em treinamentos que se aprofundam em ques-

tões específicas da compra de tecnologia, e não 

de outros produtos. Os servidores públicos con-

cluem o programa em grupos e se beneficiam de 

uma comunidade crescente de pessoas com esta 

especialização.

O governo dos Estados Unidos oferece um pro-

grama de capacitação técnica para os funcionários 

cujo trabalho está sujeito a padrões rígidos, conhe-

cido como Programa Federal de Gestão de Ris-

cos (FedRAMP, sigla em inglês). Para garantir que 

os funcionários pertinentes da agência estejam 

familiarizados com o processo e com os requisi-

tos, o Escritório de Gerenciamento de Projetos 

do FedRAMP oferece sessões de treinamento sob 

demanda na cidade de Washington para executi-

vos da área de segurança de sistemas de informa-

ção (ISSO, sigla em inglês).

Mais informações em:

https://www.fai.gov/media-library/item/
digital-it-acquisition-professional-training-
ditap-joanie-newhart.
https://techfarhub.cio.gov/initiatives/ditap/;
https://medium.com/the-u-s-digital-service/
the-newest-breed-of-federal-acquisition-
professional-the-digital-specialist-
48a3dda73d71.

QUADRO 3.3 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO EM NUVEM NOS  
ESTADOS UNIDOS
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Linhas de ação

zz Diretrizes de política de computação em 
nuvem. A maioria dos governos com uso 
avançado da nuvem produziu um documento 
para explicar o uso dessas tecnologias como 
opção preferencial. Vários desses documentos 
constituem um guia claro para a justificativa 
por essa opção, um “Relatório Branco” que 
explica os benefícios e as maneiras de adotar 
esse modelo de aquisição de tecnologia nos 
órgãos públicos. Seja um decreto da Presidên-
cia, ou um normativo de um ministério como o 

da Fazenda ou da Tecnologia ou de um órgão 
de Administração Pública, uma diretriz de alto 
nível certamente ajuda a colocar a necessi-
dade de otimizar os projetos de tecnologia da 
entidade com o potencial da nuvem no radar 
dos altos funcionários do governo.

zz Ajuste de regulamentos. Outra ação que 
permitiu a adoção da nuvem foi avaliar se as 
regras do setor público permitem o uso de 
serviços em nuvem, alterando ou adaptando 
políticas ou regulamentos, se necessário. Em 
muitos países, a cultura e o princípio da legali-
dade do setor público estão orientados a fazer 
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o que é permitido; portanto, é necessário criar 
uma estrutura que permita às agências gover-
namentais exercer essa opção de contratação. 
Uma revisão regulatória para permitir o uso da 
nuvem pode incluir os seguintes aspectos: 
zz Restrições legais. Provavelmente não é 

necessário alterar as leis para o uso de 
serviços em nuvem, mas há aspectos 
que podem exigir detalhes legais. Vários 
governos encontraram limitações em 
sua estrutura regulatória, como a obriga-
ção de manter certos dados no território 
nacional, acesso a códigos-fonte de sof-
tware, requisitos de nacionalidade para 
prestação de serviços públicos, etc. Um 
bom cadastro dessas limitações e o regis-
tro das alterações regulatórias ou resolu-
ções governamentais correspondentes, 
ou a preparação de contratos-modelo 
pelo centro governamental podem ajudar 
a eliminar essas limitações.

zz Instruções financeiras. As leis orçamen-
tárias, com suas respectivas regras, cos-
tumam ser usadas como uma restrição 
para esse tipo de contratação de serviços, 
que envolvem gastos atuais e consumo 
variável. Portanto, os departamentos ou 
escritórios de orçamento precisam estar 

envolvidos nas estratégias de governança 
da nuvem. Assim que conhecerem essas 
tecnologias — especialmente suas eco-
nomias potenciais — poderão determi-
nar diretrizes ou introduzir no orçamento 
regras que autorizem e incentivem a con-
tratação da nuvem.

zz Coordenação com a Controladoria ou 
com a Auditoria Governamental. Os con-
troladores também desempenham um 
papel regular na execução desse tipo de 
contrato. É normal que eles encontrem 
reservas à assinatura ou problemas no 
controle da prestação desses serviços, 
que não envolvem infraestrutura local 
ou compra de licenças. No entanto, exis-
tem fatores que atuam como facilitado-
res da aquisição da tecnologia em nuvem, 
incluindo: coordenação adequada para 
colaborar no treinamento de funcionários 
nesta área, medidas para facilitar suas 
funções de controle ou revisão de con-
tratos, além da emissão de suas próprias 
instruções prévias a entidades públicas 
antes de subscrever esses serviços.

zz Segurança. Como complemento da defini-
ção das políticas de dados, esse tem sido um 
dos principais aspectos de preocupação das 

A estratégia do Canadá para a adoção do governo 

na nuvem, elaborada por seu Conselho do Tesouro 

(Treasury Board), é um bom exemplo dos compo-

nentes que essa política ou instruções podem con-

ter, uma vez que explica sua base, visão , metas e 

progresso da implementação, juntamente com as 

medidas e iniciativas a serem seguidas. 

Mais informações em:

https://www.canada.ca/en/government/
system/digital-government/modern-
emerging-technologies/cloud-computing/
government-canada-cloud-adoption-
strategy.html.

QUADRO 3.4 ESTRATÉGIA DO GOVERNO DO CANADÁ PARA USO DA COMPUTAÇÃO 
EM NUVEM 
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autoridades governamentais: a preparação e 
administração de políticas de segurança para 
a operação do governo na nuvem. Basica-
mente, existem dois aspectos que fazem parte 
dessa linha de ação: 
zz Preparar ou instituir formalmente padrões 

de segurança aos quais os provedores des-
ses serviços devem aderir. Há exemplos de 
vários governos, como os da Estônia, Aus-
trália e Singapura, que emitiram seus pró-
prios padrões de segurança6, aplicáveis a 
provedores e órgãos públicos.

zz Estabelecer um mecanismo de certifica-
ção, interno ou externo ao setor público, 
para verificar se os fornecedores imple-
mentam esses padrões. Países como os 
Estados Unidos e vários países europeus 
têm agências públicas responsáveis   por 
certificar empresas que têm exclusivi-
dade para fornecer serviços governamen-
tais na nuvem

zz Certificação de serviços em nuvem. Além da 
segurança, é necessário que os provedores 
de computação em nuvem atendam a certos 

padrões de qualidade para a prestação des-
ses serviços. Isso permite distinguir as empre-
sas que oferecem mais garantias no apoio à 
prestação de serviços públicos. As certifi-
cações e avaliações de credenciamento em 
nuvem fornecem às organizações governa-
mentais a garantia de que os provedores de 
tecnologia contam com controles de segu-
rança físicos e lógicos eficazes. Quando usam 
esses credenciamentos, os clientes gover-
namentais evitam processos de aprovação 
duplicados e excessivamente onerosos ou 
fluxos de trabalho que podem não ser neces-
sários em um ambiente em nuvem. O uso de 
tais credenciamentos também permite que 
os clientes do governo criem um processo de 

O Escritório de Prestação de Contas do Governo 

dos Estados Unidos (GAO, sigla em inglês) é um 

caso interessante para analisar em relação ao papel 

que um escritório de auditoria do governo pode ter 

em relação ao uso de tecnologias no setor público, 

incluindo migração para a nuvem. Esse escritó-

rio possui unidades e equipes especializadas em 

governo digital, treinadas e com conhecimen-

tos avançados que lhes permitem desempenhar 

suas tarefas com maior embasamento quando 

comparados aos responsáveis   pelas tecnologias 

das organizações públicas. Além disso, o Escritório 

emite regularmente relatórios e critérios sobre as 

melhores práticas nesta área, tornando a estrutura 

de auditoria previsível e contribuindo para a imple-

mentação de políticas governamentais, incluindo a 

nuvem em primeiro lugar.

Mais informações em:

gao.gov/products/GAO-19-58.

QUADRO 3.5 AUDITORIA REALIZADA NO PAÍS E CONTRATAÇÃO DE NUVEM:  
O CASO DO GAO

6 Atualmente, as políticas de segurança digital dos 
governos estão geralmente ligadas às políticas de 
segurança cibernética. Ver os exemplos da Estônia 
(https://www.mkm.ee/sites/default/files/kyberturva-
lisuse_strateegia_2022_eng.pdf) e Austrália (https://
www.digital.nsw.gov.au/policy/cyber-security/cyber-
-security-policy).
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QUADRO 3.6 O CASO DO FEDRAMP: PROGRAMA FEDERAL DE GERENCIAMENTO 
DE RISCOS E AUTORIZAÇÕES

conformidade mais rápido e eficiente. Como 
exemplos de tais credenciamentos podería-
mos citar o Regulamento Geral sobre a Pro-
teção de Dados (GDPR, sigla em inglês); 
Normas ISO 27001/27017/27018/9001; SOC 1, 
SOC 2 e SOC 3 e o Padrão de Segurança de 
Dados da Indústria de Pagamento com Car-
tão (PCI DSS, sigla em inglês). Portanto, até o 
momento, existem vários padrões internacio-
nalmente aceitos, de organizações como ISO 

e NIST, que os governos utilizam para sele-
cionar seus fornecedores. Existem até gover-
nos, como o italiano, que desenvolveram seus 
próprios padrões para serviços em nuvem, 
os quais são baseados em padrões interna-
cionais. O importante é que, além de definir 
os padrões exigidos, seja estabelecido algum 
procedimento, administrado internamente ou 
por entidades externas ao setor público, para 
certificar a qualidade desses serviços. 

A Agência para a Itália Digital (AGID) desenvolveu 

um conjunto de padrões que regulam a prestação 

de serviços de infraestrutura e serviços em nuvem 

para órgãos públicos italianos. Eles se referem aos 

principais aspectos da organização, segurança, 

desempenho, escalabilidade, interoperabilidade, 

portabilidade e conformidade com as leis que 

todos os provedores interessados   em oferecer 

seus serviços devem cumprir. Somente aqueles que 

atendem ao padrão, após um processo de qualifi-

cação, são incorporados a um catálogo obrigatório 

para toda a administração pública italiana. As agên-

cias governamentais só podem contratar serviços 

em nuvem com certificação AGID que constem 

desse catálogo.

Mais informações em:

cloud.italia.it.

O FedRAMP é um programa do governo federal 

dos Estados Unidos para avaliação, autorização e 

monitoramento contínuo de serviços e produtos 

em nuvem usados   por órgãos públicos.

Em particular, exige que os provedores de 

serviços em nuvem passem por uma avaliação de 

segurança, realizada por uma organização inde-

pendente, com base no padrão NIST SP800 a e nas 

obrigações estabelecidas na Lei Federal de Segu-

rança da Informação.

Mais informações em:

www.fedramp.gov.

a Consulte www.nist.gov/itl/nist-special-publication-800- 
series-general-information.
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zz Suporte a entidades na adoção e contrata-
ção de nuvem. Além das instruções ou capa-
citação que possam ser dados, é aconselhável 
ter pontos de contato para prestar assistência 
às entidades durante seu processo individual 
de adoção da nuvem, solucionar suas preocu-
pações ou avisá-las quando contratos especí-
ficos (call-off) forem assinados, boas práticas 
que contribuem para o uso ideal desses ser-
viços. Quem assume essas funções é geral-
mente a entidade responsável pelas compras 
públicas ou pelo governo digital. De qualquer 
forma, essas atividades de suporte podem 
ser realizadas por uma unidade que já ofe-
rece esse tipo de serviço, de forma que, não 
deve ser necessário gastar mais ou estabele-
cer uma instituição para esse fim.

zz Política de contratação. Todas as estraté-
gias avançadas de adoção da nuvem tiveram 
como linha de ação a facilitação da contrata-
ção. Para esses fins, na maioria dos países é a 
entidade responsável pela política ou adminis-
tração de compras públicas que, entre outras 
iniciativas, emite instruções, prepara modelos 
de documentos ou elabora diretrizes ou guias 
de licitação padrão para a compra de tecno-
logias, visando apoiar as entidades em seus 
processos de adoção da nuvem. O documento 

Navigating your Way to the Cloud (Microsoft 
2019)7 é um exemplo de guia que pode ser 
usado por entidades públicas para orienta-
ção no processo de aquisição de serviços em 
nuvem. Este documento recomenda, entre 
outras diretrizes, que as entidades: 
zz Estabeleçam um processo de contrata-

ção de TI padronizado e transparente.
zz Preparem um projeto e um plano formal 

de implementação com o fornecedor, 
com tarefas, prazos e responsáveis clara-
mente definidos.

zz Assinem um contrato detalhado com 
padrões de serviço, regras de monitora-
mento e solução de disputas.

Entretanto, a principal política de contratação dos 
governos que fazem o melhor uso dessas tecno-
logias tem sido o estabelecimento de acordos-
-quadro entre os setores público e privado para o 
fornecimento de diferentes tipos de serviços em 
nuvem. A seção a seguir detalha as melhores prá-
ticas observadas nesses casos.

7 Consulte https://www.microsoft.com/cms/api/am/
binary/RE3CrbZ.
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ACORDOS-QUADRO

Identifica-se, atualmente, uma vasta experiência 

na implementação de acordos-quadro entre vários 

governos e provedores de serviços em nuvem. De 

fato, 70% dos países da OCDE têm algum tipo de 

acordo-quadro para usar tecnologias baseadas na 

nuvem.

Acordos-quadro e seu uso nos governos

Embora não exista uma definição única, um acor-
do-quadro no setor público pode ser entendido 
como um contrato entre uma ou mais autoridades 
contratantes — geralmente a agência central de 
compras públicas que representa todo o governo 
— e um ou mais operadores econômicos, os pro-
vedores, cujo objetivo é estabelecer as condições 

4Práticas recomendadas  
na contratação de 
computação em nuvem

Países com acordo: 26 Países sem acordo: 11

Alemanha
Austrália
Áustria
Bélgica
Canadá
Chile
Colômbia
República Tcheca
Dinamarca
Estados Unidos
Estônia
Finlândia
França

Hungria
Islândia
Irlanda
Israel
Itália
Coreia do Sul
Nova Zelândia
Noruega
Polônia
Portugal
Suécia
Reino Unido 
Suíça

Espanha
Japão
Países Baixos
Eslováquia
Grécia
Lituânia
Letônia
Luxemburgo
México
Eslovênia
Turquia

Observação: Os contratos mencionados são aqueles em vigor em 2018. Considera-se que existe um acordo-quadro em 
nuvem quando um governo firma um contrato centralizado com um ou mais provedores para fornecer às suas entidades 
dependentes algum tipo de serviço tecnológico, como infraestrutura (IaaS), software (SaaS) ou plataforma (PaaS).

TABELA 4.1 ACORDOS-QUADRO DE NUVEM PÚBLICA OU PRIVADA NOS PAÍSES DA 
OCDE
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técnicas e comerciais que regem os contratos 
que serão adjudicados durante um determinado 
período para o fornecimento de certos bens ou 
serviços aos órgãos governamentais.8

Também não existe um nome padrão para desig-
nar esses contratos. Em alguns países, eles são 
chamados de acordos-quadro; em outros, con-
tratos-quadro, contratos abertos, compras con-
solidadas, contratos programados, etc. Em inglês, 
eles são geralmente conhecidos como framework 
agreements. Por sua vez, os diferentes nomes não 
são completamente equivalentes, pois podem 
corresponder a diferentes modelos específicos 
de implementação, embora suas características 
gerais sejam semelhantes.

Considerações para a aplicação eficaz 
de acordos-quadro

Em muitos casos, quando são iniciados os planos 
de migração para a nuvem, as primeiras etapas 
desse processo de migração envolvem modelos de 
infraestrutura híbrida. Em qualquer dos casos, pro-
cessos simplificados de compras podem aumentar 
a capacidade de passar de um provedor para outro, 
e um dos benefícios da tecnologia em nuvem é que 
o cliente não fica preso aos fornecedores. Os ati-
vos físicos não são adquiridos e os clientes podem 
mover seus dados de um provedor de nuvem para 
outro a qualquer momento. Dito isto, nem todas as 
nuvens são criadas da mesma forma e, portanto, 
um CSP pode oferecer serviços e recursos que 
outro simplesmente não pode fornecer, reduzindo 
a capacidade de usar esses serviços com outro pro-
vedor. Uma abordagem prudente, quando se trata 
de requisitos de aquisição, é exigir que os CSPs for-
neçam os recursos e serviços necessários para sair 
da sua nuvem, com documentação sobre como 
usar esses serviços como uma estratégia de saída 

razoável, uma vez que é impossível para um CSP 
conhecer a configuração exclusiva do uso de ser-
viços padronizados por um cliente e fornecer um 
plano de saída personalizado.

Um acordo-quadro para adquirir serviços em 
nuvem normalmente inclui: i) tecnologias de 
infraestrutura como serviço (IaaS, sigla em inglês)/
plataforma como serviço (PaaS, sigla em inglês) 
fornecidas por um CSP; ii) um mercado para PaaS/
software como serviço (SaaS, sigla em inglês); e 
iii) serviços de suporte ao usuário final do setor 
público, disponíveis conforme necessário, para 
ajudá-lo a planejar, fazer a transição, usar e man-
ter uma carga de trabalho em execução na nuvem.

Um acordo-quadro bem projetado pode ser divi-
dido em três partes:

zz Parte 1 – Tecnologias em nuvem: Tecnologias 
em nuvem adquiridas diretamente de um CSP 
ou por meio de um distribuidor designado.

zz Lote 2 – Mercado: acesso a um mercado de 
serviços PaaS e SaaS.

zz Lote 3 – Consultoria em nuvem: serviços de 
consultoria relacionados à nuvem (treina-
mento, serviços profissionais, serviços de ges-
tão etc.) e suporte técnico.

Uma via eficiente de contratação da nuvem pelo 
governo também deve:

zz Incluir no escopo todos os serviços de consul-
toria/profissionais/de gestão necessários para 
dar suporte e executar totalmente a migração 
para a nuvem, com as cargas de trabalho e 
suporte em nuvem, além das tecnologias em 
nuvem fornecidas pelo CSP e pelos serviços 
de mercado.

8 Com base na Diretiva de Aquisições da UE (2004/18/EC).
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zz Permitir que as tecnologias em nuvem sejam 
adquiridas diretamente de um CSP ou por 
meio de um distribuidor designado.

zz Alinhar organizações/compradores díspares em 
torno de um conjunto comum de termos e con-
dições e em um único acordo-quadro, em vez 
de opções diferentes para cada organização.

zz Disponibilizar aos fornecedores um processo 
padrão de compras, termos e condições, além 
de um mecanismo de pedidos, ao invés de uti-
lizar opções diferentes para cada organização 
do setor público.

zz Permitir que os compradores escolham entre 
vários CSPs qualificados e estabeleçam um alto 
padrão para todos os serviços em nuvem e servi-
ços associados, como um mercado de PaaS/SaaS 
em nuvem e também consultoria em nuvem.

zz Permitir o controle do número de fornecedo-
res dentro de uma estrutura, garantindo que o 
padrão de cada licitante vencedor seja devi-
damente examinado.

zz Permitir que clientes do governo paguem 
pelos serviços em nuvem à medida que sejam 
consumidos (preços dinâmicos).

O acordo-quadro deve reconhecer que os parcei-
ros que fornecem consultoria, serviços de gestão, 
revenda e outros são essenciais para o processo de 
adoção da nuvem. As bases contratuais devem ser 
construídas de modo a abranger esses parceiros. Por 
exemplo, um contrato de estrutura aberta para con-
tratar serviços em nuvem deve considerar o uso da 
participação direta do CSP e de um grupo de forne-
cedores associados que ofereçam aos usuários finais 
no governo uma ampla gama de opções para iniciar 
ou continuar seu processo de adoção da nuvem.

As políticas governamentais e os regulamentos de 
compras devem garantir que as entidades não con-
cedam alterações contratuais aos fornecedores 
de pacotes de software ao governo, adicionando 

serviços de tecnologia fora do escopo completa-
mente novos e não relacionados, como a compu-
tação em nuvem IaaS. É importante identificar e 
considerar todas as soluções alternativas que melhor 
atendam aos requisitos e tenham custos mais bai-
xos. Tais práticas de aquisição protegem a capaci-
dade do governo de inovar e avançar; caso contrário, 
pode acontecer dos governos limitarem o pool de 
fornecedores de tecnologia disponíveis, o que res-
tringiria o acesso às melhores e mais recentes ofer-
tas de tecnologia. Além disso, essas práticas evitam 
o problema de aquisições fora do escopo para um 
pequeno grupo de contratados do governo impe-
dindo, na prática, o governo de considerar soluções 
potencialmente melhores e mais econômicas.

Muitas agências de compras governamentais não 
reconhecem as diferenças entre os serviços de 
CSP e as arquiteturas subjacentes. À luz dessas 
variações estruturais, não faz sentido comparar 
preços de CSP para um serviço específico, como a 
computação. A chave é comparar o custo total de 
propriedade de uma solução específica incorpo-
rada à infraestrutura de cada CSP. Por exemplo, a 
criação de um aplicativo para facilitar a renovação 
das carteiras de motorista pode ser feita de várias 
maneiras pelos CSPs. Os funcionários do governo 
precisam saber o custo de desenvolver e execu-
tar o aplicativo ao longo do tempo para, assim, ver 
realmente as diferenças de custo resultantes. Se 
forem estimulados a pesquisar as várias arquite-
turas da solução CSP, os gerentes de TI poderão 
encontrar eficiências que não eram aparentes à 
primeira vista. Para esse fim, os veículos de aquisi-
ção devem considerar o custo total de uma solução 
ao invés de levar em conta apenas as ferramentas 
individuais. Por exemplo, após inúmeras iterações, 
o governo do Reino Unido constatou que a melhor 
maneira de avançar era apresentar os catálogos 
de CSP em seu site como uma lista oficial de veí-
culos de aquisição. Essa política também significa 
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A Colômbia Compra Eficiente (CCE) é a entidade 

responsável pelas compras públicas do governo 

federal da Colômbia. Em 2019, ela lançou um veí-

culo de aquisição inovador na nuvem, que contou 

com a colaboração do Ministério de TIC da Colôm-

bia (MinTIC) na definição técnica de veículos de 

aquisição de tecnologia. No Acordo-Quadro da 

Nuvem Pública da Colômbia, a CCE dividiu a sele-

ção de parceiros em duas etapas:

1. Na primeira etapa, a CCE seleciona os CSPs, 

que são líderes mundiais na prestação de servi-

ços em nuvem. Em seguida, inicia um processo 

para selecionar parceiros com experiência e, 

em particular, com serviços em nuvem no mer-

cado colombiano. O acordo-quadro de estru-

tura de nuvem pública institui que esses CSPs 

globais representam um segmento do veículo 

de aquisição e cada segmento (ou seja, CSPs) 

tem dois ou mais parceiros autorizados a ven-

der serviços em nuvem para entidades gover-

namentais colombianas.

2. Depois que o contrato é assinado com os 

parceiros selecionados, as entidades podem 

usá-lo e a segunda etapa começa com as 

fases detalhadas abaixo. Primeiro, a enti-

dade usuária deve abrir uma Solicitação de 

Informações (RFI, sigla em inglês), indicando 

o problema ou necessidade que precisa ser 

solucionado. Os interessados na RFI de todos 

os segmentos podem respondê-la com uma 

descrição de alto nível da solução com base 

nos serviços de CSP e nos seus serviços pro-

fissionais. Nesse ponto, a resposta à RFI não 

inclui uma referência de preço, porque a 

ideia dessa fase é reunir informações sobre 

as alternativas técnicas disponíveis para 

solucionar o problema ou satisfazer a neces-

sidade. Com base nas respostas recebidas, as 

entidades devem avaliar tecnicamente qual 

solução atende melhor aos seus requisitos e, 

em seguida, selecionar o segmento CSP. Por 

fim, a entidade emite uma tomada de pre-

ços, que apenas os parceiros pertencentes 

ao segmento selecionado podem responder. 

A licitação é vencida por quem apresentar a 

oferta mais barata.

A experiência colombiana nesse processo 

indica algumas lições a serem aprendidas, espe-

cialmente a importância de: i) reforçar a defini-

ção de fatores técnicos relacionados aos links de 

conectividade de alta velocidade; ii) reconhecer 

que o licenciamento aberto pode limitar os níveis 

de suporte do fabricante e a aquisição de pro-

dutos e serviços em alguns mercados; iii) contar 

com o apoio direto do CSP; e iv) complementar 

a RFI com uma série de entrevistas que permi-

tam ao contratado entender melhor as necessi-

dades da entidade pública e, ao mesmo tempo, 

apresente as diversas soluções disponíveis não 

apenas para a migração, mas também para a 

consultoria, suporte e manutenção dos serviços 

a serem contratados.

O Acordo-Quadro inclui os seguintes elemen-

tos para agências governamentais adquirirem ser-

viços em nuvem:

i. O catálogo IaaS/PaaS completo de cada CSP 

está incluído no Acordo-Quadro. Na prática, 

isso significa que cada CSP gerenciará quais 

de seus serviços estão incluídos no catálogo, 

em vez de depender dos padrões estabeleci-

dos pela CCE.

(continua na próxima página)

QUADRO 4.1 A VIA DE AQUISIÇÃO EM NUVEM NA COLÔMBIA
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que as tecnologias e serviços mais recentes esta-
rão sempre disponíveis para o governo.

Os acordos-quadro são uma ferramenta 
amplamente usada em países com 
sistemas de compras públicas avançados

O principal objetivo desses acordos é otimizar a 
contratação de bens e serviços de uso comum 

pelas agências governamentais, como é o caso, 
por exemplo, da aquisição de uma parte impor-
tante de tecnologias digitais entre elas os servi-
ços em nuvem. É importante ter em mente que 
esses acordos não necessariamente buscam 
conseguir preços mais baixos; em várias oca-
siões, seu objetivo é reduzir os custos de tran-
sação e otimizar a contratação. O Quadro 4.3 
apresenta algumas das principais característi-
cas desse tipo de contrato.

ii. Para promover a concorrência, os parcei-

ros participantes do Acordo-Quadro podem 

representar um ou mais CSPs.

iii. Para preparar propostas para entidades que 

fazem as contratações por meio dos veículos 

de aquisição, os parceiros podem usar apenas 

o catálogo completo de serviços profissionais 

e de serviços CSP que estejam aprovados no 

Acordo-Quadro.

Por meio de um mercado digital, funcionários do setor 

público do Reino Unido têm acesso ao programa 

G-Cloud. Depois de concluir um processo interno de 

aprovação, os funcionários do governo podem efe-

tuar login, selecionar as opções que melhor atendem 

às suas necessidades programáticas, seja Infraestru-

tura como Serviço, Plataforma como Serviço ou Sof-

tware como Serviço. As agências do Reino Unido que 

hoje são dependentes da nuvem incluem o Ministé-

rio da Justiça, o Serviço de Dados e a Agência de 

Licenciamento de Motoristas e Veículos. Nas últimas 

10 iterações da estrutura, foram registradas vendas 

totalizando US$ 5 bilhões, sendo que pouco menos 

iv. A CCE exige que cada entidade governamen-

tal conheça os serviços em nuvem incluídos no 

catálogo de cada CSP.

v. Colômbia Compra Eficiente, MinTIC, CSP e 

outros parceiros trabalharão em colaboração 

para promover o Acordo-Quadro e a adoção 

de serviços em nuvem como uma maneira de 

facilitar a transformação digital da Colômbia.

da metade desse valor foi para pequenas e médias 

empresas, criando um novo setor de tecnologia na 

(já próspera) economia digital: GovTech. Isso gerou 

empregos em todo o país e economizou o dinheiro 

do governo: o Escritório Nacional de Auditoria do 

Reino Unido projetou que, para cada libra gasta no 

G-Cloud, uma libra era economizada. Isso também 

significou que o governo pode dividir ou romper con-

tratos de longo prazo quando chegassem ao ponto 

certo, além de estabelecer uma cadeia de suprimen-

tos de várias fontes, na qual o risco de disputas con-

tratuais com fornecedores fosse mitigado por uma 

diversidade de fontes de suprimentos.

QUADRO 4.1 A VIA DE AQUISIÇÃO EM NUVEM NA COLÔMBIA (continuação)

QUADRO 4.2 O VEÍCULO DE AQUISIÇÃO DE NUVEM DO REINO UNIDO
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Requisitos repetíveis e padronizáveis. Os prin-

cipais candidatos a ser parte de um acordo-qua-

dro são aqueles bens ou serviços de uso comum 

entre entidades (por exemplo, postal, contabili-

dade, software de recursos humanos) ou solici-

tados em mais de uma ocasião por uma ou mais 

agências (por exemplo, o aumento da capacidade 

de computação nos últimos dias do mês para um 

aplicativo de computador específico que fornece 

serviços aos cidadãos nessas datas, como paga-

mento de impostos ou pensões). No caso dos servi-

ços de computação em nuvem, como mencionado 

acima, o fato de serem altamente padronizados 

não significa que eles sejam facilmente intercam-

biáveis, uma vez que a oferta de um provedor de 

serviços em nuvem pode ser muito diferente da de 

outros fornecedores, seja em termos de funciona-

lidades ou de características técnicas. Além disso, 

ao decidir sobre qualquer provedor de serviços em 

nuvem, o custo total da adoção dessa tecnologia 

ou solução em termos de treinamento, migração 

e gerenciamento de alterações também deve ser 

levado em consideração.

Coordenação da demanda; consulta das con-
dições da oferta. Para estabelecer um acordo-

-quadro ideal, é necessário realizar uma análise 

exaustiva do mercado em relação aos múltiplos 

requisitos específicos que diferentes entidades 

públicas têm para o mesmo bem ou serviço e das 

diversas ofertas disponíveis no mercado. A coorde-

nação, o trabalho conjunto ou mesmo a agregação 

de demandas das organizações mais interessa-

das no acordo são essenciais. Ao mesmo tempo, é 

necessário trabalhar com o setor, por meio de con-

sultas formais, para conhecer as opções de forne-

cimento e a viabilidade das condições comerciais e 

técnicas que serão determinadas no contrato. 

Contratos em duas etapas. A assinatura de con-

tratos com fornecedores em um acordo-qua-

dro tem sempre pelo menos duas etapas. Em um 

primeiro estágio, os fornecedores são chama-

dos — geralmente por meio de licitação pública 

— e é estabelecido um contrato-quadro, não 

necessariamente específico em termos de todas 

as condições técnicas e comerciais. Assim, são 

negociadas previamente uma série de condi-

ções favoráveis   para todas as entidades públicas, 

o que dificilmente seria conseguido em negocia-

ções individuais. Em um segundo estágio, cada 

entidade conclui e assina um contrato individual, 

chamado de call-off em vários países. Esse con-

trato pode ser muito simples, como um pedido de 

compra no qual são indicadas apenas as quanti-

dades solicitadas, já que os preços ou especifica-

ções técnicas foram definidos na estrutura prévia. 

No entanto, dependendo do tipo de bem ou ser-

viço exigido por uma entidade individual, muitas 

vezes é necessário um contrato de call-off com 

especificações técnicas ou comerciais mais com-

plexas. É comum que ocorra uma nova negocia-

ção entre as entidades solicitantes e o fornecedor 

ou fornecedores que fazem parte do acordo-qua-

dro, geralmente chamadas de mini-licitações. Seu 

objetivo é melhorar as ofertas iniciais ou entregar 

uma oferta personalizada à entidade individual 

solicitante.

Adjudicações simples por condições técnicas/
comerciais previamente licitadas. Os regula-

mentos geralmente estabelecem que os contra-

tos individuais de cada entidade derivados de 

um acordo-quadro podem ser assinados em 

pouco tempo e com requisitos menos burocrá-

ticos em relação aos procedimentos de licitação 

pública.

(continua na próxima página)
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Operação descentralizada. Após o estabeleci-

mento do acordo-quadro, cada agência irá se rela-

cionar diretamente com os fornecedores, seja para 

fazer consultas, apresentar requisitos específicos, 

emitir pedidos de compra ou efetuar os pagamen-

tos correspondentes, sem intervenção adicional 

da entidade central de compras que licitou origi-

nalmente o acordo-quadro. De qualquer forma, é 

comum haver regras ou mecanismos pré-estabele-

cidos para resolver disputas, dar suporte centrali-

zado e resolver dúvidas sobre os acordos.

Uso de lojas e catálogos digitais. Vários governos 

usam plataformas de comércio eletrônico para faci-

litar as transações dos acordos-quadro. Por meio 

de lojas digitais, muito semelhantes às utilizadas 

no mercado varejista, são exibidos os catálogos de 

bens e serviços incluídos em um contrato-quadro, 

com funcionalidades que permitem comparar ofer-

tas e emitir pedidos de compras diretamente para 

os fornecedores credenciados.

Longa duração. O objetivo é estabelecer um rela-

cionamento de longo prazo com os fornecedores, 

para que eles tenham incentivos para otimizar 

sua oferta de bens e serviços ao setor público, 

razão pela qual os acordos têm geralmente dura-

ção não inferior a um ano (estendendo-se nor-

malmente por dois a três anos) e são renováveis 

de acordo com o desempenho e as condições 

do mercado. A duração de um acordo-quadro 

depende da estabilidade do fornecimento e da 

estrutura do setor.

Canal exclusivo de compra/venda. Em muitos 

governos, esse tipo de compra possui regras pró-

prias que permitem seu uso por fornecedores e 

entidades públicas, o que facilita as transações de 

bens e serviços que fazem parte de um contrato-

-quadro. Muitos países tornaram obrigatório o seu 

uso para a aquisição de itens disponíveis em um 

acordo-quadro. Este é o caso de cerca de 80% dos 

países da OCDE.

Mais informações em:

www.oecd.org/gov/ethics/manual-
framework-agreements.pdf.
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A implementação efetiva de acordos-
quadro na região é recente 

No caso da ALC, esse tipo de compra já foi incorporado 
na maior parte das legislações nacionais. No entanto, 
sua implementação efetiva está apenas começando. 
Apenas três países (Brasil, Chile e Colômbia) esta-
beleceram um número significativo de acordos-qua-
dro em suas administrações públicas. O restante da 
região ainda está nos estágios iniciais da implan-
tação desse tipo de ferramenta de contratação.

Vários países da região têm experiências 
positivas, independentemente de seu 
desenvolvimento econômico 

Pode-se considerar que a adoção de acordos-qua-
dro em um governo não está necessariamente 
relacionada ao desenvolvimento econômico de 
do país. Várias economias de renda média mos-
traram resultados muito bons com o uso dessa 
modalidade de contratação. Por exemplo, o Equa-
dor teve uma experiência bastante positiva no 

País Plataforma
Avanço de  

acordos-quadro
Acordos-quadro de 
serviços em nuvem

Argentina comprar.gob.ar Médio Não

Bolívia sicoes.gob.bo Baixo Não

Brasil comprasgovernamentais.gov.br Alto Sim

Chile mercadopublico.cl Alto Sim

Colômbia colombiacompra.gov.co Alto Sim

Costa Rica sicop.go.cr Médio Não

Equador compraspublicas.gob.ec Médio Não

El Salvador comprasal.gob.sv Baixo Não

Guatemala guatecompras.gt Médio-baixo Não

Honduras honducompras.gob.hn Médio-baixo Não

México compranet.hacienda.gob.mx Médio-baixo Sim

Nicarágua gestion.nicaraguacompra.gob.ni Baixo Não

Panamá panamacompra.gob.pa Médio-alto Não

Paraguai contrataciones.gov.py Médio-baixo Não

Peru perucompras.gob.pe Médio-alto Não

República Dominicana dgcp.gob.do Baixo Não

Uruguai comprasestatales.gub.uy Médio Não

Notas: O governo brasileiro não possui um acordo-quadro geral para computação em nuvem, como os adotados pela maioria dos 
governos. Pelo contrário, eles correspondem a acordos específicos. Alguns contratos-quadro de registro de preços são relatados, 
para os quais uma entidade negociou um contrato com um determinado fornecedor, que está disponível para uso pelos demais 
órgãos públicos. Da mesma forma, a empresa pública Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) fornece serviços de 
computação em nuvem para entidades públicas no Brasil sob um acordo geral. Além disso, o Ministério do Planejamento tem um 
contrato-quadro com uma empresa privada para fornecer serviços específicos de computação em nuvem. No México, um contrato de 
licenciamento de software com 29 empresas, incluindo alguns serviços de computação em nuvem, era mantido até o final de 2018.

TABELA 4.2 PERFIL DE ACORDOS-QUADRO NOS GOVERNOS DA AMÉRICA LATINA 
E CARIBE
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estabelecimento de acordos-quadro para a com-
pra de medicamentos (ver Quadro 4.4).

Projeto de acordos-quadro: modelos 
diferentes de acordo com os requisitos 
e características do mercado 

Os acordos-quadro governamentais podem ser 
redigidos de diferentes maneiras; não existe um 
modelo único. É normal, aliás, que os países usem 

modelos diferentes, dependendo do tipo de bem ou 
serviço em questão. As opções de design depen-
dem dos objetivos, dos regulamentos de contrata-
ção, da estratégia de fornecimento ou negociação 
com os fornecedores, que, por sua vez, derivam das 
características do mercado e dos requisitos especí-
ficos das entidades que usam o acordo.

A Tabela 4.3 descreve algumas das opções mais 
frequentes usadas pelos governos ao projetar seus 
acordos-quadro.

O governo equatoriano tem sido um dos pioneiros 
no uso eficiente de técnicas avançadas de contrata-
ção para fornecer medicamentos à sua abrangente 
rede de saúde pública. Assim, a partir de 2011, seu 
Serviço Nacional de Compras Públicas (SERCOP, 
sigla em espanhol) organizou, em conjunto com o 
Instituto Equatoriano de Seguridade Social (IESS), 
o Ministério da Saúde Pública (MSP) e outras enti-
dades, um processo periódico de negociação com 
o setor farmacêutico nacional e internacional, utili-
zando ferramentas como leilão eletrônico reverso, 
acordos-quadro e catálogos eletrônicos.

Em termos simples, o processo consiste em 
uma chamada internacional para qualificação para 
um registro de fornecedores que dá acesso à parti-
cipação no processo de licitação do acordo-quadro 
de medicamentos. Posteriormente, as empresas 
autorizadas registram sua adesão aos requisitos 
e enviam suas ofertas econômicas iniciais para os 
lotes nos quais estão interessadas. Em seguida, por 
meio de uma plataforma eletrônica, elas partici-
pam de um processo de leilão reverso, cujo ven-
cedor é o fornecedor que oferece o menor preço 
para os itens respectivos. As empresas vencedoras 
que cumprirem os requisitos administrativos são 

formalmente aprovadas e é firmado com elas um 
contrato-quadro de pelo menos dois anos para o 
fornecimento a todos os centros de saúde do setor 
público equatoriano, incluindo as forças armadas. 
Na última licitação, 58 fornecedores foram apro-
vados e, embora seja dada preferência às empre-
sas nacionais, metade desses fornecedores eram 
estrangeiros.

Dessa forma, todas as ofertas aceitas por 
esses procedimentos passam a fazer parte do Dire-
tório de Medicamentos, um catálogo eletrônico 
gerenciado pelo SERCOP por meio de sua plata-
forma eletrônica, ao qual têm acesso as mais de 
3.000 unidades de saúde do país.

Os resultados desta iniciativa mostram uma 

melhoria na qualidade e rapidez na aquisição de 

medicamentos para o setor público equatoriano 

e, conforme informações da própria Controlado-

ria Geral do Estado, geraram economia de quase 

US$ 300 milhões no último processo de licitação.

Mais informações em:

subastademedicamentos.compraspublicas.
gob.ec.

QUADRO 4.4 EFICIÊNCIA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS NO EQUADOR POR 
MEIO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS
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Todas as opções de configuração detalhadas na 
Tabela 4.3 são recorrentes na formulação de acor-
dos-quadro. Por exemplo, em alguns países, um 
acordo-quadro é nomeado desta forma quando 
estabelece especificações completas, a dinâmica 
de acesso dos fornecedores é fechada, os forne-
cedores são únicos para cada item e a demanda 
é praticamente fixa, sem a necessidade de nova 

concorrência ou segunda etapa, o call-off. Por 
outro lado, vários países qualificam como acordo-
-quadro o modelo no qual as especificações são 
parciais, pode haver mais de um provedor para o 
mesmo bem ou serviço e, no segundo estágio, as 
entidades individuais podem conduzir processos 
competitivos entre fornecedores designados ou 
solicitar especificações adicionais.

Estratégias  Opções  Exemplos

Especificações a. Completas
O acordo-quadro estabelece em detalhes 
todas ou a grande maioria das condições 
comerciais e técnicas. As entidades podem 
apenas complementá-las ou solicitar requisitos 
adicionais em aspectos muito específicos, 
como endereços ou datas de entrega, opções 
de preço baixo ou pequenas alterações em 
relação à oferta adjudicada.

b. Parciais
O acordo-quadro define previamente apenas 
algumas das condições comerciais e técnicas. 
As entidades elaboram especificações mais 
detalhadas quando assinam seus contratos 
individuais 

Requisitos altamente homogêneos para bens 
ou serviços entre entidades: equipamentos e 
materiais de escritório. 

Requisitos muito heterogêneos, que exigem 
especificações adicionais: serviços jurídicos.

Dinâmica de 
acesso de 
fornecedores

a. Aberta
O número de provedores é variável. Se 
atenderem aos requisitos estabelecidos, os 
fornecedores podem solicitar a assinatura do 
contrato-quadro a qualquer momento,

b. Fechada
O número de provedores é fixo e eles só 
passam a fazer parte do acordo-quadro em 
um determinado momento, geralmente por 
meio de licitação pública.

Itens de bens e serviços em que o valor das 
compras é baixo (a participação de mercado 
do setor público é menor) e/ou a oferta é muito 
dinâmica, diversificada e com a presença de 
muitas pequenas e médias empresas (PMEs).

Itens em que o setor público possui alto 
poder de mercado; pode gerar economias 
de escala e a oferta do mercado não variará 
substancialmente durante o período do 
contrato.

Número de 
fornecedores 

a. Provedor único
Para um determinado item, é estabelecido um 
contrato com um único fornecedor, que pode 
vender seus bens e serviços ao setor público 
com exclusividade. 

b. Múltiplos provedores
Mais de um fornecedor oferece bens ou 
serviços iguais ou semelhantes no acordo-
quadro, competindo pela demanda das 
entidades do setor público.

Itens nos quais o engajamento de toda a 
demanda do setor público com um único 
fornecedor gera a maior economia de 
escala. Por exemplo: seguro de saúde para 
funcionários.

Itens nos quais os fornecedores não exigem 
acesso a toda a demanda do setor público 
para oferecer sua melhor oferta. Por exemplo: 
computadores ou impressoras.

TABELA 4.3 MODELOS DE ACORDOS-QUADRO: OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

(continua na próxima página)
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TABELA 4.3 MODELOS DE ACORDOS-QUADRO: OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO (cont.)

Estratégias  Opções  Exemplos

Garantia de 
demanda

a. Sim
É garantida uma demanda mínima nas 
condições do acordo-quadro ou dos 
regulamentos.

b. Não
O contrato não garante a compra por 
entidades públicas. 

Quando os licitantes têm uma função 
de produção que requer mais tempo de 
planejamento (fabricação ou importação), 
motivo pelo qual precisam ter uma demanda 
garantida para apresentar ofertas atraentes.

Itens nos quais os fornecedores cumprem 
uma função de produção que não requer 
mais tempo de planejamento para apresentar 
ofertas atraentes. 

Modalidade  
de  
adjudicação

a. Direta
As entidades podem selecionar diretamente 
a oferta e o fornecedor parte do contrato-
quadro, sem a obrigação de qualquer 
procedimento competitivo. 

b. Mini-licitação
As entidades devem enviar seus requisitos 
específicos aos fornecedores que fazem parte 
do contrato, os quais competem melhorando 
suas ofertas estabelecidas na estrutura geral.

Quando os valores de compra são muito baixos 
ou as ofertas são exclusivas dos requisitos 
das entidades (continuação de contratos ou 
suprimentos exclusivos para um ativo, como 
veículos ou impressoras).

Para valores de compra elevados, que estimulam 
o envio de ofertas econômicas melhores, ou 
quando as entidades exigem ofertas técnicas 
específicas além daquelas estabelecidas no 
contrato-quadro.

Existem países que usam um modelo único, lan-
çando mão de acordos-quadro apenas para deter-
minados bens e serviços padronizáveis, o que 
simplifica a operação e o entendimento por for-
necedores e entidades usuárias, mas limita o uso 
dessa ferramenta a alguns segmentos de produ-
tos. Outros estão dispostos a usar modelos dife-
rentes para expandir sua oferta de bens e serviços 
pré-negociados, mas exigem mercados e admi-
nistrações públicas mais avançados nas técnicas 
de contratação. Um exemplo interessante do uso 
de diversos modelos de acordos-quadro é encon-
trado na Itália, em sua agência central de contrata-
ções (Quadro 4.5).

Benefícios

O uso de acordos-quadro como veículo de contra-
tação no setor público traz benefícios importantes. 

Para muitos, essas vantagens concentram-se nas 
economias fiscais e no orçamento federal. No 
entanto, esses contratos também têm impacto sig-
nificativo em outros aspectos, como racionalização 
das contratações governamentais, redução de cus-
tos de transação, menor grau de corrupção, maior 
transparência e melhor qualidade dos insumos.

Em uma análise mais minuciosa, registra-se tam-
bém vários outros efeitos positivos resultantes 
desses acordos, por exemplo: i) sua contribuição 
para a racionalização de gastos. Uma vez que a 
aquisição de determinados produtos ou serviços 
considerados mais eficientes para o Estado pode 
ser direcionada, o gasto agregado com itens como 
saúde, energia ou tecnologia é reduzido indire-
tamente; ii) sua contribuição para reduzir esto-
ques e espaços de armazenamento em entidades 
que manipulam grande volume de suprimentos, 
como hospitais ou escolas, otimizando o tamanho 
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A Itália é um dos países com mais experiência e 

reconhecimento na implementação de acordos-

-quadro. Para isso, conta com um órgão público 

especializado, denominado Consip, criado em 

1997 e organizado como uma sociedade anônima 

com 100% das ações de propriedade do Ministé-

rio da Economia e Finanças. Atualmente, a Consip 

administra para a administração pública italiana 

compras que totalizam aproximadamente US$ 

13 bilhões por ano, fruto de 127 contratos-quadro 

diferentes, gerando uma economia média de 20% 

em comparação com as licitações tradicionais.

Cada acordo-quadro é projetado para atender 

a um segmento de requisitos de entidades públi-

cas, permitindo a expansão da gama de bens e ser-

viços pré-negociados oferecidos. Existem quatro 

modelos utilizados, a saber:

zz Convenzioni. São acordos-quadro de bens 

e serviços nos quais todas as condições são 

totalmente especificadas e pré-negociadas, 

concedendo cada item do contrato a um único 

fornecedor. As agências emitem apenas pedi-

dos de compra sem grandes modificações.

zz Accordi Quadro. São contratos de bens 

recorrentes, não necessariamente padro-

nizados, nos quais nem todas as condições 

comerciais ou técnicas são especificadas e 

um item pode ser pré-adjudicado a mais de 

um fornecedor. Assim, as entidades podem 

gerar especificações adicionais ou executar 

mini-licitações entre fornecedores pré-adju-

dicados.

zz Mercado Eletrônico da Administração Pública 

(MEPA, sigla em italiano). É um catálogo digital 

de bens e serviços que visa a facilitar compras 

de baixo valor por parte das entidades públi-

cas. São contratos com um número fixo de for-

necedores para cada categoria de produto, 

nos quais as condições técnicas e comerciais 

são totalmente especificadas. No entanto, as 

agências são livres para adjudicar diretamente 

a oferta de um determinado fornecedor, soli-

citar especificações adicionais ou organizar 

mini-licitações entre os adjudicados. 

zz Sistema Dinâmico de Compras da Administra-

ção Pública (SDAPA, sigla em italiano). São acor-

dos aos quais os fornecedores podem aderir a 

qualquer momento, desde que atendam às con-

dições exigidas. Não há período fixo para inscri-

ção, motivo pelo qual são chamados dinâmicos. 

Seu objetivo é colaborar com a simplificação 

de propostas individuais para entidades públi-

cas, em categorias de bens e serviços que não 

são necessariamente padronizados. Os forne-

cedores são pré-qualificados e apenas algumas 

condições comerciais e técnicas são pré-esta-

belecidas, facilitando os processos de licitação 

subsequentes de cada entidade.

Mais informações em:

consip.it.

QUADRO 4.5 CONSIP DA ITÁLIA USA DIVERSOS MODELOS DE ACORDOS-QUADRO 
PARA EXPANDIR E OTIMIZAR SUA OFERTA DE BENS E SERVIÇOS A 
ÓRGÃOS PÚBLICOS

e a frequência dos pedidos; iii) mais eficácia para 
apoiar os objetivos de desenvolvimento sustentá-
vel, introduzindo padrões e cláusulas de susten-
tabilidade que as empresas e entidades devem 

cumprir ao usar esses acordos; e iv) a redução do 
prazo dos pagamento aos fornecedores, já que 
os prazos são melhor garantidos dentro da estru-
tura. Um caso interessante a ser examinado é o das 
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economias conseguidas pelo estado de São Paulo, 
no Brasil, graças à aplicação de uma modalidade 
de contratos-quadro de baixa escala, voltados 
para demandas limitadas de uma ou poucas enti-
dades, mas que são utilizadas intensamente por 
todas as suas dependências (Quadro 4.6).

Os acordos-quadro são otimizados 
quando os governos têm um sistema 
avançado de compras públicas

Os acordos-quadro, sejam de serviços em nuvem 
ou outros, terão melhores resultados se forem inse-
ridos em um sistema avançado de compra e con-
tratação pública. Eles fazem parte de um conjunto 
de melhores práticas ou componentes que foram 
implementados pelos governos para garantir 
padrões elevados nas transações comerciais entre 
o Estado e seus fornecedores.

Um bom exemplo de padrões em contratos públi-
cos são os Indicadores da Metodologia para Ava-
liar Sistemas de Compras Públicas (MAPS, sigla 
em inglês), desenvolvidos pela OCDE com um 
grupo de países e especialistas, cuja versão mais 
recente é de 2016.9 O objetivo desses padrões é 
ter um mercado público eficaz, eficiente e transpa-
rente, que contenha regras claras, autoridades que 
o regulem, supervisionem e administrem e funcio-
nários especializados que usem métodos moder-
nos de contratação, como acordos-quadro, além 
de ferramentas como mercados eletrônicos e lojas 
digitais, para facilitar as transações entre empre-
sas e órgãos públicos. 

Embora a implementação desses componentes 
básicos de sistemas avançados de contratação 

Preços mais baixos em
comparação com licitações 
individuais

ECONOMIA

Informação concentrada, 
o que facilita o controle 
de gastos

TRANSPARÊNCIA

Redução de custos
administrativos para 
empresas e entidades

CUSTOS DE TRANSAÇÃO MENORES

Decisões mais diversificadas, 
o que dificulta a manipulação 
de contratos

REDUÇÃO DA CORRUPÇÃO

Prazos mais curtos para 
obter bens e serviços

CONTRATAÇÕES SIMPLIFICADAS

Especificações técnicas 
melhores e preparadas 
por especialistas

QUALIDADE DOS SUPRIMENTOS

GRÁFICO 4.1 BENEFÍCIOS DOS ACORDOS-QUADRO

9 Consulte www.mapsinitiative.org.
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QUADRO 4.6 AS ECONOMIAS GERADAS PELA BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS 
(BEC) DE SÃO PAULO: UM SISTEMA DE MÚLTIPLOS ACORDOS-
QUADRO DESCENTRALIZADOS EM PEQUENA ESCALA

O estado de São Paulo tem uma população de mais 

de 44 milhões de pessoas e é responsável por 1/3 

do PIB brasileiro. Seu governo administra quase 1 

milhão de compras e contratos anuais, de maior ou 

menor valor, que permitem obter suprimentos para 

prestar serviços a seus cidadãos e empresas.

Para otimizar essa gestão, o estado foi um dos 

pioneiros na criação de um sistema avançado de 

contratação pública, cuja ferramenta central é a 

Bolsa Eletrônica de Compras (BEC), inaugurada no 

ano 2000.

Esse sistema, que inclui um conjunto de 

padrões, ferramentas de gerenciamento e entida-

des de suporte, transformou os processos tradicio-

nais de cotação e licitação em transações digitais. 

No entanto, foi a partir do uso de quatro principais 

componentes introduzidos no sistema de compras 

que obteve-se grandes mudanças nas negociações 

entre o Estado e os fornecedores:

1. Catálogo de Materiais e Serviços. É uma base de 

dados centralizada de especificações técnicas 

básicas, de elaboração colaborativa e de uso 

obrigatório por parte das entidades públicas. 

Assim, qualquer agência estatal que necessite 

bens ou serviços deve usar essas especificações 

padrão — que podem ser complementadas —, o 

que facilita a correspondência entre a oferta e a 

demanda e a comparação de produtos.

2. Cadastro Único de Fornecedores. Esse é o sis-

tema que permite que os fornecedores parti-

cipem de licitações, minimizando a papelada 

subsequente. Os fornecedores indicam os  

produtos e serviços do Catálogo Unificado 

que podem oferecer.

3. Leilão reverso. Para adjudicar a maioria de suas 

compras, as entidades devem usar um sistema 

eletrônico de negociação de preços do tipo lei-

lão reverso. Assim, para ganhar um contrato, 

todos os fornecedores registrados que aten-

dam às especificações técnicas devem parti-

cipar de uma licitação pública, cujo vencedor 

será o que oferecer o menor preço.

4. Registro de preços. É um procedimento de 

contratação, um tipo de acordo-quadro, pelo 

qual as entidades convocam os fornecedores a 

apresentar preços para o fornecimento recor-

rente de certos bens e serviços durante um 

determinado período. Essa modalidade pode 

ser usada por uma única entidade ou em con-

junto com outras entidades que aderem ao 

contrato de registro de preços.

O sistema de acordo-quadro do Estado de 

São Paulo, como o do governo federal brasileiro, é 

descentralizado. São as próprias entidades que os 

geram. Ele difere do modelo usado nos países da 

OCDE, onde predominam as agências centrais de 

compras que negociam grandes acordos-quadro 

em nome de todo o governo. Em São Paulo, milha-

res de acordos-quadro são gerados a cada ano de 

maneira descentralizada e geralmente correspon-

dem a uma única entidade. Aparentemente, esse 

modelo pode não tirar proveito das economias de 

escala e dos custos de transação mais baixos pro-

porcionados pelos sistemas centralizados. Con-

tudo, segundo relatórios independentes, a média 

de redução de preços no segmento de bens e ser-

viços utilizados pelo modelo, é próxima de 20%.

Mais informações em:

www.bec.sp.gov.br. 
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não seja idêntica entre os países, existem algumas 
boas práticas comuns, como:

zz Funcionários especializados em contrata-
ções, certificados, com os conhecimentos 
necessários para comparar ofertas e fechar 
contratos individuais (call-off) de um acordo-
-quadro em condições vantajosas. Vários paí-
ses oferecem cursos de ensino superior, como 
a carreira de compradores públicos, com sis-
temas de treinamento, inclusive no nível de 
mestrado, e credenciamento de competências 
para quem assume essas tarefas na adminis-
tração pública. Uma referência global a esse 
respeito tem sido o Chartered Institute of Pro-
curement and Supply (cips.org).

zz Uma plataforma de compras eletrônicas onde 
podem ser exibidos catálogos digitais detalha-
dos dos serviços oferecidos, juntamente com 
funcionalidades que permitem transações ele-
trônicas, incluindo o fechamento on-line de 
contratos. Deve-se notar que a maioria dos 
governos possui sites na Internet para anunciar 
suas propostas. No entanto, poucos já pos-
suem, em todo o setor público, sistemas tran-
sacionais de ampla abrangência, que cobrem 
todo o ciclo de contratação de maneira inte-
grada, desde requisitos internos, autoriza-
ções financeiras e processo de licitação com 
ofertas eletrônicas até o fechamento de con-
tratos com assinatura digital, a supervisão de 
sua execução e o processamento de faturas 

Quadro legal

MERCADO PÚBLICO

Organizações

regulação | administração

Métodos de 
aquisição

Padrões e plataformas 
electrónicas

Sistemas financeiros

público  |  privado

Sistemas de controle
e judiciários

COMPRADORES PROVEDORES

Treinamento Diretórios e 
registros

Inovação

Centros de
suporte

Certificação

Desenvolvimento de
carreira

Centros de
suporte

GRÁFICO 4.2 COMPONENTES BÁSICOS DE UM SISTEMA AVANÇADO DE 
CONTRATAÇÃO PÚBLICA
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e pagamentos. O Banco Mundial desenvolveu 
uma ferramenta para colaborar com os gover-
nos na transformação digital de seus contratos 
(disponível em eprocurementtoolkit.org).

zz Serviços de suporte e treinamento que cola-
boram com fornecedores e entidades públicas 
para a disseminação, entendimento e solução 
de preocupações técnicas, legais ou opera-
cionais dos acordos-quadro assinados. Várias 
agências de compras públicas possuem unida-
des especializadas de atendimento ao cliente, 
que mantêm diversos canais de assistência, 
incluindo telefone, Internet ou atendimento 
presencial. Uma experiência interessante de 
apoio às PME e desenvolvimento de fornece-
dores é encontrada no Chile, com a plataforma 
ChileProveedores, os centros ChileCompra e as 
Feiras de Mercado Público (chilecompra.cl).

zz Leis de contratação com padrões internacio-
nalmente aceitos que garantem segurança às 
partes, fornecendo critérios para a adjudica-
ção e supervisão de contratos. Um guia muito 
bom para o conjunto de regras que deve estar 
presente no mercado público é o preparado 
pela Comissão das Nações Unidas para o 
Direito Comercial Internacional (UNCITRAL, 
sigla em inglês), que redigiu um modelo de 
lei sobre contratos públicos,10 com um menu 
completo de disposições que os países podem 
adaptar a suas leis.

zz Sistemas de contestação específicos e inde-
pendentes, que permitam que eventuais inci-
dentes sejam solucionados rapidamente. 
Assim, vários países possuem tribunais admi-
nistrativos ou centros de arbitragem espe-
cializados para solucionar eventuais conflitos 
entre fornecedores e órgãos públicos.

zz Dados abertos com todas as informações 
sobre licitações e contratos em um esquema 
padronizado que facilite sua visualização e 
extração, o que contribui para a transparên-
cia, o estudo e o exame do mercado público 
por cidadãos, imprensa, centros de pesquisa 
ou qualquer interessado. A Aliança para o 
Governo Aberto (AGA) desenvolveu um con-
junto de padrões que os governos podem 
seguir para manter suas informações abertas 
à sociedade (opengovpartnership.org).

zz Abertura para incorporação de diferen-
tes mecanismos de agregação de demanda, 
adaptando as ferramentas de compras públi-
cas às necessidades específicas do país, o que 
permite a coexistência de acordos com gran-
des fornecedores, além de uma plataforma 
virtual (marketplace) que possibilite a oferta 
de serviços de todo o ecossistema.

A Coreia do Sul foi um dos países pioneiros na trans-

formação de contratos públicos com uma visão 

abrangente. Para enfrentar problemas de transpa-

rência, burocracia e altos gastos fiscais, no final do 

século XX o país iniciou uma grande reforma de 

seu sistema. Ao padronizar seus procedimentos de 

compras, introduziu a troca de documentos ele-

trônicos para suas transações usando o Intercâmbio 

Eletrônico de Dados (EDI, sigla em inglês) e criou 

uma loja digital com acordos-quadro, chamada 

(continúa en la página siguiente)

QUADRO 4.7 O CASO DA COREIA DO SUL

10 http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/
procurement_infrastructure/2011Model.html.
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e-shopping mall. Posteriormente, em 2002, imple-

mentou um dos primeiros sistemas de compras ele-

trônicas de ponta a ponta, o Sistema de Compras 

Eletrônicas Online da Coreia (KONEPS, sigla em 

inglês). Além disso, lançou a plataforma Single Win-

dows, que integrou todo o processo de contratação, 

desde requisitos internos, aprovações e licitações 

(e-bidding) até a assinatura de contratos, execução 

e pagamentos por meio eletrônico, tudo pela Inter-

net. Hoje, esse sistema é usado por quase 600 enti-

dades públicas, 50 mil funcionários públicos e 400 

mil empresas, que negociam aproximadamente 300 

mil contratos anuais.

Da mesma forma, o sistema possui um dos 

programas de acordos-quadro e compras centrali-

zadas mais abrangentes que um setor público pode 

ter. Um terço dos bens, serviços e obras públicas 

são contratados, nacional e internacionalmente, 

por intermédio do  Sistema de Compras Públicas 

(PPS, sigla em inglês), a agência nacional de con-

tratações, que oferece serviços de design e ges-

tão para participação em licitações, além de uma 

ampla oferta de contratos-quadro, denominada 

Plano para Múltiplas Adjudicações (MAS, sigla em 

inglês).

A Coreia do Sul também promoveu políticas 

de apoio às PME e à inovação, com regulamentos 

para oferecer pagamentos antecipados ou crédito 

a essas empresas e estimular sua participação. Da 

mesma forma, nas licitações é dada preferência a 

empresas que tenham sido certificadas pela oferta 

de produtos ou serviços inovadores.

Essas iniciativas, juntamente com outras linhas 

de ação dessa reforma, permitiram ao país obter 

resultados importantes em transparência, quali-

dade e eficiência. Somente em 2018, foi estimada 

uma economia de US$ 4,5 bilhões, 5% do total de 

bens e serviços comercializados. Esses resultados 

receberam diversas premiações, entre elas a de 

Melhor Serviço Público de 2003, concedido pelas 

Nações Unidas.

As lições a seguir podem ser tiradas da expe-

riência coreana: 

zz Visão abrangente, vinculada às estratégias 

nacionais de desenvolvimento. Os diferen-

tes aspectos que afetam todo o processo de 

compras públicas (as necessidades de gestão 

das entidades públicas, a regulamentação das 

finanças públicas, os aspectos comerciais e de 

controle) foram incorporados na concepção 

do modelo coreano e integrados em um único 

sistema. Além disso, desde a sua criação, esse 

quadro institucional tem sido orientado a con-

tribuir para os objetivos nacionais: a reconstru-

ção do país há 70 anos e a incorporação de suas 

empresas ao comércio eletrônico hoje.

zz Capacidade de reinventar e inovar. Ape-

sar de ser uma entidade muito antiga (criada 

em 1959), o Serviço de Compras Públicas da 

Coreia teve a capacidade de impulsionar refor-

mas para melhorar continuamente o sistema 

de compras. Entre os elementos essenciais, 

vale destacar sua posição elevada e seu empo-

deramento dentro do setor público, a partici-

pação no Ministério de Estratégia e Finanças, 

um dos mais importantes do governo, e  a prio-

ridade e apoio recebidos das mais altas autori-

dades do país.

zz Autofinanciamento. O PPS cobra por seus ser-

viços, financiando seu próprio orçamento, o 

que gera incentivos tanto para a própria orga-

nização quanto para as entidades públicas, 

que podem exigir serviços de maior qualidade.

Mais informações em:

www.pps.go.kr/eng.

QUADRO 4.7 O CASO DA COREIA DO SUL (continuación)
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QUADRO 4.8 CONTRATOS DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EM NUVEM DA GSA, 
ESTADOS UNIDOS

O caso do governo federal dos Estados Unidos é 

emblemático em termos da diversidade de acor-

dos-quadro que sua Administração Geral de Servi-

ços (GSA, sigla em inglês) preparou para contratar 

tecnologias baseadas em nuvem. A entidade tem 

contratos diretos com determinados fornecedo-

res, contratos fechados com vários fornecedores e 

contratos abertos e dinâmicos, nos quais qualquer 

empresa que atenda aos requisitos pode se inscre-

ver. A razão para isso é que sua demanda é alta-

mente complexa, muito difícil de atender com um 

único modelo de contrato-quadro. A administra-

ção pública dos Estados Unidos é muito extensa, 

com requisitos muito diferentes, desde a simples 

automatização de escritório até tecnologias para 

segurança nacional, como as exigidas pela Agência 

Central de Inteligência (CIA, sigla em inglês), que 

também usa serviços em nuvem. 

Mais informações em:

gsa.gov/technology.

Tipo de serviço Nível de detalhe
Número de 
provedores

Dinâmica de 
acesso

Modalidade de 
adjudicação Exemplo

Nuvem pública Completos
Múltiplos 

provedores

Aberta
Direta Estados Unidos

Mini-licitação Itália

Fechada

Direta Reino Unido

Mini-licitação Estados Unidos

Único Direta Islândia

Nuvem privada

Completos Múltiplos 
provedores

Direta Nova Zelândia

Incompletos
Mini-licitação Chile

Único Direta Reino Unido

TABELA 4.4 MODELOS DE ACORDOS-QUADRO DE SERVIÇOS EM NUVEM

CONTRATOS DE SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA EM NUVEM

Modelos específicos

A contratação de serviços em nuvem dentro 
da estrutura de acordos-quadro seguiu diver-
sos modelos específicos. Alguns governos deram 
preferência a acordos abertos ou de curto prazo 
para ter toda a oferta atualizada no mercado, 

privilegiando até a presença maciça de PMEs. 
Outros optaram por acordos fechados de longo 
prazo com poucos ou um único fornecedor.

Não há evidências para indicar a existência de uma 
prática que seja melhor para um modelo especí-
fico de acordo-quadro. As opções selecionadas 
atendem a diferentes objetivos, tamanho e institu-
cionalidade dos governos, além de características 
de mercados nacionais distintas. 
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QUADRO 4.9 DIGITAL MARKETPLACE E G-CLOUD UK: AMPLO MENU DE OPÇÕES DE 
NEGOCIAÇÃO PARA IMPULSIONAR A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

O governo do Reino Unido tem liderado a orga-

nização de um sistema abrangente de acor-

dos-quadro para responder com eficiência aos 

requisitos de transformação digital do setor 

público. Para isso, assinou acordos-quadro com 

os principais fornecedores de tecnologia, per-

mitindo que entidades públicas do governo cen-

tral suprissem suas necessidades tecnológicas 

pelos melhores preços. Da mesma forma, criou 

o Digital Marketplace (www.digitalmarketplace.

service.gov.uk), uma plataforma completa (One 

Stop Shop) para os órgãos públicos, por meio 

da qual uma série de acordos pré-negociados 

permitem contratar facilmente todos os insu-

mos tecnológicos necessários. Nesse mercado, 

é possível encontrar desde especialistas indivi-

duais ou equipes de desenvolvimento até centros 

de dados e uma ampla gama de serviços e sof-

tware de nuvem pública. O Digital Marketplace 

foi criado em 2012, com o nome CloudStore, em 

um esforço conjunto das agências de governo 

digital (Government Digital Service) e de com-

pras públicas (Crown Commercial Service). Hoje 

ela abriga praticamente todos os principais for-

necedores do mercado governamental. São 3,5 

mil fornecedores, 90% dos quais PMEs, e contra-

tos que, em conjunto, totalizam US$ 800 milhões 

anualmente. O Digital Marketplace é dividido em 

três famílias de acordos-quadro:

zz Estrutura de consultoria e especialistas (Digi-
tal Outcomes and Specialists framework). É 

um acordo-quadro fechado com um número 

determinado de empresas e especialistas indi-

viduais para o desenvolvimento de soluções 

ou consultoria sobre aspectos específicos, 

como operações, migração, auditoria, testes 

de qualidade de aplicativos, testes de usuá-

rios, etc. Suas especificações são parciais e 

basicamente definem os serviços em geral e 

as regras para sua execução, além de pré-se-

lecionar um grupo de fornecedores com base 

em sua experiência. Em um segundo estágio, 

as entidades definem seus requisitos e orça-

mentos específicos e dão início um processo 

de seleção entre fornecedores seleciona-

dos. A convocação para esse contrato é feita 

periodicamente, a cada 12 a 18 meses, período 

no qual o acordo permanece fechado com o 

grupo pré-selecionado (aproximadamente 1,2 

mil fornecedores). 

zz Contrato de Data Center e Nuvem Privada 
(Crown Hosting Data Centres). É um acor-

do-quadro fechado de longo prazo com um 

provedor preferencial para a prestação de 

serviços de infraestrutura tecnológica (IaaS) 

e outros serviços correlatos. Ele segue um 

modelo de provisionamento semelhante ao 

da nuvem privada, com serviços flexíveis e 

escalonáveis   e pagamento por uso. As espe-

cificações do contrato são muito comple-

tas, pois definem os serviços em detalhes, 

além de condições técnicas, como acordos 

de nível de serviço (SLAs) e padrões e con-

dições comerciais, incluindo definições para 

determinação de preços. O modelo também 

dispõe de certificações de segurança feitas 

por agências governamentais para o geren-

ciamento de aplicativos e informações confi-

denciais.

zz Contrato de nuvem pública (G-Cloud). É 

um contrato de estrutura fechada com vários 

(continua na próxima página)
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QUADRO 4.9 DIGITAL MARKETPLACE E G-CLOUD UK: AMPLO MENU DE OPÇÕES DE 
NEGOCIAÇÃO PARA IMPULSIONAR A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL (cont.)

fornecedores, que oferecem seus serviços de 

solução em nuvem, sejam IaaS, SaaS ou PaaS, 

além de serviços de suporte complementa-

res. Assim, em um catálogo de serviços digi-

tais, os órgãos públicos podem encontrar 

mais de um provedor para aplicações tecno-

lógicas semelhantes. Suas especificações são 

bastante completas, com detalhamento da 

maioria das condições técnicas e comerciais 

para a definição de preços. Em um segundo 

estágio, as agências só podem comparar 

ofertas, mas não negociar novos preços com 

fornecedores, fazendo uma seleção com base 

nos critérios técnicos e de ajuste orçamen-

tário que possuem, e não apenas com base 

no preço. A convocação para esse contrato 

é feita periodicamente, aproximadamente 

a cada 12 meses. O G-Cloud está em sua 11ª 

versão, com quase 30 mil serviços diferentes 

oferecidos no contrato. Cabe ressaltar que 

o uso do G-Cloud é opcional para entidades  

públicas.

Algumas das características marcantes dessa 

experiência são as seguintes:

zz O trabalho conjunto entre as entidades gover-

namentais responsáveis pela transformação 

digital e pelas compras públicas. Uma parte é 

responsável por identificar serviços em poten-

cial, estabelecer padrões e participar da certi-

ficação do provedor. A outra assume o papel 

de negociar e supervisionar a execução dos 

contratos.

zz A complexidade da comparação de ofertas, 

do ponto de vista técnico e econômico, no 

caso do G-Cloud. Sendo um mercado que 

permite a oferta de um grande número de for-

necedores que atendem a certos requisitos 

mínimos, a escolha é transferida para as orga-

nizações, que devem navegar entre centenas 

de ofertas, mas não podem realizar mini-

-licitações. Embora as autoridades tenham 

desenvolvido ferramentas para encontrar e 

comparar ofertas, na prática não está claro se 

elas estão realmente contratando a solução  

ideal.

Mais informações em:

www.gov.uk/guidance/the-g-cloud-
framework-on-the-digital-marketplace.

Componentes dos acordos-quadro de 
serviços em nuvem: melhores práticas

Independentemente do modelo de acordo-quadro 
específico escolhido, a configuração dos contratos 
de serviço em nuvem sob essa modalidade apre-
senta um conjunto de componentes comuns. Esses 
componentes são políticas, tarefas e ferramentas 

definidas pelo governo para a contratação de ser-
viços em nuvem, refletidos nos documentos for-
mais desses acordos-quadro e que devem ser 
implementados para garantir a prestação de ser-
viços eficientes e de baixo risco. Algumas das boas 
práticas observadas estão resumidas abaixo. Por 
sua vez, no “Anexo”, são apresentados exemplos da 
configuração de um contrato de acordo-quadro. 
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Definição dos lotes de serviço ideais para 
estabelecer um ou mais acordos-quadro

Todos os acordos-quadro exigem uma investigação 
de mercado completa e a especificação conjunta 
de requisitos técnicos e comerciais entre a entidade 
coordenadora contratante e os órgãos públicos. 
Com essas informações, são definidos lotes ideais 
para a contratação desses serviços, de acordo com 
a estrutura dos licitantes e do poder e das caracte-
rísticas da demanda dos órgãos públicos solicitan-
tes. Assim, geralmente foram estabelecidos acordos 
separados para a contratação de serviços de nuvem 
privada e nuvem pública, cada um com seus respec-
tivos requisitos diferenciados para o fornecimento 
de infraestrutura, software e suporte operacional. 
Vários governos definem lotes ainda mais especí-
ficos de serviços em nuvem para estabelecer um 
contrato-quadro específico. Por exemplo, contrata-
ção — e negociação — separadamente do serviço 
de e-mail para todo o governo ou do E-mail como 
um Serviço (EaaS, sigla em inglês), dada a sua alta 
demanda padronizada, o que justifica o estabeleci-
mento de um acordo-quadro apenas para este item 
específico, independentemente dos demais contra-
tos de serviços de tecnologia em nuvem. Outros 
acordos-quadro específicos, complementares aos 
acordos da nuvem, foram acordos específicos para 
serviços profissionais (para implementação, per-
sonalização, migração ou integração), conectivi-
dade associada, suporte comercial (call center) etc., 
todos com o objetivo de contratar soluções comple-
tas para os requisitos do serviço público.

Acordos de nível de serviço (SLAs)

Nos contratos, é habitual determinar certos níveis 
mínimos para o fornecimento de serviços em 
nuvem, geralmente chamados de SLAs. A seguir 
são apresentados alguns exemplos desses requi-
sitos:

zz Tempos máximos de indisponibilidade de ser-
viço.

zz Tempos de resposta ou exibição de páginas 
ou funcionalidades de software.

zz Capacidade de processamento de transações.
zz Regras e disponibilidade de canais de suporte 

e assistência.
zz Envio ou publicação de informações e atuali-

zações feitas pelo provedor.
zz Horas de treinamento, incluindo compromis-

sos de produção e renovação de material edu-
cacional.

zz Mecanismos de reação a incidentes, com pro-
tocolos de alerta e ativação de equipamentos 
para reparar falhas.

zz Backup de informações e sites de contingên-
cia em caso de falhas.

zz Armazenamento mínimo de energia elétrica 
de reserva.

zz Regras de proteção ambiental.

Padrões

É comum exigir que os provedores de serviços 
em nuvem obedeçam e sejam certificados em 
certos padrões reconhecidos internacionalmente. 
Essa determinação permite que os governos faci-
litem o trabalho de selecionar ofertas com capa-
cidades comprovadas e garantam níveis elevados 
de qualidade na prestação dos serviços. A verifi-
cação geralmente é realizada durante o período 
de licitação, por profissionais externos indepen-
dentes ou por alguma entidade estatal especiali-
zada, como a agência responsável pelo governo 
digital.

Os padrões geralmente exigidos incluem:

zz Regulamentos de data center. Por exemplo, 
ISO 22301 para gerenciar sistemas de conti-
nuidade de negócios.
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zz Normas de segurança. Por exemplo, NIST 
SP800, ISO 27001, ISO 27017, COBIT.

zz Regras de processamento de dados pessoais. 
Por exemplo, ISO / IEC 27018: 2014.

zz Padrões de gestão da qualidade. Por exemplo, 
ISO 9001.

zz Padrões de gestão ambiental. Por exemplo, 
ISO 14001. 

Segurança

Juntamente com os padrões de segurança exigi-
dos, os governos desenvolveram políticas e pro-
tocolos de segurança para o uso da nuvem, que 
também estão incluídos nos contratos de servi-
ços respectivos. Elas correspondem a medidas ou 
tarefas que os fornecedores e entidades públicas 
devem executar para garantir a segurança, como a 
certificação de data centers e dos serviços, o que 
abrange determinados padrões de equipamen-
tos, software de segurança e rotinas operacionais, 
além de auditorias, como hacking ético, protoco-
los de acidentes, alertas e medidas de contingên-
cia, entre outros.

Privacidade e proteção das informações

É prática comum que os contratos com fornece-
dores incorporem diversas cláusulas para garan-
tir a privacidade e a proteção das informações. 
Normalmente, elas são derivadas dos regulamen-
tos de proteção de dados em vigor, bem como 
das diretrizes para órgãos públicos relativas ao 
tipo de dados que podem ou não ser levados 
para a nuvem ou aos procedimentos para fazê-
-lo, dependendo do grau de confidencialidade da 
informação.

Além disso, como regra geral, todos os contratos 
de serviços e tecnologias em nuvem incluem cláu-
sulas de confidencialidade, propriedade das infor-
mações, medidas para evitar o acesso indevido, 
procedimentos de backup de dados, etc.

Deve-se ter em mente que, mesmo em organiza-
ções públicas que usam informações altamente 
confidenciais, como hospitais, órgãos fiscais ou 
tribunais, é viável e altamente lucrativo usar ser-
viços de nuvem pública. A razão para isso é que 

O Serviço de Administração Tributária (SAT) do 

México decidiu substituir a administração de seus 

data centers próprios para, a partir de 2013, utilizar 

tecnologias em nuvem que permitissem desempe-

nhar várias de suas principais funções, entre elas o  

gerenciamento de faturas eletrônicas e as declara-

ções de imposto de renda das pessoas físicas. Assim, 

o SAT conseguiu multiplicar por 10 vezes a capaci-

dade de processar faturas eletrônicas. No caso do 

DeclaraSAT, por meio das funcionalidades da nuvem o 

sistema interage com os contribuintes, apresentando 

propostas pré-preenchidas que facilitam suas decla-

rações. Essas soluções tornaram possível aumentar 

em cerca de 20% a arrecadação de impostos desde o 

início desta iniciativa. O SAT mantém acordos de pri-

vacidade de dados com o provedor de nuvem e pro-

tocolos para proteger as informações, o que permite 

respeitar os direitos de privacidade dos contribuintes.

QUADRO 4.10 USANDO A NUVEM COM INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS:  
A EXPERIÊNCIA DO SAT DO MÉXICO
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nem todas as funções de um órgão público estão 
expostas a um risco elevado de exposição da pri-
vacidade dos dados confidenciais dos usuários 
ou da própria organização. O fundamental é a 
proteção de informações importantes, que sem-
pre podem ser mantidas em data centers com um 
alto grau de controle.

Fixação de preços

Os acordos-quadro contêm fórmulas claras para 
definir os preços dos contratos individuais (call-
-off) das entidades usuárias, concedidos direta-
mente (com preços pré-estabelecidos) ou que 
contemplam um segundo estágio competitivo, 
exigindo cotações. Nos dois casos, os contra-
tos contêm as diretrizes para defini-los e deter-
minar como os encargos serão calculados na sua 
execução. Portanto, dependendo do tipo de ser-
viço em nuvem (IaaS, PaaS, SaaS), esses pre-
ços geralmente são estabelecidos por meio de 
uma série de métricas. Por exemplo: preço por 
número de usuários ativados, por requisitos de 
segurança do sistema, por capacidade e dispo-
nibilidade exigidas pelo sistema, por variáveis   de 
dados da rede, por requisitos de acesso local ou  
externo, etc.

As entidades geralmente não estão acostuma-
das a essas fórmulas de cobrança, fazendo com 
que uma prática seguida em vários países seja a 
execução de um teste dos serviços (um piloto), 
antes de iniciar seu uso ou solicitar uma cota-
ção formal.

Mecanismos pré-estabelecidos para seleção 
de ofertas e fornecedores

No mesmo contrato assinado ou por meio de ins-
truções ou guias, são estabelecidos mecanismos 
para regular como as entidades devem selecionar 

os serviços e provedores de nuvem disponíveis. 
Primeiramente, por meio de documentos formais, 
cada entidade é obrigada a especificar clara-
mente seus próprios requisitos. O objetivo é veri-
ficar se os serviços do contrato podem realmente 
atender a suas necessidades ou se devem fazer 
sua própria licitação. Nos casos de acordos com 
uma segunda fase competitiva, são estabelecidos 
os critérios a serem utilizados para determinar o 
fornecedor ou a oferta mais conveniente. Tudo 
isso deve ser documentado. Note-se que, em mui-
tos casos, o preço não é o único fator de decisão, 
sendo privilegiada a qualidade na contratação 
desses serviços. Países como Austrália, Chile, Itá-
lia, Irlanda, Coreia do Sul e Reino Unido possuem 
princípios de melhor relação custo-benefício, bus-
cando obter em seus contratos o melhor valor 
pelo dinheiro.

Práticas particulares

Existem muitas outras práticas particulares segui-
das pelos governos, algumas comuns a seus 
demais acordos-quadro. Entre as mais relevantes 
para o gerenciamento de contratos de serviços de 
tecnologia na nuvem, destacam-se:

zz Autorizações. Antes de iniciar um projeto ou 
uma despesa tecnológica (na nuvem ou não), 
as entidades devem solicitar algum tipo de 
autorização. Em alguns países, são criados 
comitês especializados para supervisionar a 
operação departamento de orçamento ou de 
governo digital.

zz Administração de contratos (quadro de con-
trole). As entidades devem usar um quadro de 
controle de gastos e operações preparados 
centralmente ou pela própria entidade, a fim 
de controlar o consumo e as transações.

zz Planos de contingência. Antes de migrar seus 
aplicativos e informações para a nuvem, as 
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agências devem preparar formalmente um 
plano de contingência para o caso de cance-
lamento ou interrupção dos serviços. É pos-
sível que, para isso, elas tenham que manter 
alguns recursos de sua própria infraestrutura 
ou prever a possibilidade de assinar contratos 
com outros fornecedores.

zz Garantias adicionais. Os acordos podem pre-
ver garantias adicionais quando uma entidade 
usa a nuvem para fornecer serviços públicos 
de missão crítica.

zz Solução de disputas. Como regra, os regula-
mentos de compras públicas e, em particular, 
os acordos-quadro, contêm mecanismos para 
a solução de controvérsias. É importante que 
esses mecanismos sejam mais detalhados e 
tenham execução rápida quando as disputas 
puderem afetar a continuidade dos serviços 
ou informações confidenciais do Estado.

zz Avaliação. A avaliação ex post de contratos é 
uma prática recomendada comum, mas é par-
ticularmente importante no caso de proje-
tos de tecnologia e serviços em nuvem. Dada 
a evolução contínua e as opções alternativas 
de fornecimento, a avaliação periódica (pelo 
menos anual) das soluções utilizadas deve ser 
uma regra.

zz Fórmulas de pagamento. O pagamento pelo 
uso de serviços em nuvem pode depender 

de muitas variáveis, portanto os contratos 
devem incluir cláusulas para otimizar o valor 
total pago. Por exemplo, negociação baseada 
no número de usuários simultâneos e não 
no número total de usuários, combinação de 
pagamentos fixos com variáveis   e o estabele-
cimento de períodos que permitam a divisão 
proporcional do consumo para que o paga-
mento seja minimizado. 

Acordos-quadro de nuvem na América 
Latina e Caribe 

A experiência obtida com acordos-quadro para 
serviços em nuvem na ALC ainda é recente. Ape-
nas dois países, Chile11 e Colômbia, estabeleceram 
acordos avançados desse tipo com vários fornece-
dores privados em nome de todo o setor público. 
O governo mexicano assinou um contrato-quadro 
de licença de software com 29 fornecedores, que 
incluía alguns serviços de computação em nuvem, 

11 Na data deste estudo, o acordo estava em revisão e 
vencia em de dezembro de 2019. O governo informou 
que não contemplava a sua substituição a curto prazo. 
Ao invés disso, planejava preparar um modelo de ter-
mos de licitação para facilitar a aquisição de serviços 
de computação em nuvem.

O Chile tem uma longa história de implementa-

ção de acordos-quadro. Desde 2003, quando foi 

reformulado o sistema nacional de compras públi-

cas foram mantidos em média 40 acordos anuais, 

oferecidos pela ChileCompra, sua agência central 

de compras, em nome do Estado Chileno. Os acor-

dos correspondem a quase 40 mil itens de bens 

e serviços, requeridos por cerca de 800 entida-

des do setor público chileno, incluindo municí-

pios. As transações feitas por esses instrumentos 

(continua na próxima página)
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QUADRO 4.11 CONTRATO ABRANGENTE DE ESTRUTURA EM NUVEM NO CHILE (cont.)

de contratação atingem um valor anual próximo a 

US$ 3 bilhões.

Em particular, desde 2013, o sistema mantém 

um contrato-quadro com 43 fornecedores para 

data center, hosting e housing, juntamente com 

vários serviços em nuvem, implementado pela Chi-

leCompra juntamente com a Unidade de Governo 

Digital. Seu uso tem sido generalizado no setor 

público chileno, atingindo uma parcela de quase 

70% dos gastos relacionados. Este modelo possui 

os seguintes recursos interessantes para examinar:

zz Acordo abrangente. Ele reúne em um único 

contrato-quadro os principais lotes de serviços 

na nuvem pública e privada, sejam IaaS, SaaS 

ou PaaS. Portanto, os contratos são regidos 

pelas mesmas condições comerciais e técni-

cas. Isso pode facilitar a contratação conjunta 

ou integrada (nuvens híbridas) de soluções, 

mas pode deixar lacunas importantes nas 

regras ideais de contratação para cada serviço 

específico, que podem ser complementadas 

por cada entidade, mas com o risco de distor-

cer o acordo-quadro, o que traz consigo a pos-

sibilidade de irregularidades.

zz Especificações técnicas parciais. O con-

trato estabelece apenas especificações técni-

cas parciais, sem padronização dos serviços. 

Após a adjudicação prévia, cada fornece-

dor conclui sua oferta técnica no catálogo 

digital e pode complementá-la a pedido das 

entidades. Esse modelo fornece flexibili-

dade suficiente para se adaptar aos requisi-

tos específicos dos diversos órgãos públicos. 

No entanto, ele pode prejudicar a compara-

ção correta dos serviços e comprometer a 

concorrência leal.

zz Modelo de múltiplos fornecedores. Uma adju-

dicação prévia é feita a um conjunto de pro-

vedores que oferecem serviços equivalentes. 

Em uma segunda etapa, esses fornecedores 

previamente aprovados devem competir den-

tro de um catálogo digital, diminuindo preços 

ou participando de mini-licitações, a fim de 

conquistar contratos individuais (call-off) de 

entidades públicas. A apresentação de mais 

de uma opção de provedor por tipo de ser-

viço gerou incentivos para melhorar as ofer-

tas, maiores possibilidades de adaptação aos 

requisitos de cada entidade individual e dimi-

nuição do risco de contratação para os forne-

cedores. Contudo, de acordo com as próprias 

autoridades, a economia de preços foi menor.

zz Convênio fechado. Participam apenas forne-

cedores previamente adjudicados. Como o 

grupo conta com 43 provedores, eles podem 

cobrir a maioria dos tipos de serviços em 

nuvem e garantir concorrência elevada. Entre-

tanto, como o convênio não é renovado há seis 

anos, não estão participando vários fornece-

dores importantes, que poderiam colaborar 

para melhorar a oferta.

O contrato vence em dezembro de 2019 e o 

governo chileno não considerava sua substituição 

no curto prazo, planejando, em vez disso, desen-

volver um modelo de bases de licitações como 

uma medida para facilitar a contratação de servi-

ços em nuvem. 

Mais informações em:

www.chilecompra.cl.
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Um caso recente de implementação de acordos-

-quadro foi o do governo colombiano, por meio de 

sua agência contratante, a Colômbia Compra Efi-

ciente (CCE). Em cinco anos, a CCE conseguiu cele-

brar quase 40 acordos com o setor privado, com 

resultados importantes em termos de racionaliza-

ção de contratos e redução de custos de transação. 

Em particular, no caso de contratação de serviços 

em nuvem, a empresa optou por uma estratégia 

mista, que combina contratos-quadro com prove-

dores únicos e outros com múltiplos fornecedores, 

que são de uso obrigatório para o governo central. 

Deve-se enfatizar que o governo planeja revogar 

os contratos de estrutura de provedor único para 

aquisição de nuvem pública a partir de 2019. Por-

tanto, os serviços de nuvem pública só poderão 

ser adquiridos por meio de acordos-quadro com 

estrutura de múltiplos fornecedores:

zz Contrato de nuvem privada com vários forne-
cedores. É um contrato fechado de três anos 

com sete fornecedores de serviços de nuvem 

privada nas modalidades IaaS, SaaS e PaaS, 

juntamente com uma série de serviços com-

plementares. Possui especificações técnicas e 

comerciais completas. Em um segundo está-

gio, as entidades precisam fazer uma nova 

cotação para seus requisitos específicos. Seu 

uso em todo o setor público excede 20% do 

total da despesa relacionada. 

zz Contrato de nuvem pública com vários for-
necedores. Este é um contrato fechado de 

um ano com 10 provedores de serviços em 

nuvem pública, principalmente IaaS, PaaS e 

SaaS, além de outros serviços relacionados. 

Suas especificações comerciais e técnicas são 

completas e incluem a padronização de todos 

os serviços oferecidos. Em um segundo está-

gio, as entidades também precisam realizar um 

processo de cotação com todos os fornecedo-

res, a fim de adjudicar seus contratos indivi-

duais. É um acordo de 2018 que teve pouco 

uso, mas cuja renovação está planejada.

zz Contratos diretos com fornecedores espe-
cíficos. São acordos-quadro específicos com 

três principais fornecedores de tecnologia, 

incluindo alguns serviços em nuvem, com 

especificações técnicas e comerciais comple-

tas. As entidades são autorizadas a concedê-

-lo diretamente após justificar sua seleção. 

Esses acordos têm sido amplamente utiliza-

dos, especialmente pelo governo central. No 

entanto, perderão sua validade em 2020 e o 

governo não planeja renová-los. 

Existem várias características dessa estratégia 

que podem ser destacadas:

zz As entidades deixam de gerenciar sua própria 

operação e infraestrutura tecnológica. Com 

isso, os processos de contratação e projetos 

de tecnologia são simplificados e são obtidos 

padrões de qualidade mais altos.

zz As especificações técnicas completas dos 

Contratos de Serviços Tecnológicos em 

novos serviços facilitam a definição de pre-

ços, a elaboração de cotações e a compara-

ção de ofertas. No entanto, em uma área onde 

os requisitos e a oferta dos fornecedores são 

muito diferentes, a padronização é muito com-

plexa. Portanto, é provável que nem todos os 

requisitos das agências possam ser atendidos 

(continua na próxima página)
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QUADRO 4.12 CONTRATOS-QUADRO DE FORNECEDOR ÚNICO E DE MÚLTIPLOS 
FORNECEDORES PARA SERVIÇOS EM NUVEM NA COLÔMBIA (cont.)

e que elas terminem por fazer uso incorreto 

contrato.

zz Os acordos bilaterais com fornecedores têm a 

vantagem de viabilizar o acesso a uma oferta 

com especificações técnicas e comerciais 

completas, o que facilita o uso da nuvem por 

entidades públicas.

Mais informações em:

colombiacompra.gov.co.

amplamente utilizados pela administração pública 
federal até o início de 2019, ano em que foi des-
continuado.12 De qualquer forma, é possível encon-
trar experiências específicas em praticamente 
todos os países. Vários governos assinaram acor-
dos-quadro de licenciamento bilateral de software 
que incluem alguns serviços em nuvem; por outro 
lado, agências governamentais com uso mais 
intensivo de tecnologias organizaram suas propos-
tas por iniciativa própria, estabelecendo acordos-
-quadro individuais.

Benefícios e riscos da implementação 
de acordos-quadro para a computação 
em nuvem

Um bom exercício para decidir usar acordos-
quadro para a computação em nuvem é compa-
rar suas vantagens e desvantagens em relação 
à contratação tradicional, onde cada entidade 
é responsável por organizar seus próprios pro-
cessos de licitação pública. Existem diversos 

critérios de comparação, mas provavelmente os 
mais importantes são aqueles diretamente rela-
cionados aos objetivos que o governo definiu 
para o uso de tecnologias digitais. Por exemplo, 
eficiência e inovação para melhorar ou solucio-
nar as dificuldades dos serviços públicos, otimi-
zação de gastos por meio de custos mais baixos 
ou melhor controle, aumento da produtividade 
da gestão pública, etc. 

Por sua vez, outra abordagem complementar na 
decisão de usar acordos-quadro para contratar 
serviços em nuvem é analisar os benefícios poten-
ciais e os riscos específicos dessa opção. Isso é 
útil no projeto da estratégia de implementação, 
bem como na avaliação subsequente. A Tabela 
4.5 apresenta alguns dos elementos possíveis para 
esta análise.

12 Para mais informações, visite www.gob.mx/sfp/docu-
mentos/contrato-marco-licencias-de-software.
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MAIOR
Cada entidade projeta as 

especificações que atendem 
exatamente aos seus requisitos.

MENOR
As especificações do contrato 

podem não atender aos requisitos 
individuais.

ACORDO-QUADRO LICITAÇÃO TRADICIONAL

MISTA
O governo não tira proveito das 

economias de escala e as pequenas 
entidades nem sempre têm 
capacidade para negociar 

preços baixos.

MISTA
De forma geral, o governo obtém 

economia, mas as entidades
com um orçamento maior

podem obter melhores preços
em suas licitações.

ALTOS
Cada entidade deve organizar seu 
próprio processo de licitação e os 
licitantes têm custos nos diversos 
processos nos quais participam.

BAIXOS
As entidades não incorrem nos custos 

para licitar individualmente e os 
fornecedores não precisam apresentar 

propostas em várias licitações, mas,
em apenas um processo.

MENOR
Requer aguardar os prazos de 

licitação para ativar os serviços.

MAIOR
Os serviços em nuvem podem ser 

ativados rapidamente, por 
mini-licitações curtas ou com a 

solicitação direta aos fornecedores.

LIMITADA
Depende da capacidade de cada 

entidade para identificar e negociar 
atualizações tecnológicas. 

AMPLA
As entidades se beneficiam de 
atualizações e especificações 

avançadas de tecnologia, 
negociadas para todo o 

setor público.

MISTO
Cada entidade controla totalmente 

seus contratos, mas o governo 
apenas parcialmente.

MISTO
O governo tem maior controle 
agregado sobre a execução de 
contratos; as entidades apenas 

parcialmente.

Adaptação aos
requisitos

Economia

Critérios

Custos de 
transação

Agilidade

Inovação

Controle

GRÁFICO 4.3 ACORDOS-QUADRO EM COMPARAÇÃO COM LICITAÇÕES 
TRADICIONAIS PARA COMPUTAÇÃO EM NUVEM
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Benefícios Desafios

Simplifica projetos de tecnologia
A dependência é menor porque conta com recursos 
especializados para contratar e gerenciar projetos 
tecnológicos.

Melhora da qualidade técnica
Especialistas e negociação centralizada permitem 
adotar para todo o setor público, padrões tecnológicos 
melhores que anteriormente apenas as grandes 
instituições, com equipes de especialistas conseguiam 
acessar.

Acesso a consultoria técnica
Tanto o governo quanto as empresas do contrato têm 
pontos de contato para aconselhar as entidades em 
seus processos de contratação e adoção de nuvem.

Probidade
Os espaços para possíveis irregularidades são 
menores e as entidades públicas recebem menos 
questionamentos sobre suas decisões.

Transparência
Facilita a divulgação dos fornecedores selecionados, 
valores negociados, participações e execução de 
contratos.

Mecanismo de avaliação comum
Mantém os provedores e soluções em nuvem sob uma 
estrutura comum de negócios e condições técnicas, 
permitindo avaliar melhor o seu desempenho.

Melhor gestão do conhecimento
Facilidade de gerar e compartilhar conhecimentos e 
ferramentas para a implementação de tecnologias.

Maior despesa operacional
Um planejamento inadequado para o consumo de 
serviços em nuvem pode aumentar os compromissos 
financeiros de curto prazo, afetando a disponibilidade 
do orçamento.

Padronização
Os serviços em nuvem são muito difíceis de 
padronizar de forma que os requisitos das entidades 
ou a comparação correta das ofertas podem não ser 
abordados adequadamente.

Fornecedores e soluções excluídas
Esses acordos podem excluir a possível presença 
de ofertas de qualidade, que podem não estar 
disponíveis durante o período do contrato. Além disso, 
requisitos locais, como a localização dos dados ou 
o uso da moeda nacional, podem excluir empresas 
internacionais.

Aquisição ou neutralidade da tecnologia
Pode levar à concentração dos contratos de tecnologia 
do estado em poucas empresas, com os riscos 
posteriores de estagnação ou comprometimento da 
neutralidade tecnológica.

Infrações e multas
As entidades diminuem sua capacidade de controlar 
seus contratos de tecnologia. Em particular, fica 
mais difícil administrar sanções ou multas por não 
conformidade.

Uso indevido do acordo-quadro ou de entidades 
externas
Devido às dificuldades de padronização ou inclusão 
de uma oferta ampla, as entidades podem usar 
incorretamente o contrato ou decidir contratá-lo 
diretamente, expondo-se a irregularidades ou gerando 
economias menores para o governo. 

TABELA 4.5 BENEFÍCIOS E DESAFIOS ESPECÍFICOS DOS ACORDOS-QUADRO 
PARA A COMPUTAÇÃO EM NUVEM
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5
Conclusões e 
recomendações

Uma década se passou desde que os primei-
ros governos decidiram implementar políticas 
para aumentar o uso de tecnologias baseadas 
na nuvem. Durante esse período, acumularam-se 
experiências valiosas e excelentes lições foram 
aprendidas. Algumas delas podem ser resumidas 
nas seguintes conclusões:

zz A oferta de tecnologias e serviços na nuvem 
cresceu e tornou-se um dos principais impul-
sionadores da chamada Quarta Revolução 
Industrial ou Indústria 4.0, facilitando o acesso 
a plataformas digitais de baixo custo, soluções 
de big data, blockchain e IA, entre outros.

zz Os riscos foram reduzidos à medida que as 
regulamentações e ferramentas foram aprimo-
radas para garantir a proteção adequada dos 
dados e a cibersegurança. Além disso, os riscos 
de neutralidade tecnológica ou de domínio por 
parte de uma única empresa são menores, pois 
há mais concorrência entre fornecedores qualifi-
cados, além da simplificação para transferir ban-
cos de dados e aplicativos, o que permite acesso 
mais amplo a todos os tipos de tecnologias.

zz O setor público impulsionou a inovação, por-
que as tecnologias prontamente disponíveis 

se multiplicaram, acelerando as iniciativas de 
transformação digital para melhorar os servi-
ços públicos.

zz Os custos de projetos tecnológicos diminuí-
ram. Não apenas os custos financeiros, mas 
também os de dependência dos recursos de 
computação disponíveis, o que permitiu que 
um número maior de equipes governamentais 
implementasse soluções baseadas em tecno-
logias digitais, mesmo sem conhecimento ou 
experiência específica nesse campo.

zz Nas agendas de transformação digital do 
setor público, a  opção de “nuvem em pri-
meiro lugar” (Cloud first) foi adotada em 
muitos países. Atualmente, vários governos 
adotam políticas de nuvem, priorizando-as e 
admitindo exceções apenas para informações 
que, por sua natureza, exigem tratamento 
especial, como o processamento de informa-
ções de segurança nacional.

zz Os requisitos para a adoção da nuvem pelo 
governo são baixos, mas ainda apresentam 
desafios, como a falta de conhecimento e a 
desconfiança das autoridades, regulamentos 
sobre localização de dados e aplicativos, regras 

65



financeiras que desestimulam seu uso ou pouca 
capacidade para gerenciar contratos externos. 

zz Os governos líderes em transformação digi-
tal têm planos formais e implementaram 
com sucesso essa opção, evoluindo de expe-
riências-piloto para os atuais regulamentos, 
normas, sistemas de certificação e supervisão 
oficiais para esses serviços, guias de treina-
mento e suporte, histórias de sucesso docu-
mentadas, ou seja, tudo o que é necessário 
para acompanhar suas agências na adoção 
dessas tecnologias.

zz Está aumentando a tendência de preferir solu-
ções de nuvem pública, o que oferecem mais 
opções de inovação, envolvem custos mais 
baixos e são caracterizadas pela facilidade de 
implementação. Enquanto vários governos 
ainda mantêm plataformas e aplicativos em 
uma infraestrutura local, on site, especialmente 
para funções de segurança nacional ou para 
processamento de dados altamente confiden-
ciais ou secretos, os principais governos adota-
ram soluções em nuvem. Nos estágios iniciais, 
eram priorizadas as soluções de nuvem privada, 
uma opção que ainda é mantida por vários paí-
ses. No entanto, vários governos passaram a 
optar por soluções em nuvem pública, devido às 
vantagens mencionadas e porque hoje elas con-
tam com padrões e sistemas de certificação exi-
gentes, que permitem seu uso no setor público.

zz Os principais governos optaram por firmar 
acordos-quadro com os prestadores des-
ses serviços, uma vez que eles são uma ferra-
menta que simplifica a contratação e permite 
melhorar os padrões técnicos e as condições 
comerciais de todos os órgãos públicos, inde-
pendentemente da sua capacidade de nego-
ciação. Além disso, esses acordos garantem 

acesso neutro a toda a oferta disponível e 
permitem o acesso permanente a um amplo 
cardápio de soluções inovadoras para a reali-
zação de transformações de serviço público.

zz As estratégias de adoção da nuvem sob 
acordos-quadro, seguida por governos com 
experiências bem-sucedidas, têm alguns 
pontos-chave comuns para implementação, 
que são recomendados para avançar nessas 
políticas e são detalhados abaixo.

PONTOS-CHAVE PARA 
IMPLEMENTAÇÃO

zz Estratégia. Para acelerar a transformação digital 
e oferecer orientação estratégica, uma diretiva 
de política do mais alto nível deve considerar 
o treinamento dos gerentes de TI de todas as 
áreas do governo para avançar nas iniciativas 
de modernização de TI, enfrentar a resistência 
à mudança e motivar as organizações de TI a 
decidir inovar. Uma política oficial de nuvem em 
primeiro lugar (Cloud first) também proporciona 
apoio político para que as organizações de TI 
sejam ambiciosas e entendam que sua missão é 
uma das principais prioridades do governo.

zz Opção de operação padrão. Do ponto de vista 
operacional, é muito importante que a polí-
tica de nuvem em primeiro lugar (Cloud first) 
especifique a nuvem pública como a solução 
padrão. A facilidade de expandir e encolher 
segundo a mudança das necessidades é um 
dos principais benefícios da computação em 
nuvem, e uma nuvem privada ou comunitá-
ria não pode chegar perto da escala imensa 
(e dos benefícios associados a essa escala) 
da nuvem pública. Os fornecedores comer-
ciais de nuvem pública operam em uma escala 
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gigantesca, com milhões de clientes em todo 
o mundo, criando um modelo que transfere o 
valor e os benefícios da operação em escala 
para os clientes (como quedas de preços fre-
quentes, inovação rápida, benefícios de segu-
rança e conformidade devido a economias 
de escala, etc.). Em última análise, os gover-
nos desejam uma política de nuvem em pri-
meiro lugar (Cloud first) que transforme sua 
infraestrutura de TI e sua capacidade de for-
necer serviços aos cidadãos, em vez de alterar 
as abordagens tradicionais de TI ou data cen-
ter sob a aparência de nuvem.

zz Opção de aquisição padrão. Do ponto de 
vista de compras públicas, ao adquirir servi-
ços de TI novos ou existentes, as organizações 
do setor público que optarem por implemen-
tar uma política de Cloud First devem consi-
derar e avaliar as possíveis soluções em nuvem 
antes considerar outras alternativas. A política 
pode exigir uma justificativa por escrito para 
qualquer investimento em TI que não seja na 
nuvem. Isso ajuda a solucionar a falta de inclina-
ção cultural para migrar da TI tradicional para a 
nuvem e também ajuda a identificar eventuais 
obstáculos à adoção da nuvem (por exemplo, 
necessidades de treinamento, sistemas antigos 
que tenham que ser alterados para a migração, 
relutância). Nesse cenário, além de exigir a 
consideração da nuvem antes de outras alter-
nativas, a política de nuvem em primeiro lugar 
(Cloud first) pode determinar que as agências 
governamentais tenham que projetar todos os 
serviços de TI novos ou modernizados como 
nativos da nuvem ou habilitados para ela, de 
acordo com os padrões internacionais reco-
nhecidos como recursos essenciais para a 
computação em nuvem.13 Isso ajuda a garan-
tir que as aplicações e as cargas de trabalho 
não sejam apenas migradas para a nuvem, mas 

que também sejam criadas seguindo padrões 
elevados de segurança e usem os benefícios 
de serviços de nuvem nativos (por exemplo, 
computação sem servidor e aprendizagem de 
máquina, que ajudam a otimizar o uso e a for-
necer novas capacidades ao governo.

zz Crescimento com as melhores práticas. Os 
governos que ainda não implantaram uma 
estratégia para o uso de tecnologias em 
nuvem têm a oportunidade de aproveitar toda 
a experiência acumulada pelos países que têm 
essas políticas há anos, bem como o mate-
rial disponível em estudos, contratos e guias. 
Uma boa referência de iniciativas bem-suce-
didas na implementação de acordos-quadro 
é encontrada em países como Austrália, Esta-
dos Unidos, Finlândia, Nova Zelândia e  Reino 
Unido, que são referências significativas que, 
sem dúvida, podem ser muito úteis para o 
desenvolvimento de estratégias relaciona-
das. Na América Latina e Caribe, é essencial 
analisar as experiências do Chile, Colômbia e 
México, disponíveis na Rede Interamericana 
de Compras Governamentais (www.ricg.org) 
ou na Rede de Governo Eletrônico (redgealc.
org). O “Anexo” deste documento inclui os 
sites dos países mencionados acima.

zz Difusão. O primeiro passo de qualquer estra-
tégia de implementação de acordos-quadro 
deve ser o posicionamento de sua relevância. 
Apesar do consenso sobre a necessidade de 
transformação digital nos governos, é imprová-
vel que autoridades e funcionários antigos do 
setor público tenham um entendimento pro-
fundo dessas ferramentas ou de seu potencial. 

13 Para referências adicionais, pode-se consultar os tra-
balhos realizados pelo Instituto Nacional de Padrões 
eTecnologia (NIST).
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Fundamentar essas políticas, mostrando histó-
rias de sucesso e benefícios para as próprias 
entidades, será muito útil nos estágios iniciais 
da decisão de iniciar o caminho para a nuvem. 

zz Roteiro. Preparar um programa para a adoção 
desses acordos, com prazos e objetivos de uso 
que possam ser definidos pelas próprias entida-
des. O importante é contar com um roteiro com 
o qual todas as partes, governo, fornecedores e 
entidades públicas, estejam comprometidas e 
envolvidas. Os cronogramas e os marcos para 
a adoção da nuvem no nível da política estão 
em um contexto maior, no qual a computação 
em nuvem se encaixa em uma estratégia ampla 
de modernização da TI de uma organização do 
setor público. O processo de transferir todos os 
serviços para a nuvem pode levar muitos anos 
e, nesse ínterim, os governos podem aprender 
com as melhores práticas internacionais para 
migrar processos e serviços para esse ambiente 
(por exemplo, quais cargas de trabalho e apli-
cações são normalmente migradas primeiro ou 
como aplicar as avaliações de risco de migra-
ção para a nuvem) e criar uma linha do tempo 
para a adoção da nuvem. Com os marcos esta-
belecidos, juntamente com os mecanismos de 
supervisão associados, as agências governa-
mentais podem se concentrar nos esforços de 
migração e treinamento e na eliminação gra-
dual da infraestrutura que não seja de nuvem. 
O roteiro de migração também pode forne-
cer diretrizes, como uma política de substitui-
ção que determine que qualquer aplicativo em 
execução em uma máquina antiga que che-
gue ao final de sua vida útil deve migrar para 
o ambiente de nuvem, e não que um novo har-
dware seja adquirido. 

zz Estratégia de segurança. As agências gover-
namentais devem rever sua estratégia de 

segurança e mapear a estratégia de adoção da 
nuvem para o nível de risco que seu governo 
está disposto a aceitar (no qual os objetivos 
regulatórios e de execução continuem a ser 
atendidos), bem como suas definições do que 
deve ser protegido e como. Aqui estão algu-
mas etapas que uma organização pode seguir 
em seu processo de adoção da nuvem para 
garantir que o ambiente mantenha uma base 
sólida de segurança:
zz Definir uma estratégia de segurança na 

nuvem. Quando inicia o processo de ado-
ção da computação em nuvem, a orga-
nização deve analisar seus objetivos 
organizacionais, abordagem de gerencia-
mento de riscos e nível de oportunidade 
apresentado pela tecnologia.

zz Oferecer um programa de segurança 
para o desenvolvimento e implementa-
ção de recursos de segurança, privaci-
dade, conformidade e gerenciamento de 
riscos. O escopo pode inicialmente pare-
cer amplo, por isso é importante criar 
uma estrutura para a agência abordar de 
forma abrangente a segurança na nuvem. 
A implementação deve permitir o desen-
volvimento iterativo para que os recursos 
amadureçam à medida que os programas 
sejam desenvolvidos. Isso permite que o 
componente de segurança seja um cata-
lisador para o restante dos esforços de 
adoção da nuvem pela organização.

zz Desenvolver capacidades robustas de 
operações de segurança que amadureçam 
e melhorem continuamente. Recomenda-
-se que a agência entrelace o rigor opera-
cional com a criação de novos recursos, 
para que a iteração constante possa tra-
zer melhorias contínuas.

zz Plano de adoção: as transformações 
bem-sucedidas rumo à computação em 
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nuvem incluem um plano de adoção efi-
caz para solucionar as deficiências de 
segurança e estruturar os controles cor-
retos a fim de atender aos objetivos de 
segurança da organização em termos 
de visibilidade, auditoria, capacidade de 
controle e agilidade. 

zz Capacitação. Normalmente, os contratos de 
serviço em nuvem no setor público, sejam eles 
acordos-quadro ou outros, envolvem algum 
grau de complexidade. Portanto, a prática dos 
governos de treinar suas entidades tem sido 
recorrente, explicando como usar esse tipo de 
tecnologia com a emissão de guias que acom-
panham o acordo-quadro ou de sites explica-
tivos completos. Ao mesmo tempo, em vários 
países, é oferecido treinamento para a contra-
tação de serviços em nuvem, que é feito por 
meio de workshops destinados aos responsá-
veis   e especialistas em tecnologia ou compras 
das entidades.

zz Diálogo com fornecedores. Trabalhar em 
conjunto com os fornecedores para conhe-
cer suas inovações e práticas permite uma 
definição mais assertiva dos requisitos, acor-
dos-quadro e contratos. Da mesma maneira, 
a verificação dos padrões a serem utilizados, 
bem como dos procedimentos de certifica-
ção, permite sua melhor definição deles e a  
preparação das empresas interessadas.

zz Diferenciação de provedores e serviços dispo-
níveis. Muitos dos serviços e soluções ofereci-
dos por diferentes provedores de serviços em 
nuvem não podem ser considerados uma com-
modity, pois não são substituíveis por outras 
ofertas disponíveis no mercado. Se uma enti-
dade pública precisar de um determinado ser-
viço que é oferecido por apenas um provedor 

de serviços em nuvem, os acordos-quadro 
devem permitir que a entidade pública adquira 
o referido serviço de todos os provedores que 
o oferecerem, independentemente da oferta 
de outros CSP com serviços semelhantes. Isso 
se torna mais evidente quando uma entidade 
pública já utiliza os serviços de um CSP e deseja 
expandir o número de usuários desse serviço 
ou a capacidade de computação contratada, 
uma vez que, nesses casos, não seria interes-
sante — para dizer o mínimo — forçar a enti-
dade a considerar outros CSPs cujos serviços, 
embora semelhantes, não atendam às mesmas 
funcionalidades e considerações técnicas.

zz Definição de papéis e responsabilidades. 
Quando transfere sua infraestrutura de TI 
para a nuvem, uma agência governamental 
adota o modelo de responsabilidade compar-
tilhada, reduzindo sua carga operacional, pois 
o CSP opera, gerencia e controla as camadas 
de componentes de TI (por exemplo, sistema 
operacional convidado, camada de virtualiza-
ção, nível físico). Com relação à definição de 
funções e responsabilidades pela segurança 
das instalações em que os serviços operam, 
tanto os CSPs como os clientes são respon-
sáveis   pela segurança da nuvem. Assim como 
em um data center tradicional, os clientes são 
responsáveis   por gerenciar o sistema ope-
racional convidado, incluindo a instalação 
de atualizações e patches de segurança, e o 
software aplicativo associado, bem como as 
configurações do firewall. As responsabilida-
des do cliente variam de acordo com os ser-
viços escolhidos, como eles são integrados 
ao ambiente de TI e com as leis e regulamen-
tos pertinentes. Para gerenciar com segu-
rança seus recursos, o cliente do CSP deve: i) 
saber os recursos que está usando (inventá-
rio de ativos); ii) configurar com segurança o 
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sistema operacional convidado e os aplicati-
vos em seus recursos (por exemplo, configu-
ração segura, patches e antimalware); e iii) 
controlar as alterações nos recursos (geren-
ciamento de mudanças). 

zz Modelo de responsabilidade comparti-
lhada. O modelo de responsabilidade com-
partilhada é usado principalmente quando se 
fala de segurança e conformidade na nuvem, 
mas essa delimitação de responsabilidades se 
aplica a todos os aspectos das tecnologias em 
nuvem. Na nuvem, a segurança e as proteções 
estão na camada de dados e não nas camadas 
de infraestrutura física e de rede, o que per-
mite melhorias nos sistemas do governo, com 
visibilidade abrangente dos dados e capaci-
dade para monitorar continuamente ativida-
des maliciosas. Esse modelo compartilhado 
pode ajudar a aliviar a carga operacional do 
cliente na medida em que o CSP opera, geren-
cia e controla desde o sistema operacional 
host e a camada de virtualização até a segu-
rança física das instalações onde os serviços 
são operados. O cliente assume a responsa-
bilidade e a administração do sistema ope-
racional convidado (incluindo atualizações e 
patches de segurança), de outros softwares 
aplicativos associados e das configurações de 
firewall do grupo de segurança fornecidas pelo 
CSP. A clareza sobre esse modelo de respon-
sabilidade compartilhada no nível das políti-
cas ajuda os clientes da nuvem a considerar os 
serviços que escolhem, uma vez que suas res-
ponsabilidades variam de acordo com os ser-
viços utilizados, a integração desses serviços 
ao ambiente de TI e outras leis e regulamen-
tos aplicáveis   (como a classificação de política 
de dados). Uma diretiva sobre a política deve 
ser clara sobre a delimitação das atribuições 
de um CSP e do cliente do governo em um 

ambiente em nuvem. Em resumo, as responsa-
bilidades no modelo de nuvem são:
zz O CSP fornece tecnologia em nuvem.
zz O cliente usa tecnologia em nuvem.
zz Empresas de consultoria (se aplicável) 

ajudam um cliente a acessar e usar a tec-
nologia da nuvem

zz Aprimoramento da capacidade técnica para 
o uso da computação em nuvem. Um dos 
benefícios dos serviços em nuvem é que, por 
utilizar provisionamento externo, esse modelo 
exige relativamente menos especialistas inter-
nos em tecnologia, tanto para o desenvolvi-
mento de aplicações quanto para a operação 
do data center. Por outro lado, isso leva à 
necessidade de capacidades de natureza 
diferente, nem sempre presentes no serviço 
público, como, por exemplo, habilidades de 
gerenciamento de contratos de terceirização, 
configuração de servidores virtuais e  geren-
ciamento de alterações, que são necessárias 
para a adoção de aplicativos de negócios. 
Essa é, inclusive, uma das razões pelas quais 
as equipes internas relutam em adotar esse 
modelo de fornecimento. Consequentemente, 
uma das chaves para o sucesso dessa estraté-
gia seria incorporar novos especialistas para 
o gerenciamento da tecnologia de nuvem ou 
para treinar os já existentes.

zz Governança. Recomenda-se que o processo 
de adoção da nuvem pelo governo tenha 
alguma governança, pelo menos básica. Para 
isso, devem ser combinadas várias políticas 
e suas instituições responsáveis, incluindo 
finanças, contratação e governo digital. Con-
sequentemente, devem ser definidos os 
seguintes aspectos:
zz Condução e monitoramento da estraté-

gia. Normalmente, isso deve ser de estar 
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a cargo de um órgão ou agência existente 
responsável pela transformação digital, 
em coordenação com as principais par-
tes interessadas, como o Ministério da 
Fazenda ou das Finanças, e as entidades 
responsáveis   pela segurança cibernética, 
compras públicas e gestão pública.

zz Contratação. Como em qualquer outro 
acordo dessa relevância, para atingir seus 
objetivos os contratos governamentais 
com o setor privado para o uso da nuvem, 
exigem um projeto de negociação, moni-
toramento e coordenação dentro do 
governo. Isso geralmente é liderado pela 
entidade responsável geral pelas contra-
tações dentro do governo, mas em coor-
denação com as principais entidades 
compradoras e os responsáveis   por essa 
política.

zz Segurança. Devem ser definidas diretri-
zes sobre padrões mínimos de segurança 
para serviços em nuvem.

zz Privacidade da informação. Os serviços 
em nuvem para entidades governamen-
tais devem observar regras e princípios 
claros em relação à proteção e uso de 
dados e seu uso pelas entidades que pres-
tam esses serviços.

zz Níveis mínimos de serviço. A qualidade 
dos serviços que farão parte de um acor-
do-quadro deve garantir uma dispo-
nibilidade mínima, certificada por um 
organismo competente.

zz Cooperação e redes. A computação em nuvem 
ainda é um modelo relativamente recente de 
suprimento de TI, além de estar em constante 
evolução. Portanto, as administrações públi-
cas ainda não têm um conhecimento completo 
desse paradigma, com metodologias de uso 
cem por cento comprovadas. Nesse contexto, 

vários governos incentivam a troca de expe-
riências para a adoção da nuvem, por meio 
de redes (comunidades de prática existen-
tes) dentro do setor público. Assim, é possível 
trocar informações sobre os processos indivi-
duais de adoção ou migração para a nuvem, 
relatar a qualidade das soluções oferecidas ou 
até mesmo gerar compras colaborativas para 
estabelecer nuvens privadas ou compras con-
juntas de nuvem pública.

zz Pilotos. Nos estágios iniciais da adoção da 
nuvem, vários governos realizaram proje-
tos piloto para testar essas tecnologias antes 
que elas fossem amplamente utilizadas. Além 
disso, várias empresas promoveram acordos 
bilaterais para testar esses serviços, muitos 
deles sem grandes custos. A rigor, continua 
sendo uma boa prática que os acordos basea-
dos em nuvem incluam a possibilidade de 
acesso a demonstrações ou períodos de teste, 
que possibilitam aprimorar as especificações 
necessárias, estimar o consumo ou preparar 
capacidades de gestão desses aplicativos e 
contratos.

INICIATIVAS PARA UMA PAUTA INICIAL

A adoção da nuvem, assim como qualquer outra 
política pública, é estimulada quando é possível 
apresentar histórias de sucesso e bons exemplos 
dessa opção tecnológica. Portanto, recomenda-
-se que uma pauta inicial, além de incluir as linhas 
de ação e os pontos-chave para implementação 
indicados, possa considerar o desenvolvimento 
de projetos plausíveis a serem replicados. Além 
disso, é necessário incluir iniciativas para demons-
trar que com a computação em nuvem é possível 
gerenciar serviços públicos complexos, como os 
relativos à saúde ou à administração tributária, e 
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fazer sentir seu impacto. Alguns exemplos de ini-
ciativas de impacto que poderiam ser considera-
das para promover a massificação da nuvem são 
os seguintes:

zz Pilotos de aplicações específicas, usadas   por 
todos os órgãos públicos: serviço de correio 
e aplicativos automação de escritório
Um bom candidato para estabelecer um con-
trato de estrutura em nuvem e demonstrar os 
benefícios de eficiência e eficácia dessas tec-
nologias é o serviço de correio institucional. 
Historicamente, ele é gerenciado em plata-
formas on site, com os consequentes custos 
e dificuldades operacionais. Atualmente, exis-
tem dezenas de ofertas desses serviços em 
nuvem, com garantias de segurança e privaci-
dade de dados, que podem ser acessadas por 
órgãos públicos. Um bom exemplo é a inicia-
tiva da Administração de Serviços Gerais dos 
Estados Unidos, que estabeleceu em seu IT 
Schedule 70 um acordo-quadro para a presta-
ção desses serviços.14

Também pode ser considerada a substituição 
de licenças tradicionais de software de escri-
tório, como processadores de texto ou plani-
lhas, associadas a computadores específicos, 
por serviços de licenciamento em nuvem, que 
permitem acessar esses softwares a partir de 
qualquer computador ou trabalhar com eles 
diretamente na Internet. A experiência do 
Município de Cascais, em Portugal, com o uso 
da automação de escritório na nuvem é um 
bom caso a considerar.15

zz Consolidação do data center: em direção às 
nuvens comunitárias
Um dos maiores gastos governamentais com 
tecnologias tem sido a aquisição, e até a cons-
trução e manutenção, de data centers usados   

pelos diversos órgãos públicos. Várias estima-
tivas indicam que, por causa da capacidade 
ociosa de computação no Estado, chega-se 
a construir, e arcar com o respectivo paga-
mento, de duas vezes o que seria realmente 
necessário. Com o advento do modelo de 
fornecimento de infraestrutura por meio de 
soluções em nuvem pública ou privada sur-
giu a possibilidade de otimizar essa despesa. 
Assim, os órgãos públicos podem deixar de 
fazer investimentos e gastos para gerenciar 
suas aplicações e passar a alocar recursos na 
terceirização de serviços de processamento 
de dados. Vários governos geraram acordos-
-quadro para consolidar seus datacenters com 
alguns provedores desses serviços. Um caso 
de destaque é o do governo do Reino Unido 
com seus Crown Hosting Data Centres.16

zz Soluções de impacto direto sobre os 
cidadãos

Para alcançar um efeito significativo de 
demonstração das estratégias de adoção da 
nuvem, recomenda-se incluir algumas inicia-
tivas de serviços ou aplicativos digitais usa-
dos intensamente pelos cidadãos. Exames 
escolares, solicitações de consultas médicas, 
pagamento de aposentadorias ou exibição de 
resultados das eleições são bons exemplos de 
áreas que possibilitam o uso de soluções em 
nuvem. A experiência do estado de Andhra 
Pradesh, na Índia, é emblemática a esse res-
peito, com o estabelecimento de acordos 
com vários fornecedores para implementar 

14 Mais informações em: gsa.gov/cloud.
15 Mais informações em: office365.cascaisedu.pt, custo-

mers.microsoft.com/en-hk/story/camaradecascais-
government-office365-blog.

16 Mais informações em: crownhostingdc.co.uk.
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soluções que não só impactam positiva e dire-
tamente os cidadãos, como também os fazem 
perceber os benefícios dessas tecnologias. 
Por exemplo, a iniciativa de governança ele-
trônica permitiu a geração de indicadores de 
desempenho para ações do governo e a inte-
ração direta com os cidadãos para obter fee-
dback.17 Além disso, o Estado desenvolveu o 
Cloud for All, um grande programa educa-
cional onde qualquer aluno pode conhecer e 
aprender a usar soluções de computação em 
nuvem.18

zz Desenvolvimento de aplicativos na nuvem
A nuvem permite a criação de software de 
código aberto, fornecendo serviços de plata-
forma, ou PaaS, que permitem que as equipes 

de desenvolvimento criem seus próprios apli-
cativos suportados pela infraestrutura e fer-
ramentas de software na nuvem. Um bom 
exemplo é o município de La Paz, na Bolívia, 
que desenvolveu na nuvem uma plataforma 
digital de código aberto própria, para forne-
cer serviços aos seus cidadãos.19

17 Mais informações em: customers.microsoft.com/en-us/
story/andhra-pradesh-government-powerbi-india- 
kaizala.

18 Mais informações em: cloud4all.in.
19 Mais informações em https://customers.microsoft.

com/sv-se/story/gobierno-autonomo-municipal-de-
la-pazgov-azure-spanish-bolivia.
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CARACTERÍSTICAS

zz Investimento mínimo. Graças a esse serviço,  
quando precisam habilitar soluções tecnoló-
gicas usando tecnologias em nuvem, as enti-
dades públicas não precisam fazer grandes 
investimentos em capital, orçamento, har-
dware, software ou instalações, como ocor-
ria tradicionalmente. O serviço é prestado por 
terceiros — uma empresa privada ou outra 
agência governamental — que faz os investi-
mentos necessários.

zz Autoatendimento sob demanda (on-de-
mand self-service). As organizações podem 
usar diretamente os recursos disponíveis na 
nuvem, conforme necessário, sem interven-
ção do provedor de serviços. A autonomia das 
entidades públicas para iniciar projetos tecno-
lógicos aumenta — cada uma pode escolher 
de maneira diferente os recursos específi-
cos de que precisem. Por exemplo, em uma 
mesma plataforma em nuvem, uma entidade 
pode estar interessada em usar o software de 
e-mail institucional e, mais intensivamente, em 
usar serviços de armazenamento de dados 
(arquivos, bibliotecas, bancos de dados, etc.). 
Na mesma plataforma, outra entidade pode 

usar outros serviços, como aplicativos de con-
tabilidade e recursos humanos ou desenvol-
vimento de aplicativos, e utilizar pouco os 
serviços de armazenamento de dados porque 
prefere usar sua própria infraestrutura para 
protegê-los.

zz Pagamento por uso (pay as you go). Paga-
-se apenas pelo que é utilizado, geralmente 
tráfego de dados, pela quantidade de tran-
sações ou número de usuários que usam os 
aplicativos, tudo conforme o contrato com 
o provedor de serviços. Portanto, não há 
necessidade de comprar e pagar por licen-
ças caras ou máquinas subutilizadas. Apenas 
a capacidade de computação usada é paga. 
Com essa abordagem é possível reduzir os 
custos financeiros de infraestrutura e sof-
tware que, historicamente, no setor público 
são duas ou três vezes maiores do que as 
necessidades reais.

zz Flexibilidade. O uso de serviços pode variar  
ao longo do tempo. Uma entidade pode deci-
dir contratar software ou infraestrutura maior 
em determinados períodos, aumentando a 
capacidade a capacidade de processamento 
quando for realmente necessário, sem ter que 
pagar ou investir para ter capacidade ociosa 

Características e modelo 
de serviços em nuvem
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em outros momentos. É o caso de algumas 
instituições que enfrentam períodos em que 
precisam atender a um grande número de 
usuários, de forma muito intensa, com deter-
minadas aplicações tecnológicas bastante 
específicas, que não são necessárias no res-
tante do tempo. Por exemplo, no período de 
entrega das declarações de imposto de renda, 
é usada uma solução bastante específica, 
sendo necessária também uma disponibili-
dade muito alta de conectividade e de capa-
cidade de processamento. Esse também é o 
caso de entidades que administram exames 
vestibulares: os usuários acessam suas plata-
formas para usar o software que administra os 
testes apenas em determinadas datas.

zz Acesso à rede. Basta ter links e acesso à Inter-
net para usar os serviços. Em alguns casos 
podem ser necessários largura de banda ou 
níveis de segurança mais elevados, incluindo 
links dedicados ou exclusivos, dependendo 
da sensibilidade dos dados, para o uso ideal 

dos serviços. No entanto, não existem grandes 
barreiras para uma entidade pública imple-
mente soluções tecnológicas.

zz Monitoramento elevado dos serviços. Todas 
as operações na nuvem realizadas por uma 
entidade pública pode ser controlada por 
quem tiver o status de usuário: autorizadores, 
supervisores, auditores, etc. Normalmente, 
todos os serviços em nuvem são acompanha-
dos por painéis de controle que podem ser 
usados   por usuários que não operem os apli-
cativos ou a infraestrutura fornecidos. Dessa 
forma, é possível controlar gastos, a proteção 
da privacidade dos dados, as ferramentas e 
alertas de segurança, etc.

MODELO DE SERVIÇOS EM NUVEM

O Gráfico A1.1 apresenta um resumo dos tipos de 
serviços e de implementação desse modelo de 
fornecimento de computação.
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IAAS
(Infrastructure as a service)

Serviço de locação de 
Infraestrutura para operar as 
aplicações de TI do cliente.

SAAS
(Software as a service) 

Serviço de aluguel de aplicações 
informáticas para uso do cliente, 

incluindo a infraestrutura 
necessária.

PAAS
(Platform as a service) 
Serviço de locação de 

Infraestrutura e software para o 
desenvolvimento e operação de 

aplicações do cliente.

NUVEM PÚBLICA
Os serviços e recursos de TI são 

gerenciados pelo provedor, são de 
sua propriedade e não são para 

uso exclusivo de um único cliente.

Dados ou aplicações de 
segurança nacional ou 

altamente sensíveis, conforme 
indicado pelos regulamentos, 
que devem ser protegidos de 

uma maneira específica.

TIPO DE SERVICIO TIPO DE IMPLEMENTAÇÃO CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

NUVEM PRIVADA
Os serviços e recursos de TI são 
mantidos em uma rede para uso 
exclusivo do cliente, geralmente 

suas próprias instalações, 
independentemente de o fornecedor 

ser ou não o proprietário.

NUVEM HÍBRIDA
É uma combinação de nuvem 

pública e privada; dados e 
aplicativos usam os recursos de 

ambas as nuvens.

NUVEM COMUNITÁRIA
Nuvem privada usada por um 

conjunto de clientes associados 
que podem compartilhar 

aplicativos e recursos.

Todos as aplicações e dados que 
não são de segurança nacional ou 
altamente sensíveis ou impedidos 

de estar na nuvem pública por 
política ou regulamento interno 

da organização.

Quando é necessário combinar 
aplicações e dados que devem 

estar na nuvem privada e 
aplicações e dados que podem 

estar na nuvem pública.

Quando houver oportunidades 
de compartilhar a 

infraestrutura e a capacidade 
de aplicativos entre as 

organizações.
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Exemplo de regime 
contratual

Um acordo-quadro, seja ou não para serviços em 
nuvem, geralmente contém dois instrumentos con-
tratuais:

i. Um acordo geral entre a entidade que repre-
senta o governo e os fornecedores seleciona-
dos.

ii. Um acordo específico entre cada entidade 
em particular e o fornecedor adjudicado 
para fornecer a ela um determinado bem ou 
serviço.

O conteúdo desses contratos varia de acordo com 
o modelo de acordo-quadro adotado. Quando 
fechados e muito completos, selecionando for-
necedores exclusivos para cada lote necessário 
e permitindo atribuições diretas, o contrato geral 
contém todas as informações e cláusulas que 
regem a relação contratual entre fornecedores 
e entidades solicitantes. Nesse caso, os acordos 
específicos tendem a ser muito simples, como, por 
exemplo, um pedido de compra eletrônico com 
detalhes básicos.

Por outro lado, quando os contratos são incom-
pletos, geralmente para bens ou serviços menos 
padronizáveis, permitindo a concorrência no 
segundo estágio e exigindo mais especificações 

para os fornecedores enviarem ofertas individuais 
a cada entidade, o acordo geral tende a conter 
informações e cláusulas básicas, que são poste-
riormente complementadas pelos contratos indivi-
duais ou contratos de call-off com os fornecedores 
adjudicados.

Nos acordos-quadro para a computação em 
nuvem, a tendência de vários governos tem sido 
desenvolver acordos gerais muito abrangentes, 
que contêm toda a oferta específica de cada um 
dos fornecedores selecionados e cláusulas que 
incluem todos os aspectos técnicos e comer-
ciais necessários. Portanto, embora seja comum 
que os serviços em nuvem apresentem diferen-
ças entre os provedores, geralmente é requerido 
que as empresas mantenham a uniformidade de 
suas próprias ofertas para o setor público. Assim, 
os fornecedores oferecem às entidades um menu 
de opções padrão para seus serviços, geralmente 
com preços pré-estabelecidos, dentro do qual 
cada órgão público irá parametrizar seus requi-
sitos individuais. Consequentemente, os acordos 
específicos ou de call-off para serviços em nuvem 
tendem a ser formulários padronizados, preenchi-
dos pelas entidades indicando apenas as opções 
solicitadas na oferta padrão pré-acordada. Em 
alguns casos, esses contratos individuais de cada 
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Seção Conteúdo

1. Condições 
gerais do 
acordo

Cláusulas comuns a qualquer contrato para fornecimento de bens e serviços:

zz Finalidade e escopo do contrato.
zz Datas de início e término.
zz Possíveis prorrogações do contrato: quais termos e sob quais condições.
zz Regras aplicáveis: leis ou documentos que fazem parte do contrato (bases de licitação).
zz Definições.
zz Outras cláusulas

Cláusulas específicas do acordo-quadro de nuvem:

zz Duração dos contratos individuais ou de call-off a serem assinados com entidades públi-
cas: prazos máximos, mínimos.

zz Entrada de novos licitantes.
zz Responsabilidades do ofertante: investimentos, manutenção de infraestrutura, etc.
zz Compromissos de privacidade de dados.
zz Compromissos de confidencialidade da gestão.
zz Eventuais seguros a serem contratados pelo fornecedor.
zz Adesão às normas de proteção de dados e segurança cibernética.
zz Adesão às normas tipo ISO: qualidade dos serviços, continuidade dos negócios, segu-

rança, gerenciamento de dados.
zz Outras.

2. Descrição 
dos serviços 
oferecidos

Lista e detalhes dos serviços oferecidos por cada provedor selecionado no acordo-quadro, 
usualmente especificado em anexo ou formulário individual de cada dividido em categorias 
de serviço:

zz Descrição das aplicações, Softwares como Serviço, SaaS.
zz Descrição dos serviços de hospedagem em nuvem, seja PaaS ou IaaS.
zz Descrição dos serviços de suporte ou apoio associados à oferta de serviços em nuvem, 

como migração, segurança, garantia de qualidade, treinamento, centros de contato, etc.

A proibição de fornecer outros serviços, como o recrutamento de profissionais, projetos 
personalizados ou outros que desvirtuem o acordo-quadro, distorçam a concorrência e 
possibilitem irregularidades.

(continua na próxima página)

TABELA A2.1 ESBOÇO DE UM CONTRATO DE ACORDO-QUADRO DE SERVIÇOS DE 
NUVEM PÚBLICA

órgão público reproduzem as cláusulas estabeleci-
das no acordo-quadro geral.

A Tabela A2.1 apresenta uma estrutura de acor-
do-quadro para a prestação de serviços públicos 
de computação em nuvem, que resume os princi-
pais conteúdos presentes nesses tipos de contra-
tos, com base em uma amostra daqueles usados   

por alguns governos.20 O capítulo ‘Referências’, no 
final deste documento, indica os sites onde esses 
documentos podem ser encontrados.

20 Foram utilizados os acordos-quadro dos serviços de 
fornecimento de computação em nuvem do Reino 
Unido, Itália, Colômbia, Austrália e Estados Unidos.
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Seção Conteúdo

3. Publicidade 
dos serviços

Regulamento de obrigações ou opções para disseminar a oferta e seu conteúdo a órgãos 
públicos, incluindo:

zz Preencher fichas de informação de produtos em um catálogo eletrônico, se disponível, 
mensagens de publicidade ou outras informações exigidas pelos gerentes de conteúdo 
da loja digital de compras públicas (se houver).

zz Atividades de marketing, como mensagens diretas, brochuras, anúncios, etc.
zz Participação obrigatória ou opcional em eventos de transmissão, feiras ou workshops de 

treinamento.
zz Outras ferramentas

4. Contratação 
dos serviços

Cláusulas que regulam como os serviços serão contratados pelas entidades que fazem parte 
do contrato, geralmente detalhadas em um anexo ou guia separado, mas que fazem parte do 
contrato. Por exemplo:

zz Autorização para realizar projetos pilotos, pagos ou não, sem compromisso de contrata-
ção de serviços.

zz Obrigação de formalizar requisitos ou preparar termos de referência antes de solicitar serviços.
zz Procedimentos de seleção, seja por tratamento direto ou por processos competitivos.
zz Regras das minilicitações, em processos competitivos, incluindo critérios de adjudicação.
zz Regras e formatos para formalização de contratos e emissão de pedidos de compra.
zz Descrição das autorizações necessárias e dos níveis de autoridade exigidos para contra-

tação dos serviços.

5. Método de 
fornecimento

Descrição de como os serviços serão fornecidos:

zz Requisitos de testes prévios.
zz Atividades de migração.
zz Atividades de gestão de mudanças.
zz Acordos de nível de serviço (Service Level Agreements), gerais para todos os provedo-

res e indivíduos (em anexo), eventualmente para cada provedor. Por exemplo: disponibili-
dade, velocidade, backup de dados, etc.

zz Compromissos de suporte ou central de ajuda: horário, acesso, descrição dos serviços de 
help desk, entre outros.

zz Gerenciamento de contingência, protocolos de resolução de incidentes, etc.

6. Supervisão e 
relatório da 
execução do 
serviço

Cláusulas para regulamentar como a execução dos serviços será relatada e supervisionada:

zz Conteúdo e periodicidade dos relatórios.
zz Acesso a informações e quadros de controle.
zz Atividades de auditoria ou supervisão a serem realizadas.

7. Transparência 
e registros

zz Descrição das informações a serem divulgadas publicamente, quem as divulgará e quando.
zz Obrigação de manter registros, onde e por quanto tempo.

8. Administração 
do contrato

Descrição das atividades de administração de contratos:

zz Planos e horários de trabalho.
zz Contrapartes ou pontos de contato para cada uma das funções.
zz Descrição das equipes de trabalho e dos responsáveis   pelas diferentes tarefas.
zz Organização das comunicações e instâncias de administração: conselhos ou comitês. 

(continua na próxima página)
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ESBOÇO DE UM CONTRATO DE ACORDO-QUADRO DE SERVIÇOS DE 
NUVEM PÚBLICA (continuação)

Seção Conteúdo

9. Litígios e 
multas

Cláusulas para determinar o que acontece se o fornecedor falhar na prestação dos serviços 
ou se ocorrerem diferenças ou incidentes entre as partes:

zz Protocolos e fluxos de reclamações, de acordo com os tipos de incidentes.
zz Instâncias de contestação ou arbitragem a serem utilizadas.
zz Definição de possíveis multas, de acordo com a gravidade do incidente.

10. Condições 
econômicas

Regulamento de preços e pagamentos, incluindo:

zz Preços de cada item de serviço do contrato, geralmente específicos para cada provedor 
listado no anexo (pagamento por uso, usuários, etc.).

zz Cálculo e periodicidade dos pagamentos.
zz Procedimentos contábeis para serviços e formalidades de cobrança.
zz Procedimentos de pagamento: termos, responsáveis.
zz Descontos por multas, atrasos ou outras contingências pré-estabelecidas (normalmente 

associadas automaticamente aos SLAs).

TABELA A2.1
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