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Especial | Computação em nuvem

Contrato de adesão predomina,
mas há espaço para negociações
Carmen Nery
Para o Valor, do Rio

Os provedores de serviços na
nuvem oferecem uma grande va-
riedade de serviços e de níveis de
qualidade — traduzidos em dife-
rentes índices de disponibilidade e
performance, critérios de seguran-
ça, potencial de escalabilidade, pa-
drões de velocidade de processa-
mento e capacidade de armazena-
mento. Tudo isso é expresso em
contratos de níveis de serviços
(SLA – Service Level Agreement) e
em cláusulas que indicam ainda
penalidades e bonificações, for-
mas de apuração de responsabili-
dades quando ocorre algum even-
to adverso e instâncias para resolu-
ção de litígios.

Ao cliente cabe controlar a qua-
lidade por meio dos relatórios en-
viados pelo próprio provedor. E as
penalidades por eventuais indis-
ponibilidades dão-se, em geral,
por meio de descontos nas faturas
ou crédito em serviços. Walter Ca-

panema, professor da escola de
magistratura do Rio de Janeiro e
membro da Cloud Security Aliance
— entidade internacional de estu-
do e pesquisa dessa tecnologia —,
realizou um estudo que aborda os
aspectos técnicos e jurídicos dos
contratos de cloud computing.

O contrato, diz o professor, deve
ter como cláusulas necessárias as
que abordam aspectos fundamen-
tais para garantir o serviço. Entre
eles, o local onde os dados são pro-
cessados/armazenados, mecanis-
mos de backup e recuperação de
desastres, retenção de dados e
quem vai ter acesso a que tipo de
infraestrutura, e também requisi-
tos de segurança de TI, auditoria
externa, criptografia, tempo de
resposta e de recuperação.

“É importante também especi-
ficar o destino dos dados ao fim
do contrato, além de notificação
sobre invasão, se terceiros po-
dem ter acesso aos dados e se o
provedor pode usar esses dados”,
diz Capanema.

Em relação aos aspectos jurídi-
cos, ele diz que a legislação apli-
cada depende do modelo de ne-
gócios e do tipo de cliente. Para o
relacionamento entre empresas
(B2B), o que vale é o artigo 927
do Código Civil. Já para usuários
pessoa física (B2C), o indicado é
o artigo 14 do Código de Defesa
do Consumidor. “O importante é
observar que a maior parte dos
contratos já está pronta e se dá
por meio de adesão.”

Maria Cristina Machado Cor-
tez, advogada da Andreolli Gia-
comini, Porto e Cortez, observa
que é muito difícil haver contes-
tações judiciais, pois TI é um se-
tor que não litiga por ter alto ní-
vel de governança — comitês
operacional, tático e estratégico,
além de mediação e até câmaras
de arbitragem internacionais.

Fabiano Droguetti, diretor de
tecnologia da T I V I T, diz que nas
clouds públicas — com vendas pe-
la internet e pagamento com car-
tão de crédito — o contrato é, de fa-

to, de adesão. Mas nos contratos
“e n t e r p r i s e”, para nuvens públicas
ou privadas, existe uma minuta de
contrato padrão em que algumas
cláusulas podem ser discutidas.
“São contratos de longo prazo de
até 60 meses. Há uma flexibilidade
para se discutir o que o cliente e o
provedor enxergam como risco”,
diz Droguetti. Em alterações para
elevação dos níveis de qualidade e
disponibilidade, ele diz que, se a
solução contratada pode ser esca-
lada para o novo nível de serviço,
não há alteração nos custos.

No UOL, os contratos são de
adesão para a UOL Hosting, que
oferece nuvens públicas. Na UOL -
D I V E O, onde estão as linhas de ser-
viços corporativas, os contratos
têm cláusulas negociáveis. A em-
presa conta com uma minuta pa-
drão e as alterações dependem do
grau de seu envolvimento com os
serviços e de delegação por parte
do cliente. “Nos contratos de in-
fraestrutura (IaaS), o cliente, mui-
tas vezes, gerencia a camada de
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Droguetti, da TIVIT: flexibilidade para discutir o que se identifica como risco
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Segurança Especialistas afirmam que funcionários
são maior fonte de vulnerabilidade no sistema

Risco zero é uma
missão impossível
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Ivo Machado, da Trustsign: “Sabemos que casos como os que a mídia vem mostrando acontecem há muito tempo”

Paulo Brito
Para o Valor, de São Paulo

Por mais que as nuvens de com-
putação sejam declaradas seguras,
o fato é que nenhuma estrutura de
TI pode ser considerada à prova de
invasões ou violações. “Não existe
100% de segurança. Ninguém po-
de dar esse nível de garantia”, diz
Edgar Toshiro Yano, professor da
Divisão de Ciência da Computação
do ITA, onde uma das disciplinas
que ensina é segurança lógica de
software. “Executam-se medidas
que levarão a um nível de risco
aceitável para o negócio, mas o ris-
co é dinâmico e nunca é zero. O
que importa é se esse risco residual
é aceitável para o negócio.”

Yano aponta o ser humano co-
mo um dos pontos mais vulnerá-
veis na segurança de uma estrutu-
ra de TI. “Apesar das vulnerabilida-
des dos diferentes sistemas e apli-
cações, a maior fonte de riscos é o
inimigo interno. O caso do
Snowden mostra isso”, acrescenta
o professor do ITA. “Qualquer or-
ganização pode ter um Snowden
em potencial. É necessário um
acompanhamento do uso das per-
missões de acesso. Indivíduos com
muitas permissões de acesso de-
vem ser protegidos e vigiados com
mais rigor”, afirma ele.

Ivo Machado, diretor da empre-
sa Tr u s t s i g n , também aponta o ser
humano como elo mais fraco na
cadeia da segurança: “Nunca exis-
te segurança total num sistema”,
concorda. “E sabemos que casos
como os que a mídia vem mostran-
do acontecem há muito tempo.
Uma das razões para isso é que, in-
felizmente, a segurança é vista co-
mo despesa e não como investi-
m e n t o”, acrescenta.

Esteja ou não em nuvem, diz

Machado, a empresa que decidir
apostar em segurança precisa dar
no mínimo quatro passos: criar
uma área específica para isso, des-
vinculada de TI; conseguir profis-
sionais com as competências ne-
cessárias para analisar e avaliar
máquinas e comportamento hu-
mano; investir em conscientização
para a segurança da informação; e
fazer periodicamente um levanta-
mento dos riscos.

Machado, da Trustsign, conta
que em cinco anos sua empresa fez
análises de vulnerabilidade em
200 instalações de clientes e conse-
guiu acesso a 100% delas. A esse
respeito, Yano, do ITA, lembra que
o pior atacante não é mais aquele
que tira um servidor do ar, mas o
que consegue implantar um ‘back -
door ’ na organização “e atua de
forma contínua e persistente —por
meses ou anos—, acessando as in-
formações críticas da organização.
Ele faz um alerta: “Os mecanismos
de autenticação baseados exclusi-
vamente em senhas são muito vul-
neráveis e só devem ser usados pa-
ra acesso a informações que, se di-
vulgadas, não comprometem a or-
ganização. Para um maior nível de
segurança deve-se usar um fator
extra de autenticação, como to-
kens ou biometria, por exemplo”,
diz Machado.

Ao revelar as bisbilhotices da
Agência de Segurança Nacional
americana (NSA), Edward
Snowden mostrou que ela explo-
rava justamente as vulnerabilida-
des das redes de telecomunica-
ções. Demi Getschko, diretor do
Comitê Gestor da Internet, comen-
ta que esses programas de espio-
nagem utilizados pela NSA apro-
veitam-se da existência de locais
críticos de passagem dos dados,
especialmente os pontos para on- Fonte: Brasscom
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Efeito Snowden pode retardar decisões de investimento
De São Paulo

As revelações que fizeram o ana-
lista Edward Snowden abandonar
seu emprego na National Security
Agency (NSA) e refugiar-se na Rús-
sia não chegam a tirar o sono dos
diretores de TI, mas podem retar-
dar um pouco suas decisões de
adotar computação em nuvem pú-
blica para suas empresas. “O que
aconteceu foi uma invasão em te-
lecomunicações, mas eu diria que
as nuvens são mais seguras do que
muitas empresas”, garante Cláu-
dio Soutto, da Deloitte.

Mesmo assim, o mercado ficou
preocupado. Uma pesquisa publi-
cada em julho pela organização
Cloud Security Alliance mostrou

que depois das revelações de
Snowden 10% dos CIOs não resi-
dentes nos EUA cancelaram pla-
nos de utilizar serviços de prove-
dores americanos de cloud, en-
quanto 56% declararam ter agora
restrições para usar esses mesmos
serviços. Por outro lado, consulto-
res de empresas de pesquisas re-
gistraram um aumento de ativida-
de das empresas que oferecem ser-
viços de segurança fora dos EUA:
elas têm sido procuradas para pro-
teger justamente os dados de em-
presas americanas no exterior.

Jefferson Squioquet, CEO da
Unidonto de Curitiba, não tem re-
ceios com relação ao uso de uma
nuvem pública como a que sua
empresa adotou e não voltaria

atrás na sua decisão: “No nosso ca-
so eu tenho confiança na operação
porque pude conhecê-la e porque
confio também na competência
das pessoas que estão à frente de-
l a”, explica. “Eles têm todos os re-
cursos de segurança, backup, ener-
gia, redundância”, completa.

O presidente da Boavista Servi-
ços, Dorival Dourado, diz que
uma operação como a de sua em-
presa, com sete milhões de transa-
ções por dia, só deve ser feita em
nuvem privada: são dados de cré-
dito de milhões de clientes, que
não podem estar expostos a risco
nenhum — esse é um ambiente
sempre pronto para auditorias,
checagens e avaliações, que já re-
cebeu certificação ISO 27001. “No

nosso segmento, portanto, não
cogitamos usá-las por enquanto,
porque não consideramos que
elas possam nos dar toda a segu-
rança de que precisamos.”

“Sempre achei que em nosso se-
tor a segurança, rastreabilidade de
quem acessa o sistema, bloqueios e
outros itens desse tipo são peças
fundamentais. Se um dia as nuvens
públicas oferecerem tudo isso con
certeza iremos avaliar”, acrescenta
o presidente da Boavista.

Luiz Natal Rossi, diretor do De-
partamento de Tecnologia da In-
formação da USP, não tem receio
com relação à segurança, e espera
que a comunidade acadêmica não
seja incomodada por hackers: “Te -
mos uma nuvem privada, e nossa

segurança é a de sempre”, lembra
ele. O professor Edgar Yano, do ITA,
observa que as nuvens privadas
“atuam com contratos de nível de
serviço. Cabe a cada organização
desenvolver um modelo de contra-
to mais apropriado ao seu negó-
cio. Nesse modelo, pode ser esta-
belecido onde ficarão os dados, co-
mo eles serão protegidos e qual a
legislação pertinente a ser aplica-
d a”. Ele alerta: “Nenhuma organi-
zação garantirá que um serviço li-
gado a um governo não tenha im-
plantado sensores que coletem da-
dos de diferentes operações”.

A nuvem pública “deve ser usa-
da com restrições nas transações
comerciais críticas: a principal
fonte de informações para os ata-

ques às organizações são os servi-
ços de nuvem públicos”, lembra.
Devido a essas incertezas, Yano
acha que a arquitetura da internet
deverá ser repensada com múlti-
plos segmentos. “É desejável ter
segmentos livres onde máquinas e
usuários poderão atuar de forma
anônima, e segmentos para negó-
cios onde obrigatoriamente usuá-
rios, conexões e serviços serão au-
tenticados e monitorados. No sis-
tema atual, há excesso de poder
para usuários anônimos. A inter-
net cresceu e progrediu devido à
boa vontade e colaboração dos
primeiros participantes. Mas, na
situação corrente, os vândalos, es-
piões, bandidos e extremistas es-
tão com muito poder.” (PB)

aplicação. Mas, se ele nos delega o
gerenciamento do CRM, do ERP ou
do banco de dados, isso implica
em uma customização do contra-
to. Da mesma forma, quando há
uma alteração nos níveis de dispo-
nibilidade, haverá mudanças nos
valores e nos contratos, pois, quan-
to maior a disponibilidade, mais
complexo fica o ambiente”, diz Gil
Torquato, CEO da UOLDIVEO.

A IBM no caso das nuvens públi-
cas — em que a empresa oferece
uma máquina virtual e o cliente
gerencia e é responsável a partir da
entrega — o SLA está limitado ao
seu acesso à máquina contratada.
Já na linha Smart Cloud Enterprise
Plus — com infraestrutura de servi-
ços gerenciada pela IBM —, se hou-
ver indisponibilidade, há multa
pelo não atendimento.

de eles convergem nas conexões
entre os países. “Outro aspecto
preocupante é que a maior parte
dos equipamentos muitas vezes
pode ter alguma ‘saída de emer-
g ê n c i a’ ”, diz Demi ao comentar os
‘backdoors’, formas de acesso aos
equipamentos por meio de ende-
reços de memória ou programas
não documentados.

Um terceiro ponto de vulnera-
bilidade está nos programas que
todos os usuários costumam ter
em seus computadores, incluindo
os antivírus, comenta ele: “Vá r i a s
empresas que fazem programas
coletam dados sobre o que aconte-
ce no computador para seu uso.
Mesmo que alguém pense em uti-
lizar criptografia contra isso, ainda
vai ter que digitar alguma coisa e
esse dado poderá ser capturado di-
retamente do teclado”, completa.

Apesar de Snowden ter afirma-
do que a NSA consegue descobrir
muitas chaves criptográficas,
Getschko não tem dúvida de que
a criptografia continuará sendo
uma boa forma de proteger da-
dos: “Ela é uma ferramenta mui-
to sólida da matemática e cripto-
grafia forte será muito difícil de
ser quebrada”, afirma. Contra to-
dos os riscos, ele recomenda
principalmente as boas práticas:
“É preciso analisar o sistema todo
e aplicá-las ponto por ponto.”

Antonio Phelipe, diretor de tec-
nologia da Ativas, provedor de
cloud cujos principais acionistas
são a Cemig e o Grupo A s a m a r, diz
que a segurança de dados para evi-
tar incidentes desse tipo está aci-
ma de tudo numa empresa de
cloud: “Há problemas principal-
mente quando o cliente faz insta-
lações ou atualizações indiscrimi-
nadamente, aceitando o risco de
enfrentar vulnerabilidades.”A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27, 28 e 29 ago. 2013, Especial: Computação em nuvem, p. G6.




