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Experiência em outros países

Estados Unidos 
Reino Unido 
Canadá 



USA : Cloud First

Documento “Federal Cloud Computing Strategy”, 
publicado em 2011 introduziu o Cloud First
Apresentação do conceito de nuvem, motivando a 

comunidade (utilização não otimizada de recursos, mais 
eficiência, escalabilidade, etc.)
Sincronizar as ações de adoção de serviços em nuvem
Impor um desafio para as agências governamentais



USA : Cloud First

Foram destacados os seguintes benefícios: eficiência, 
agilidade nas ações inerentes aos recursos de TI e maior 
possibilidade de  inovação nos serviços
Proposta de framework para uso de nuvem: 3 etapas 

(seleção do serviço a ser migrado para nuvem, 
disponibilização de recursos para possibilitar a migração, 
e gerenciamento dos serviços e migração)



USA : Cloud First

Seleção do serviço (1ª etapa): segurança, 
interoperabilidade, disponibilidade, performance, 
confiabilidade, escalabilidade, portabilidade, 
confiabilidade do fornecedor, compatibilidade de 
arquitetura do serviço com o ambiente em nuvem, 
infraestrutura de comunicação, disponibilidade de 
soluções no mercado, disponibilidade por parte do 
governo em patrocinar a migração, ciclo de vida da 
tecnologia em observação



USA : Cloud First

Prover os serviços na nuvem (2ª etapa) destaca a 
necessidade de mudança de mentalidade
Ambiente convencional a preocupação é com gerência 

de recursos computacionais e de comunicação de dados, 
na nuvem a preocupação é gerenciar, além de recursos 
de infraestrutura, a qualidade do serviço contratado
Gerenciar serviços na nuvem (3ª etapa) reforça a 

necessidade de monitoração e reavaliações periódicas



USA : Cloud First

2011: Cloud First Buyer’s Guide (TechAmerica
Foundation) publicado para servir de guia prático para 
implantação de serviços em nuvem
O documento elencou todos os parâmetros a serem 

observados na preparação das agências no processo de 
adoção de nuvem e também definiu os atores 
(profissionais) necessários ao processo de implantação



USA : Cloud First

2018: é publicado o documento Cloud Smart Strategy, 
com o objetivo de atualizar as ações e recomendações



Reino Unido : G-Cloud

2011: é publicado o documento Cloud Government
Strategy (Government Digital Service – GDS) 
Referência não somente para prover introdução e 

educação na área de serviços em nuvem, mas também 
para aquisição e operação destes serviços
Introduziu o conceito de “loja virtual”, o Digital 

Marketplace



Reino Unido : G-Cloud
Avaliar o potencial de uso de nuvem antes de qualquer 

outra opção quando se tratar de serviços existentes
Estratégia: criar frameworks de fornecimento de 

serviços, que são atualizados constantemente (atual é o 
G Cloud 10)



Reino Unido : G-Cloud
Digital Marketplace: cloud hosting, cloud software e 

cloud support
Para cadastro no DM os fornecedores devem consultar o 

Cloud Supplier’s Guide
2013: GDS publica o documento Government Cloud First

Policy, reiterando a importância de considerar o uso de 
nuvem como primeira alternativa



Reino Unido : G-Cloud
Government Digital Service – GDS publica o Technology 

Code of Practice com critérios para apoiar as agências 
federais na contratação de serviços em nuvem
Fica estabelecido um procedimento que visa uniformizar 

um padrão de compra e venda de serviços em nuvem 
para as agências governamentais



Reino Unido : G-Cloud
2018: publicada uma pesquisa feita junto aos órgãos 

governamentais Britânicos
Resultado: a maior parte dos órgãos tem conhecimento 

do G-Cloud, impeditivos detectados: segurança, 
conformidade, recursos financeiros, legado tecnológico e 
dependência de fornecedores, além da dificuldade de 
gerenciar infraestrutura híbrida (em média 4 ferramentas 
distintas para gerenciar os recursos)



Canadá : Cloud Adoption Strategy
2011: serviços de TI do governo Canadense passam a ser 

gerenciados pelo Shared Services Canada – SSC
2014: SSC orienta estratégia de implantação de serviços 

em nuvem, a partir de consulta a indústria e agências 
governamentais
SSC passa a operar em conjunto com o Treasure Board 

Secretariat, e assume o papel de “cloud broker”



Canadá : Cloud Adoption Strategy
2018: nova versão do documento Cloud Adoption

Strategy
3 grandes objetivos: apoiar o balanceamento de ofertas 

de acordo com a demanda, gerenciar riscos de forma 
consistente e preparar forca de trabalho para atuar no 
ambiente de nuvem



Canadá : Cloud Adoption Strategy
As orientações indicam que o governo Canadense deve 

atuar em colaboração com provedores definido aspectos 
de segurança e níveis de confiabilidade
Cabe aos órgãos federais manter responsabilidade pela 

confidencialidade, integridade e disponibilidade dos 
serviços
SSC mantem diferentes perfis de controle para 

diferentes categorias de serviços em nuvem, e tem 
certificações de segurança em nuvem



Canadá : Cloud Adoption Strategy
Princípios a serem observados: nuvem sendo principal 

opção de entrega dos serviços, prioridade: nuvem 
publica/nuvem hibrida/nuvem privada e não uso de 
nuvem, prioridade: SaaS/PaaS/IaaS, observar 
orientações específicas para acesso a dados sensíveis, 
desenvolver estratégias apropriadas de saída do serviço 
em nuvem antes de iniciar seu uso, considerar 
portabilidade e interoperabilidade dos serviços



Canadá : Cloud Adoption Strategy
Orientação aos CIO’s: criar força de trabalho 

especializada
Centros de excelência para prestar apoio no processo de 

contratação de serviços em nuvem
Public Services and Procurement Canada: processos de 

compra e contratações
Canadian Public Sector Community Cloud: marketplace



Lições aprendidas
Todas as estratégias destacam a necessidade de 

formação das equipes
Todas as estratégias apresentam frameworks para 

implantação de serviços em nuvem
Diferenças: maior ou menor grau de tutoria sobre o 

processo de implantação de serviços em nuvem 
(USA/UK/Canada)



Brasil
Apoio na formação das equipes
Definição de frameworks
Apoio na tomada de decisões e estudos de vantajosidade
Apoio no processo de contratação
Broker oficial
Orientação para classificação de dados
Marketplace
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