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A tualmente, com o avanço 
da tecnologia e a possibi-
lidade de ter acesso à in-

ternet através de uma série de dis-
positivos, estamos escutando com 
muito mais frequência termos tec-
nológicos, como “Cloud Compu-
ting”, “IaaS”, “SaaS”, “criptografia 
de dados”, “data center”, “armaze-
namento em nuvem”, entre outros.

Por se tratar de termos técnicos 
de TI e por serem bem novos, 
acabam sendo incompreendidos 
pelas pessoas que não são da área 
e, muitas vezes, a solução é fingir 
o conhecimento.

Esse fato não afeta somente os 
brasileiros, mas o mundo inteiro, 
que está passando por transfor-
mações tecnológicas muito gran-
des e rápidas. As pessoas que não 
são da área de computação aca-
bam sofrendo mais com essas mu-
danças, pois cada vez mais termos 
técnicos estão sendo utilizados no 
nosso cotidiano.

A pergunta-chave hoje, portanto, é 
o que é, e como funciona a compu-
tação em nuvem e como ela pode 
auxiliar na melhoria dos processos 
das empresas da área de seguros.

ENTENDENDO O CONCEITO  
DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM

A computação em nuvem oferece 
uma forma simples de acessar ser-
vidores, armazenamento, bancos 
de dados e um conjunto amplo de 
serviços de aplicativo pela internet 
(Site Amazon Web Services).

O conceito parece complicado, 
mas não é. As pessoas estão ha-
bituadas a armazenar arquivos, 
instalar programas em seus com-

putadores para realizar tarefas 
do dia a dia. Quando os compu-
tadores chegam ao limite de sua 
capacidade ou ficam ultrapassa-
dos, é necessário trocar por ou-
tros mais modernos.

Em ambientes corporativos, esse 
cenário é muito mais complicado, 
pois não se trata de apenas uma 
máquina, e sim de vários com-
putadores, servidores e licenças 
de softwares, que acabam ficando 
obsoletos com o tempo e precisam 
ser atualizados constantemente, o 
que gera custos altíssimos de in-
fraestrutura para uma empresa.

É nesse cenário que entra a com-
putação em nuvem. Basicamente, 
é um conceito de alugar um “pe-
dacinho” de um supercomputador 
com uma determinada capacidade 
e com programas específicos já ins-
talados para realizar uma tarefa, e 
caso seja necessário, é possível au-
mentar ou diminuir essa capacida-
de, pagando apenas por aquilo que 
está realmente sendo utilizado. Esse 
modelo de negócio se chama IaaS, 
“infraestrutura como serviço”, do 
inglês “Infrastructure as a Service”.

O acesso a esse “pedacinho” de su-
percomputador é remoto, ou seja, 
através da internet – daí o nome de 
computação em nuvem.

Muitas empresas estão trazendo o 
conceito da computação em nu-
vem para seus softwares e ofere-
cendo os sistemas online, em que 
é possível pagar somente pelas 
funcionalidades e pela quantida-
de que serão utilizadas. Esse mo-
delo de negócio se chama SaaS, 
ou “software como serviço”, do 
inglês “Software as a Service”.

A computação 
em nuvem 
oferece uma 
forma simples 
de acessar 
servidores, 
armazenamento, 

bancos de dados  

e um conjunto 

amplo de serviços  

de aplicativo  

pela internet.  

(Site Amazon  

Web Services).
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SOFTWARE COMO SERVIÇO EM 
BENEFÍCIO DO SEU NEGÓCIO

Sofware como serviço (SaaS) basi-
camente é um mecanismo de en-
trega de softwares sob demanda. 
Diferentemente do licenciamen-
to, no qual se compra uma licença 
de utilização por período anual 
e se instala o software em uma 
determinada máquina, softwa-
res com modelo de negócio SaaS 
são quase sempre vendidos sob 
assinatura, em que o cliente pa-
ga uma taxa contínua para o uso 
(CARRARO; CHONG, 2007).

O Microsoft Office 365 é um belo 
exemplo. Diferente das versões 
anteriores, em que era necessário 
comprar a licença do software e 
realizar a instalação no compu-
tador, esse novo serviço da Mi-
crosoft permite que o Office seja 
acessado diretamente através do 
navegador de internet. Assim, é 
inteiramente online, dispensando 
qualquer tipo de instalação.

O GClaims é outro exemplo de 
software distribuído no modelo 
SaaS, porém voltado especifica-
mente para atender a empresas da 
área de seguros. Ele permite vá-
rios tipos de utilização, de acor-
do com cada segmento (Loss Pre-
vention, regulação de sinistros, 
inspeção de riscos e vistorias, en-
tre outros). Empresas como RTS 
Grupo, 4x4 Seguro, Sinistros RE 
e Qualitas Reguladores de Sinis-
tros estão utilizando essa ferra-
menta para trazer melhorias na 
gestão e operação dos processos.

Geralmente, soluções SaaS são 
cobradas de acordo com as fun-
cionalidades contratadas ou pe-
la quantidade de utilização. Isso 

INFRAESTRUTURA COMO 
SERVIÇO EM BENEFÍCIO DO 
SEU NEGÓCIO

Muitas empresas da área de segu-
ros não possuem uma demanda de 
serviços linear, como é o caso de 
reguladoras de sinistros, empresas 
de inspeção de riscos e corretoras, 
entre outras. Em determinadas 
épocas do ano, o fluxo de entrada 
de sinistros ou vistorias é muito 
alto, e em outras, muito baixo. 

Para suportar essa demanda de 
serviços variável e minimizar os 
gastos com infraestrutura, di-
versas empresas desistem de ter 
um servidor potente instalado 
em sua própria casa e buscam 
uma solução na Cloud Com-
puting. É o caso do Grupo RTS 
International Loss Adjusters, 
que optou por não manter uma 
infraestrutura de armazenamen-
to de arquivos e migrou todos 
os documentos de sinistros das 

filiais do Brasil para uma solu-
ção de armazenamento desse tipo  
(GENERAL CLAIMS, 2016).

De acordo com William Kwong 
Huang, CEO da General Claims, 
essa medida inovadora conseguiu 
cortar os gastos de infraestru-
tura e suporte interno da RTS 
e aumentou a capacidade de ar-
mazenamento e segurança dos 
arquivos. Isso porque a solução 
adquirida pela mesma oferece 
backup regional, alta disponibili-
dade e criptografia dos arquivos 
(GENERAL CLAIMS, 2016).

As vantagens de utilizar IaaS em 
vez de construir uma infraestrutu-
ra própria são muitas, pois através 
desse conceito é possível evitar 
gastos com manutenção e seguran-
ça, acompanhar o crescimento ex-
ponencial das aplicações, alcançar 
alta disponibilidade, continuidade 
de negócios e recuperação de de-
sastres sem grandes investimentos.

Análise
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traz um grande benefício para as 
empresas, pois gera a possibilida-
de de pagar somente pelas apli-
cações necessárias para o negócio, 
com preços diferenciados.

Abaixo há uma breve lista de 
empresas que trabalham com  
esse modelo:

• Google: O Google, empresa 
dona do maior buscador da in-
ternet, oferece um pacote de ser-
viços chamado “Google Apps”, 
que conta com ferramentas 
de edição de textos, planilhas, 
agenda, e-mails, entre outros. 
O Google Apps oferece pacotes 
de preços que variam de acordo 
com o número de usuários.

• Dropbox Inc.: O Dropbox é 
um serviço de armazenamen-
to e compartilhamento de ar-
quivos em nuvem. A empresa 
disponibiliza pacotes de preços 
que variam conforme a quan-
tidade de espaço e de usuários. 

• General Claims: A General 
Claims, uma startup brasileira 
no segmento de seguros, oferece 
o software GClaims, que reali-
za toda a gestão e regulação de 
sinistros. A empresa possui pa-
cotes de preços de acordo com 
a quantidade de sinistros cadas-
trados por mês no software.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

O armazenamento de dados em-
presariais na nuvem gera muito 
desconforto para as empresas, 
principalmente no quesito segu-
rança da informação. Porém, ao 
contrário do que muitas pessoas 
pensam, as informações em nu-
vem, na maioria das vezes, estão 
muito mais seguras do que “den-
tro” do ambiente de várias empre-
sas. Isso acontece porque compa-
nhias como Amazon e Microsoft, 
que fornecem vários tipos de ser-
viços em Cloud, investem bilhões 
de dólares para terem uma exce-
lente segurança para seus clientes.

Empresas que fornecem serviços 
em nuvem geralmente possuem 
um nível de segurança extra nos 
seus produtos, não só para evi-
tar tentativas de invasão, mas 
também para garantir a alta dis-
ponibilidade dos benefícios que 
prometem. Contudo, é sempre 
bom investigar muito bem a pro-
cedência das empresas que estão 
oferecendo esse tipo serviço.

Outro ponto importante é enten-
der o modelo de segurança com-
partilhada em nuvem: as com-
panhias viabilizam serviços de 
Cloud e garantem um nível de se-
gurança, mas o cliente precisa se 

preocupar com outras questões, 
como sistema operacional, regras 
de firewall, uso de senhas e token 
para autenticação, além de muitas 
outras ferramentas que ajudam a 
elevar consideravelmente o nível 
de segurança (CARDOSO, 2015).

A COMPUTAÇÃO EM  
NUVEM EM EXPANSÃO

Com a evolução exponencial da 
tecnologia e o aumento da deman-
da de produtos de TI em paralelo 
com o custo para se manter uma 
infraestrutura relacionada adequa-
da e de alto desempenho, a compu-
tação em nuvem vem ganhando es-
paço e, aos poucos, conquistando 
as empresas. Uma pesquisa da For-
rester indica que as vendas mun-
diais de software como serviço de-
vem chegar a US$ 106 bilhões até o 
final de 2016 (IBM, [s.d.]). 

Sabendo dessas informações, fica 
explícito o ritmo do crescimento 
frenético da utilização de Cloud 
Computing no mundo, e não res-
tam dúvidas dos benefícios que a 
computação em nuvem pode trazer 
para melhoria dos processos das 
empresas, abrindo portas que antes 
eram inviáveis financeira e tecnolo-
gicamente para muitas companhias 
deterem avanços de ponta.

Ao contrário do que muitas pessoas pensam,  
as informações em nuvem, na maioria das vezes, estão muito 

mais seguras do que “dentro” do ambiente de várias empresas.
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CONCLUSÃO

Neste artigo foram apresentados 
alguns conceitos e aplicações de 
computação em nuvem, e o quan-
to empresas podem se beneficiar 
dessa novidade.

De acordo com as ideias desen-
volvidas neste artigo, pode-se ob-
servar que a utilização da compu-
tação em nuvem é capaz de trazer 
resultados mais eficientes para 
melhoria de processos e gestão 
empresarial, utilizando SaaS e di-
minuição de custos de TI.

Através de soluções IaaS e SaaS, 
é possível conquistar uma melho-
ria contínua nos processos de TI 
das empresas. Também é preciso 
ressaltar a importância de uma 
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conexão rápida e estável com a 
internet para ser viável manter a 
qualidade desse novo ecossistema 
em nuvem.

É esperado que o presente texto 
auxilie no entendimento do que 
é e para que serve a computa-
ção em nuvem, bem como ajude 
na escolha de novas tecnologias 
acessíveis a pequenas, médias e 
grandes empresas. 
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