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capítulo 1

Entendendo a computação em nuvem

Imagine um cenário em que você estaria disponibilizando aplicações de 
uma maneira que fosse fácil de ser disponibilizada, não necessitando de 
esforços devidos à instalação e a atualizações por parte de seus clientes, 
e que você pudesse realizar constantes atualizações nessas aplicações 
sem nenhum esforço por parte deles. Neste cenário, você disponibiliza-
ria software como serviço e as empresas pagariam o uso por mês e pelo 
número de usuários, utilizando seus softwares como serviço.

Imagine ainda que, além disso, você oferecesse um serviço adicional 
de armazenamento de dados em seus datacenters, permitindo a seus 
clientes terem acesso a eles com segurança de praticamente qualquer lugar 
a qualquer momento, utilizando ou não os softwares que você também 
disponibiliza como serviço.

Estamos falando da Cloud Computing, ou computação em nuvem.

1.1 Definindo computação em nuvem
Um novo paradigma na área de TI apareceu com o conceito de computação 
em nuvem. A ideia básica é ter seus dados e suas aplicações disponibiliza-
das via web, sem a necessidade de instalações ou armazenamento de dados 
locais. Desse modo, computação em nuvem significa a possibilidade de 
acessar arquivos, dados e aplicações de praticamente qualquer lugar e a 
qualquer momento, utilizando a Internet com o computador, o browser 
ou dispositivos móveis.

Tivemos uma rápida evolução nesta área, pois inicialmente as empresas 
tinham de investir bastante para manter esta tecnologia por conta própria. 
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Em seguida, grandes players da área de Tecnologia da Informação passa-
ram a disponibilizar o serviço e hoje pode-se contratá-lo por valores que 
tornam sua não contratação muitas vezes injustificável.

A Microsoft disponibiliza atualmente o Office, o Lync, o SharePoint e o 
Exchange em um único produto que pode ser acessado pela Internet por 
meio do Office 365, utilizando o paradigma da nuvem e sendo oferecido 
como serviço. Ao utilizar o Office 365, lançado no Brasil em 2013, temos 
a tranquilidade de saber que as aplicações que estamos utilizando estão 
hospedadas nos datacenters de uma grande corporação, aos cuidados 
de engenheiros certificados e especializados na plataforma Microsoft 
que, acima de tudo, respeitam a disciplina da segurança da informação 
explicada na seção 1.5.4. Com relação aos dados e artefatos gerados pelas 
aplicações utilizadas, podemos manter cópias locais que, quando alteradas, 
são sincronizadas com as armazenadas na nuvem.

Nesse caso, a empresa oferece esses serviços classificados como públicos 
em um alto grau de eficiência. Apesar disso, poderá haver casos em que 
a empresa precisará ou preferirá utilizar uma nuvem privada ou híbrida.

Por meio desta solução usamos serviços em uma infraestrutura gerencia-
da pelo provedor do serviço na nuvem, e não pelo nosso departamento de TI.

Para os mais cuidadosos ou desconfiados, sugiro que iniciem uma 
transição gradual até que comecem a se sentir mais confortável antes de 
fazer uma migração completa para a nuvem.

1.2 Trabalho em equipe e equipes de sucesso
A utilização da computação em nuvem pode nos ajudar a criar e trabalhar 
com equipes de maior sucesso. O professor de Harvard Richard Hackman 
diz que podemos mensurar o sucesso de uma equipe por meio de saídas 
realizadas com sucesso, pelo crescimento da capacidade produtiva do time 
e das experiências significativas e de sucesso produzidas por ele. Como 
saída realizada com sucesso podemos entender que o time atingiu seus 
objetivos mesmo enfrentando problemas.

Como profissionais, também desejamos e precisamos potencializar 
nossas saídas com sucesso, atingindo nossos objetivos profissionais com 
qualidade e de maneira otimizada.
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Equipes são montadas para os mais diversos fins por variadas razões. 
Algumas equipes são formadas para um projeto de marketing, outras, 
para a construção de um determinado software ou para a elaboração de 
um trabalho universitário.

Existem também equipes de liderança, equipes departamentais e equi-
pes formais e informais, sem falar nas equipes de pesquisa. Praticamente 
qualquer coisa que desejarmos criar em curto ou em longo prazo pode 
ser feita de uma forma ainda melhor por meio de uma equipe.

Se nossa equipe envolver uma ou mais pessoas que estejam sempre 
em movimento e se for muito difícil reuni-las em um mesmo lugar, com 
certeza precisaremos:

•	 Descobrir	 como	atribuir	 e	 compartilhar	 tarefas,	 compromissos,	
anotações e muito mais, mesmo não estando fisicamente juntos.

•	 De	uma	maneira	de	disponibilizar	arquivos	aos	que	se	encontrarem	
remotos.

•	 De	um	site	compartilhado	que	possa	ser	acessado	por	tecnologias	
diferentes, tais como computadores, smartphones etc.

•	 De	um	espaço	de	reunião	online	ao	qual	as	pessoas	de	nosso	grupo	
possam se conectar e onde possam se reunir com outras pessoas 
do time.

•	 De	ferramentas	de	tradução,	caso	membros	de	nossa	equipe	apre-
sentem idioma nativo diferente do nosso ou de outros, e também 
se estivermos trabalhando em documentos multilíngues.

Se pudermos criar um espaço que forneça esses tipos de ferramenta, 
os membros de nossa equipe global poderão efetuar login, compartilhar 
informações e artefatos, obter feedback e contribuir para o projeto de 
forma que facilite o acesso de todos. Neste cenário, os participantes podem 
se conectar de qualquer lugar utilizando o Office 365!

1.3 Crescimento da capacidade profissional e da equipe
Para verificarmos o crescimento profissional ou de uma equipe, precisa-
mos analisar na linha do tempo se estamos sendo mais eficientes, provendo 
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serviços com maior qualidade para um dado custo, ou fornecendo um 
mesmo serviço por um custo menor.

Para termos um time melhor ou nos tornarmos profissionais melhores, 
precisamos desenvolver e utilizar processos de trabalho melhores, mais 
otimizados, combinando ou eliminando atividades.

Em um trabalho em equipe, precisamos saber exatamente o que os 
outros estão fazendo, saber em que eles podem ajudar e/ou prover uns 
aos outros. Neste tipo de trabalho, um membro da equipe pode ensinar 
outros e prover informações de que outros necessitem.

O crescimento das equipes requer a comunicação entre seus partici-
pantes. A comunicação não somente demanda habilidades dos envolvidos, 
mas também que os membros do time tenham acesso fácil e apropriado 
uns aos outros. Acesso fácil significa que as pessoas podem se comunicar 
sem estarem próximas umas das outras.

Mostraremos neste livro que o Lync, juntamente com o Office, o 
SharePoint e o Exchange, nos fornece meios de acessarmos outras pessoas 
de uma maneira inédita.

1.4 Para onde estamos indo?
De acordo com o Centro de Pesquisa Pew, a maioria das pessoas trabalhará 
em softwares disponibilizados pela Internet no paradigma da nuvem em 
2020, mesmo em aplicações de smartphones. A nuvem continuará a se ex-
pandir por intermédio das indústrias provendo acesso a sofisticadas redes.

Durante o crescimento da utilização da nuvem, grandes empresas 
como Microsoft, Apple, Facebook e Google realizarão importantes e sig-
nificativas contribuições para a computação em nuvem e disponibilizarão 
serviços online confiáveis.

Muitas empresas já estão usando ou estão abertas a usar a computação 
em nuvem privada com as seguintes finalidades:

•	 Continuidade	de	negócios	e	recuperação	de	desastres.

•	 Segurança.

•	 Arquivo	de	dados	de	longo	prazo.
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•	 Infraestrutura	de	ambiente	de	testes.

•	 Mineração	de	dados.

•	 Data	warehouses.

Uma porcentagem menor de empresas adotou a utilização da nuvem 
pública, incluindo os seguintes recursos:

•	 Conferências	por	áudio/vídeo/web.

•	 Capacidade	de	rede	voltada	a	datacenters.

•	 Desktop.

•	 Armazenamento	de	arquivos.

•	 Servidores.

•	 Serviços	de	help	desk.

•	 Infraestrutura	de	ambiente	de	testes.

•	 Treinamento	e	demonstração.

•	 Infraestrutura	de	voz	sobre	Internet	(VoIP).

•	 Wide	Area	Network	(WAN).

O Office 365 permite utilizar a computação em nuvem que oferece 
exatamente o que nossa empresa ou nosso negócio necessita. As quatro 
principais	tecnologias	(Exchange,	SharePoint,	Office	Web	Apps	e	Lync)	
nos permite manter contato por email, em reuniões na nuvem, e progra-
mar,	compartilhar	com	a	equipe	local	(tanto	para	intranets	e	Internet),	
colaborar em qualquer tipo de projeto utilizando aplicativos conhecidos 
do Office e permanecer em contato usando mensagens instantâneas e 
videoconferência.

1.5 Produtos Microsoft para nuvem
Até algum tempo atrás, toda vez que passávamos a utilizar uma nova 
versão de algum software da Microsoft, percebíamos que eles exigiam 
mais poder de hardware e, na maioria das vezes, necessidade de upgra-
des associados a gastos adicionais. Com o Office 365, temos um cenário 
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bastante diferente, pois ao utilizá-lo não precisamos realizar nenhum 
investimento em hardware ou software, visto que com essa solução exe-
cutamos aplicações nos datacenters da Microsoft apenas utilizando o 
browser e uma conexão com a Internet.

A grande vantagem para as empresas é que elas podem expandir seus 
serviços a clientes e equipes internas, sem a necessidade de investimentos 
em infraestrutura. Com o uso da computação em nuvem, elas podem 
conectar trabalhadores e aumentar a colaboração em uma escala global 
sem a necessidade de investir em servidores e/ou datacenters. A empresa 
garante um ambiente seguro, flexível e expansível para acomodar quantos 
usuários o negócio necessitar, tendo realizado investimentos no cenário 
dos negócios baseados na nuvem com o objetivo de fornecer aos clientes 
soluções que melhor se encaixem a suas necessidades. O maior objetivo 
da solução da nuvem é proporcionar maior produtividade.

1.5.1 Windows Azure
Windows	Azure	é	um	conjunto	de	tecnologias	e	serviços	que	fortalecem	
os negócios das empresas por meio do aumento da agilidade e da esca-
labilidade utilizando a computação em nuvem.

Esta tecnologia não só permite o armazenamento de dados na nuvem, 
mas também a construção e conexão de aplicações na nuvem. A flexi-
bilidade desta plataforma permite sua utilização no modo pay-for-use, 
permitindo até o desenvolvimento em Java, PHP e .NET nos datacenters 
da Microsoft. Perceba que, com isso, as empresas – e nós mesmos – não 
precisam investir em hardwares e ter gastos com pessoas para cuidar da 
infraestrutura deles.

Com relação ao banco de dados, a Microsoft desenvolveu o SQL Azure 
baseado na tecnologia do conhecido banco de dados SQL Server, que é 
hospedado	nos	mesmos	servidores	do	Microsoft	Azure	Windows.	Para	se	
ter uma ideia da prospecção desta plataforma, temos, apenas para citarmos 
alguns	poucos	exemplos,	as	empresas	NASA,	Volvo	e	Xerox	como	usuárias.
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1.5.2 Versões do Office 365
Por causa dos diferentes tipos de organização e de empresa, e de necessi-
dades diferentes, a Microsoft oferece três versões diferentes do Office 365, 
visando a atender às necessidades de profissionais e de empresas, sejam 
estas	pequenas	ou	grandes	(como	no	caso	da	NASA).	As	três	versões	são:

•	 Office 365 Small Business – Permite aos usuários acessar emails, documen-
tos, contatos e reuniões online de qualquer dispositivo a qualquer 
momento para empresas que não necessitem ter mais de 50 contas 
de usuário. Pequenas e médias empresas e profissionais que não 
precisam tanto de TI vão encontrar nesta versão um conjunto de fer-
ramentas que atendem plenamente as suas necessidades de empresa 
de pequeno porte. É possível experimentar esta versão gratuitamente 
por 30 dias e, em seguida, assinar no modo pay-for-use por US$ 6 
por	usuário/mês	 (valor	praticado	no	momento	da	publicação	do	
livro).	Esta	versão	oferece	às	empresas	as	 ferramentas	Office	Web	
Apps, SharePoint Online, Exchange Online, Lync para mensagens 
instantâneas e reuniões online, com uma boa relação custo-benefício.

•	 Office 365 Enterprise – Empresas de maior escala exigem software que 
possa lidar com um grande número de contas de email, mensagens 
e anexos, oferecendo relatórios e opções de suporte, além de recursos 
do Active Directory, que permitem aos usuários finais utilizarem 
um único login. O Office 365 para empresas tem esses recursos e 
acrescenta os serviços-padrão do BPOS para aumentar a colabora-
ção online e a capacidade de reuniões online. Também tem planos 
flexíveis para que empresas de diferentes portes possam utilizar a 
versão que melhor se adapta ao tipo de nuvem de que necessitam.

•	 Office 365 Education – Usuários da área de ensino, alunos e professores 
enfrentam um cenário no qual necessitam de acesso à última versão 
do software, mas dentro de um orçamento limitado. Serviços base-
ados em nuvem podem ajudá-los, com um baixo custo, a ter acesso 
às ferramentas de que necessitam para criar projetos, colaborar em 
tempo real e aprender a usar o software na nuvem. O Office 365 
para educação fornece a instituições de ensino uma ferramenta na 
nuvem fácil de administrar e de utilizar, fornecendo segurança e 
robustez para seus usuários.
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1.5.3 Outros serviços do Office 365
Há também uma série de outros serviços na nuvem, tais como:

•	 Windows Live Skydrive – Aplicação web que permite salvar, armazenar 
e compartilhar arquivos.

•	 Microsoft Office Web Apps – Disponibilizam as aplicações do Office que 
tanto	 conhecemos	–	Word,	Excel,	 PowerPoint,	OneNote	–	para	
acesso de qualquer lugar, permitindo trabalhar de qualquer com-
putador com browser, acessando estas aplicações, armazenando 
artefatos	na	nuvem	(datacenters	da	Microsoft)	e	compartilhando	
com quem quisermos.

•	 Microsoft Office Live Small Business – Pacote de serviços web que permite 
criar sites e nos comunicar com os outros por meio de emails e 
mensagens instantâneas, armazenando e compartilhando arquivos 
online. Neste pacote, temos serviços básicos gratuitos e a possibi-
lidade de adicionar outros pagando uma taxa mensal.

•	 Microsoft Business Productivity Online Suite (BPOS) – Pacote com programas 
de mensageria e comunicação que oferece tipos de colaboração que 
algumas empresas necessitam. BPOS inclui Exchange, SharePoint 
e comunicações Microsoft Office para participação em reuniões 
online em tempo real.

1.5.4 Segurança no Office 365
O Office 365 investe no “estado da arte” da segurança, confiabilidade e 
tecnologia de recuperação para garantir que nossos arquivos e mensagens 
estão seguros e os dados, protegidos, permitindo-nos acessar e trabalhar 
com nossas informações a qualquer momento e de praticamente qual-
quer lugar.

A Microsoft disponibiliza segurança do Office 365 por meio dos 
seguintes itens:

•	 Acordo	de	Nível	de	Serviço	que	nos	garante	disponibilidade	de	
99,9% nos serviços contratados e de dados armazenados em seus 
datacenters.

•	 Datacenters	com	certificação	SAS	70	e	ISO	27001.
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•	 Arquitetura	georredundante	com	recuperação	de	desastres.

•	 Datacenters	redundantes	para	os	dados	e	recuperação	automática	
para garantir que os seus dados estejam protegidos.

•	 Up-to-date	de	proteção	antivírus	e	antispam.

1.6 Razões para utilizar o Office 365
O Office 365 permite utilizar ferramentas, programas e aplicações a que 
já estamos familiarizados. Porém, com o Office 365, podemos utilizá-los 
de qualquer lugar sem a necessidade de instalações. O Office 365 permite:

•	 Acessar	nossas	aplicações	e	dados	de	praticamente	qualquer	lugar.

•	 Manter	 arquivos	 e	 contas	de	usuário	 seguros	 e	manter	o	 email	
seguro de spam e fraudes.

•	 Criar,	editar	e	compartilhar	documentos,	planilhas	e	apresentações.

•	 Trabalhar	sempre	com	a	última	versão	dos	softwares	do	Office	365.

•	 Criar	um	site	compartilhado	com	a	equipe	no	qual	podemos	criar	
bibliotecas de dados, atribuir tarefas, agendar calendários etc.

•	 Verificar	a	disponibilidade	de	todos	e	agendar	reuniões	online.

•	 Conectar-se	 rapidamente	por	meio	de	mensagens	 instantâneas,	
email ou chamadas de vídeo.

•	 Criar	blogs	e	Wikis	para	nossa	equipe	e	para	exibição	pública.

1.6.1 Utilizando o que já temos
Um dos grandes recursos do Office 365 é a capacidade do software de 
trabalhar com qualquer dispositivo que estivermos utilizando, tais como 
desktop	PC	ou	Mac,	notebook,	Android	phone,	iPhone,	Windows	Phone,	
Nokia ou BlackBerry.

Podemos realizar login no Office 365 e trabalhar em arquivos, com-
partilhar documentos, atualizar tarefas, publicar em fóruns de discussão, 
participar de reuniões, enviar mensagens instantâneas e muito mais, por 
meio de qualquer dispositivo que tenhamos.



Computação em nuvem com o Office 36524

1.6.2 Obtendo produtividade com o Office 365
O Office 365 combina o Exchange Online, já muito conhecido no mercado 
de comunicação, o Lync e o SharePoint de colaboração em um serviço 
Microsoft ofertado na nuvem como pay-for-use, juntamente com o Office 
e o Outlook, já tão conhecidos no mercado.

Melhor ainda é que podemos acessar estas aplicações e nossos dados 
de qualquer browser, mesmo em celulares, a qualquer momento, sem 
necessidade de instalações locais, aumentando nossa produtividade e o 
compartilhamento de informações.

Mais adiante neste livro, mostraremos como podemos instantane-
amente disponibilizar apresentações, relatórios e atas de reunião para 
outras pessoas além de realizar alterações ou adicionar mais conteúdo, 
trabalhando ao mesmo tempo nestes artefatos se quisermos. Minha filha 
de 14 anos já utiliza esta tecnologia para fazer trabalhos escolares em 
grupo, ainda que cada um do grupo esteja em um lugar diferente.

O Office 365 permite colaborar globalmente, utilizar um PC, um 
browser, manter as informações seguras e até criar um escritório virtual 
onde possamos trabalhar seguramente com nossas informações em 
qualquer lugar. Além disso, permite manter os custos de hardware bai-
xos enquanto provê segurança. O Office 365 aumenta a produtividade 
ao permitir trabalhar em conjunto na nuvem, ainda que cada integrante 
esteja em um lugar diferente, possibilitando acesso a outras pessoas e 
troca de mensagens instantâneas.


