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RESUMO 
 
 

Introdução: Cloud Computing (Computação nas nuvens) consiste em colocar dados, hardware 
e software em rede, sem necessariamente tê-los disponíveis fisicamente e chama atenção pelo 
seu custo baixo de infraestrutura de TI. É conhecida como a democratização da computação 
distribuída, podendo ser definida como um conjunto de recursos como capacidade de 
processamento, armazenamento, conectividade, plataformas, aplicações e serviços 
disponibilizados na Internet como google drive (vinculado ao gmail), one drive (vinculado ao 
antigo Hotmail, atual Outlook) e Dropbox. Descrição do problema: Ao dar início a qualquer 
projeto de segurança de dados, deve-se ter em mente a confidencialidade, integridade, não 
repudio e disponibilidade de dados. Essa confidencialidade de dados serve tanto para usuários 
guardarem seus dados pessoais de trabalho quanto qualquer outro tipo de informação pessoal, 
mas existe uma mistificação de que guardar dados em nuvem não é seguro, pois qualquer 
vazamento de informação pode ser crucial para qualquer pessoa. Com essa tecnologia sendo 
disseminada, deve-se conhece-la para poder utilizá-la da melhor maneira, mostrando ao 
usuário que o Cloud Computing é o meio mais seguro de armazenamento de dados. 
Relevância da pesquisa: Evidentemente podem ocorrer casos isolados como o vazamento de 
informações, porém as chances de um usuário passar por esta situação é mínima, por 
exemplo, um avião é um dos mais seguros meios de transporte que existe, e o avião também 
demorou a ser aprovado o seu nível de segurança pelo público. Benefícios aos sujeitos 
estudados: Está pesquisa mostrará ao usuário um método prático, rápido e de baixo custo para 
salvar seus dados, e dar ao mesmo segurança de confiar sua “vida” a computação nas nuvens. 
Substituindo pen drives, HDs Externos, entre outros dispositivos físicos de armazenamento de 
dados, deixando a vida do usuário mais pratica, podendo acessar seus arquivos de qualquer 
lugar, com um aparelho conectado à internet. Objetivos: A tecnologia veio para facilitar a vida 
de todos, deve-se aprender a usa-la da melhor maneira e utilizar seus recursos para facilitar 
seu dia a dia. Computação nas nuvens é o tipo de serviço mais utilizado em empresas, pois 
não apresenta "risco" de terem dados observados, corrompidos ou roubados, além de ser 
financeiramente mais atrativo à média e pequena empresa. Sendo assim a segurança da 
informação em nuvem deve ser tratada com severidade, sempre lembrando que anos de dados 
foram armazenados, dados que podem ser de suma importância para uma pessoa ou 
organização. Materiais e/ou métodos e procedimentos: Foi realizada uma pesquisa com 25 
alunos da Faculdade de Tecnologia (FATEC) de Guaratinguetá para obter o levantamento de 
quantas pessoas conhecem e utilizam Cloud Computing, e quantas pessoas consideram essa 
tecnologia confiável. Foi aplicado um questionário contendo cinco perguntas com respostas 
objetivas. Resultados: Foi constatado que poucas pessoas conhecem Cloud Computing, porém 
que muitas pessoas utilizam sem saber, e os que conhecem optam e confiam no 
armazenamento em nuvem. Conclusão: É possível perceber que a computação em nuvens 
ainda é um tema desconhecido para muitos, pôde-se observar que mesmo em um ambiente 
considerado de “alto nível” como uma faculdade de tecnologia, 20% dos entrevistados não 
sabem do que se trata a computação em nuvens, isso ocorre devido à baixa variedade de 
empresas que oferecem esse serviço para “usuários comuns”. Dos entrevistados 5% não 
confiam na segurança de armazenamento em nuvem, 67,5 confiam medianamente e 27,5% 
confiam plenamente, onde é visto que a insegurança não há em 99,5% dos entrevistados, 
como também é visto que o Cloud Computing aos poucos está conquistando espaço no mundo 
tecnológico que vivemos. 


