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RESUMO 

 

 

 A constante ascensão tecnológica, alinhada à convergência das soluções para o negócio, 

direcionou uma tecnologia antes explorada experimentalmente: a Computação em Nuvem, 

consagrando-lhe expectativas de um futuro promissor e comercialmente tangível. Atualmente, a 

adoção de forma global e suas projeções de investimentos são representadas por números 

expressivos, entretanto, quando isolado o cenário de forma regional composto pelas organizações 

brasileiras, destoa drasticamente da proporcionalidade apresentada globalmente. Por ser uma 

tecnologia emergente, a computação em nuvem está em evidência na academia especificamente na 

literatura de Sistemas de Informação, contudo não se observa de forma expressiva abordagem na 

literatura de Administração. A presente dissertação traz como objetivo mapear como as 

organizações com atuação no Brasil estruturam o processo de adoção da computação em nuvem, 

identificando essencialmente os aspectos que atuam como barreiras e motivadores inerentes a esse 

processo, estabelecendo um relacionamento com os elementos teóricos. A pesquisa realizada, de 

abordagem qualitativa, tem caráter exploratório, por intermédio de estudos de casos múltiplos, em 

três organizações com operações no Brasil, que adotaram a tecnologia. Como fonte de evidências, 

o presente estudo baseia-se em entrevistas semiestruturadas e documentos disponibilizados pelas 

organizações. Para análise das entrevistas, foi escolhida a técnica de análise de conteúdo. Esta 

pesquisa disponibiliza contribuições não apenas para as organizações insertas no contexto de 

adoção de computação em nuvem, como também para o meio acadêmico, fornecendo incentivos 

para estudos globais ou de diferentes regiões. 

Palavras-chave: Computação em Nuvem; Adoção de Computação em Nuvem no Brasil; Barreiras 

e Motivadores de Adoção Tecnológica  

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The constant technological rise in line with the convergence of solutions for the business, 

directed to the contemporary focus a technology previously explored experimentally: Cloud 

Computing, granting him expectations of a promising and commercially tangible future. Currently, 

global adoption and its investment projections are represented by expressive numbers, however, 

when the scenario is isolated regionally, composed of Brazilian organizations, it is drastically 

disproportionate from the proportionality presented globally. Because it is an emerging technology, 

cloud computing is evidenced in the academy specifically in the literature of Information Systems, 

however, there is no expressive approach in the Administration literature. The purpose of this 

dissertation is to map how organizations working in Brazil structure the process of adopting cloud 

computing, essentially identifying the aspects that act as barriers and facilitators inherent in this 

process, thus establishing a relationship with the theoretical elements. The research, carried out in 

a qualitative way, has an exploratory character, through multiple case studies, conducted in three 

organizations with operations in Brazil that adopted the technology. As a source of evidence, the 

present study was based on semi-structured interviews and documents made available by the 

organizations. For the analysis of the interviews performed, the content analysis technique was 

used. This research provides contributions to organizations embedded in the context of cloud 

computing adoption, as well as to the academic milieu, providing incentives for global studies or 

from different regions. 

Keywords: Cloud Computing, Cloud Computing Adoption in Brazil, Barriers and Motivators of 

Technological Adoption 
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1 INTRODUÇÃO   

 

1.1 Contextualização  

 

O fundamento da computação em nuvem surgiu na década de 1960, a partir de conceitos 

de seus precursores, Joseph Carl Robnett Licklider, antecessor direto da internet, o qual imaginava 

a computação em forma de rede global e John McCarthy, prestigiado pesquisador americano da 

área de informática, o qual definia a computação como utilidade pública (MOHAMED, 2009). 

Apesar da concepção existente, o primeiro ensaio da computação em nuvem ocorreu em 1997, 

resultando na modesta adoção e divulgação até 2007 (LIJUN; CHAN; TSE, 2008). Desde então, o 

conceito deixou de existir apenas no meio de pesquisa e passou a ser explorado comercialmente 

por empresas de tecnologia ao redor do mundo, tais como: Salesforce, Amazon, IBM, Google e 

Microsoft. 

A arquitetura da tecnologia, conhecida atualmente como computação em nuvem, tem como 

origem os sistemas distribuídos, caracterizados por sua fundamentação em conjunto de unidades 

de processamento independentes, as quais por meio de comunicação e sincronismo possui a 

capacidade de processar uma aplicação em diferentes localidades, para ser transparente ao usuário. 

Trata-se de um formato computacional a partir do qual aplicativos, dados, serviços e recursos 

tecnológicos são disponibilizados aos usuários como serviço, por intermédio da rede global de 

computadores. No âmbito de entregas de serviços, a computação em nuvem pode ser 

essencialmente classificada com base em três modelos: infraestrutura como serviço (IaaS), 

software como serviço (SaaS) e plataforma como serviço (PaaS) (VIEGA, 2009). 

Na esfera corporativa contemporânea, a computação em nuvem ocupa uma posição focal, 

principalmente devido às expectativas quanto aos custos, ao tempo de implementação, à capacidade 

de agregar valor e ao novo formato de negócio (TAI, 2009). A adoção da computação em nuvem, 

por sua vez, demanda alto grau de confiança, pois quantidades significativas de dados passam a 

sair do domínio pessoal para o formato no qual são arquivados em centro de dados controlados por 

terceiros (WEISS, 2007). 

Para Carvalho, Guimarães e Wright (2011), computação em nuvem consiste no provedor 

das próximas tecnologias a serem adotadas na esfera corporativa em curto prazo, resultando em 

objeto de estudos contemporâneos nos meios acadêmico e corporativo. 
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No que tange à adoção tecnológica, em consonância com a adoção da computação em 

nuvem, Rogers (1995) define que a decisão crucial em todo o processo de desenvolvimento é a 

difusão entre as potenciais entidades de adoção, sobre as quais de forma geral incide uma grande 

pressão para a aprovação da nova tecnologia. Conforme Rogers (1995), a adoção tecnológica 

consiste no processo em que a entidade de adoção passa do estágio de um primeiro conhecimento 

da inovação e decisão de adoção ou rejeição para a atitude de implementação e utilização da 

tecnologia em questão. 

Diante do cenário evolutivo do mercado, bem como o hiato na literatura, nesta dissertação 

abordam-se essencialmente os aspectos que impactam a adoção da computação em nuvem no 

mercado corporativo brasileiro. Para essa finalidade, foi realizada a revisão da teoria e conceitos 

que serviram como fundamentação ao desenvolvimento da pesquisa, realizada por intermédio de 

estudo de casos múltiplos. 

 

1.2 Questão de Pesquisa  

 

Mediante contextualização e como orientação, este estudo objetiva responder à seguinte 

questão de pesquisa:   

Como as organizações com atuação no Brasil estruturam o processo  

de adoção da computação em nuvem? 

  

1.3 Objetivos da Pesquisa  

 

Para Gil (2002), o objetivo principal da pesquisa normalmente apresenta uma extensa 

abrangência, atuando como um ponto de partida no processo de investigação. Os objetivos 

específicos, em concordância com o objetivo central, buscam descrever nos termos mais claros 

possíveis o que será obtido ao final do trabalho de pesquisa. 

O objetivo principal desta pesquisa consiste em mapear como as organizações com atuação no 

Brasil estruturam o processo de adoção da computação em nuvem. 

Como objetivos específicos, buscou-se: 

a) identificar os aspectos que atuam como motivadores e barreiras, presentes no processo 

de adoção de computação em nuvem nas organizações; 
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b) elencar as ações realizadas para mitigar as barreiras presentes no processo de adoção de 

computação em nuvem nas organizações; 

c) elencar eventuais ineficiências presentes nos modelos de computação em nuvem 

adotados pelas organizações; 

d) entender a relação entre os aspectos que atuam como barreiras, listados na revisão da 

literatura e os presentes nas organizações deste estudo. 

 

1.4 Justificativa  

 

Ao longo dos anos, a computação em nuvem é um tema amplamente pesquisado em 

diferentes perspectivas e abordagens. Embora o conceito de computação em nuvem possua sua 

fundamentação há décadas, especialmente no âmbito de sistema de informação, a exploração na 

literatura e no âmbito de administração é contemporânea. Consequentemente, sua adoção é 

acompanhada de incertezas, justificando-se, assim, o presente estudo. O Quadro 1 demonstra tal 

panorama com estudos contemporâneos.  

 

Quadro 1 -  Estudos contemporâneos computação em nuvem. 

Estudo Origem Autor (es) Abordagem 

Cloud Computing and the Lessons from the 

Past 
Estados Unidos da América 

MIKKILINENI; SARATHY, 

2009 
Sistema de Informação 

Cloud Computing Distributed Internet 

Computing for IT and Scientific Research 
Grécia / Chipre 

DIKAIAKOS, MARIOS et 

al, 2009 
Sistema de Informação 

Cloud Computing Is Changing How We 

Communicate 
Estados Unidos da América MAGGIANI, RICH, 2009 Administração 

The Adoption of Cloud Computing by Irish 

SMEs 
Irlanda 

CARCARY; DOHERTY; 

CONWAY, 2014 
Administração 

Cloud Computing: New Wine or Just a New 

Bottle? 
Estados Unidos da América VOAS; ZHANG, 2009 Sistema de Informação 

Multi-Tenant Cloud Computing: From Cruise 

Liners to Container Ships 
Estados Unidos da América KALISKI, 2008 Administração 

The Case for Cloud Computing Estados Unidos da América GROSSMAN, 2009 Sistema de Informação 

What Networking of Information Can Do for 

Cloud Computing 
Suécia / Alemanha 

OHLMAN; ERIKSSON, 

2009 

Sistema de Informação 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Apesar do considerável número de estudos existentes internacionalmente, de forma geral 

não se observou a exploração da adoção tecnológica com a mesma intensidade, principalmente no 

que tange à adoção no âmbito organizacional. 

No aspecto mercadológico, conforme estudo global levado a efeito em 2016 pelo IDC 

(International Data Corporation), computação em nuvem representa atualmente 30,2% do 

segmento de infraestrutura de tecnologia da informação. O investimento no setor apresenta 

projeção de crescimento anual de 12,5% entre 2016 e 2020, resultando em 57,8 bilhões de dólares 

e 47,9% dos investimentos corporativos em infraestrutura de tecnologia da informação. Quanto à 

adoção da tecnologia, um estudo do mesmo instituto, também de 2016, indica que 58% das 

organizações pesquisadas estão adotando a computação em nuvem para projetos que envolvem 

pequenas aplicações, representando um crescimento de 24% de adoção comparado ao mesmo 

período em 2015 (IDC, 2016). 

Conforme constatações de estudos recentes quanto ao mercado corporativo brasileiro, a 

adoção da computação em nuvem por parte das organizações brasileiras ainda é incipiente, e os 

responsáveis pela alavancagem da tecnologia na corporação, desde sua concepção até sua 

administração, apresentam dúvidas quanto à aplicação da tecnologia. De acordo com um 

levantamento contratado pela Embratel e realizado pelo Teleco em 2014, aplicado a 400 empresas 

brasileiras de cinco capitais do país, os serviços de computação em nuvem estão presentes em 

apenas 8% das organizações, direcionados principalmente para aplicações de armazenamento e 

segurança. Quando se averiguou detalhadamente quanto ao uso mais efetivo, as empresas 

mostraram não vislumbrar aplicações adicionais à tecnologia em questão (CONVERGÊNCIA 

DIGITAL, 2014). 

No que tange à economia, num estudo realizado pela 451 Research em 2016, que executa 

um índice global de custos para computação em nuvem pública, o Brasil está situado na região de 

maior percentual, resultando em 38%, superior ao país de menor custo (Estados Unidos da 

América). De forma abrangente, entre os ofensores de custos, o estudo destaca a limitação da 

seleção de provedores (CONVERGÊNCIA DIGITAL, 2016).  

No cenário global, em comparativo com o mercado brasileiro, segundo um estudo 

executado pela BSA - Business Software Alliance em 2016 com 24 países, que representa 80% do 

mercado de T.I, o Brasil está em 22. ° lugar quanto às políticas relativas à computação em nuvem. 



19 
 

Tal resultado remete às fraquezas do ponto de vista legislativo, o qual necessita de melhorias em 

leis de proteção de dados pessoais (CONVERGÊNCIA DIGITAL, 2016). 

Quanto à eficiência para se lidar com a tecnologia de computação em nuvem, de acordo 

com um estudo elaborado pela Asia Computing Association em 2016, o Brasil apresenta 

características que se assemelham às da Malásia, África do Sul e Emirados Árabes Unidos, 

destacando-se os aspectos: matriz energética, segurança da informação, conectividade 

internacional e proteção da propriedade intelectual (ACCA, 2016). 

Na esfera acadêmica, destacando-se essencialmente o segmento de Administração, 

Economia e Contabilidade, o tema de pesquisa abre espaço para exploração. Em pesquisa realizada 

no acervo oficial de dissertações de mestrado da Universidade de São Paulo, entre 2012 e 2016, a 

expressão “computação em nuvem” e, em inglês, “cloud computing” está presente em 25 trabalhos, 

entre os quais apenas um é direcionado ao segmento de Administração, porém com proposta 

diferente do tema desta pesquisa. Já na base de teses de doutorado da Universidade de São Paulo, 

a mesma pesquisa retornou 19 trabalhos, entre os quais nenhum apresenta como direcionamento o 

segmento de administração. A mesma pesquisa realizada na base de dados da Fundação Instituto 

de Administração, entre 2010 e 2013, retornou 7 monografias, porém em nenhuma delas encontrou-

se a abordagem proposta nesta dissertação.  

Em pesquisa na base de Periódicos CAPES pela expressão em questão, ou seja, 

“computação em nuvem” e “cloud computing”, encontraram-se para o período de 2008 a 2016 

41.411 trabalhos no âmbito internacional, entre os quais teses, dissertações, artigos e livros; deles, 

apenas 6 trabalhos apresentam direcionamento ao segmento de Administração, porém com 

proposta divergente desta dissertação. Conclusivamente, utilizando-se a base EBSCOHost em 

pesquisa pela expressão em questão, de 2008 a 2016 obteve-se um total de 22.635 trabalhos no 

âmbito internacional, dentre os quais artigos e livros, direcionados majoritariamente para a 

abordagem de Sistemas de Informação. No Quadro 2 sintetiza-se a quantidade de trabalhos 

relacionados à expressão por base de dados. 
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Quadro 2 – Trabalhos Relativos às Expressões: Computação em Nuvem e Cloud 

Computing- Bases de Dados. 

Bases de Dados Total de Trabalhos Período Origem 

Dissertações Universidade de São Paulo 25 2012 – 2016 Nacional (Brasil) 

Teses Universidade de São Paulo 19 2012 – 2016 Nacional (Brasil) 

Monografias e Dissertações FIA 7 2010 – 2013 Nacional (Brasil) 

EBSCOHost 22635 2008 – 2016 Internacional 

Periódicos CAPES 41411 2008 -  2016 Internacional 

Fonte: Elaborado pelo Autor.  

 

Ainda no âmbito acadêmico, pesquisas pelas expressões “adoção computação em nuvem” 

e “cloud computing adoption”, quando somadas, apresentam: EBSCOHost: 41 trabalhos; 

Periódicos CAPES: 321 trabalhos e Banco de Teses e Dissertações CAPES: 1. Observou-se ainda 

que, embora sejam bases diferentes, alguns trabalhos estão contidos em mais de uma base 

(EBSCOHost e CAPES). Conclusivamente, apesar de a expressão pesquisada ser a fundamentação 

de pesquisa para os trabalhos quantificados, a abordagem ao tema é variável em cada trabalho. No 

Quadro 3, sintetiza-se a quantidade de trabalhos por base de dados. 

 

Quadro 3 – Trabalhos Relacionados com as Expressões: Adoção Computação em Nuvem e 

Cloud Computing Adoption - Bases de Dados. 

Base de Dados Total de Trabalhos Período Origem 

EBSCO Host Periódicos 41 2009 – 2016 Internacional 

Periódicos CAPES 321 2009 a 2016 Internacional 

Banco de Teses e Dissertações CAPES 1 2009 a 2016 Nacional 

Fonte: Elaborado pelo Autor fundamentado nas bases de dados: EBSCOHost e Periódicos CAPES. 

 

De forma geral, entre os trabalhos de maior similaridade, ou seja, abordagem da adoção da 

computação em nuvem, destaca-se o trabalho de Ramalho (2012), o qual apresenta como linha de 

pesquisa os tipos de serviços ofertados no Brasil, bem como os modelos e serviços importados de 

outros países. Sobragi (2012) igualmente aborda a adoção da computação em nuvem no Brasil, 

porém concentra-se na relação com os elementos teóricos organizacionais. 
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Um estudo publicado no Eletronic Journal Information Systems Evaluation, em 2014, 

aborda de forma exploratória a adoção da computação em nuvem no mercado corporativo de 

pequeno e médio portes irlandês. Entre as sugestões para estudos futuros, os autores apresentam 

uma proposta de estudo de outras regiões e o emprego de metodologia qualitativa com o objetivo 

de enriquecer o estudo (CARCARY; DOHERTY; CONWAY, 2014).  

Em resumo, o tema de pesquisa, por ser uma tecnologia em estágio inicial de maturidade, 

no qual globalmente a adoção ocorre de forma segmentada e avaliativa (IDC, 2016), ainda não está 

amplamente explorado pela literatura. Nesta dissertação busca-se oferecer contribuição para a área 

acadêmica bem como auxiliar as organizações com base no mercado corporativo brasileiro. 

 

1.5 Delimitação do Estudo 

 

Este estudo apresenta delimitação inerente ao objetivo central, o qual consiste em mapear 

como as organizações com atuação no Brasil estruturam o processo de adoção da computação em 

nuvem. Adicionalmente, com os objetivos específicos, buscam-se a identificação dos motivadores 

de adoção da computação em nuvem e os aspectos que atuam como barreiras ao longo do processo 

de adoção, resultando em eventuais ações para mitigá-los. 

 

1.6 Estrutura desta dissertação  

 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos, constituídos da seguinte forma: 

a) no Capítulo 1, uma introdução ao tema de pesquisa, seguido pela questão de 

pesquisa, objetivos, justificativa, contribuição e relevância;  

b) no Capítulo 2, concentram-se os fundamentos teóricos com a revisão da literatura, 

pontos necessários para o desenvolvimento da pesquisa bem como análise dos resultados; 

c) no Capítulo 3, apresenta-se o arcabouço metodológico utilizado em toda a pesquisa, 

definindo-se o método, amostra, procedimentos de coleta e análise de dados; 

d) no Capítulo 4, os resultados da pesquisa aplicada são apresentados de forma 

detalhada, seguidos pela análise dos dados; 

e) no Capítulo 5, estão as conclusões, considerações finais e sugestões de pesquisas 

futuras. 
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Ao final, as referências bibliográficas utilizadas são listadas bem como apêndices com 

documentos complementares. 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 Para Gil (2002), a revisão da literatura consiste na contextualização teórica do problema e 

seu relacionamento com a proposta de estudo, devendo esclarecer, portanto, os pressupostos 

teóricos que fundamentam a pesquisa, com base em estudos que contribuem para o trabalho em 

questão.   

  Devido à abrangência do tema deste estudo no âmbito teórico, a revisão da literatura está 

segmentada em três seções fundamentais, com uma abordagem na perspectiva da Administração, 

Sistemas de Informação e Adoção da Computação em Nuvem. De forma geral, no Quadro 4 

apresenta-se uma síntese de cada seção.  

 

Quadro 4 – Síntese Revisão da Literatura. 

Abordagem Seção 

2.1 Computação em Nuvem. 

Perspectiva de Negócios 

2.2.1 Origem e Aspectos 

2.1.2 Computação em Nuvem e o Impacto na Estratégia e Operação da Organização 

2.1.3 Teoria da Terceirização 

2.1.4 Teoria da Difusão de Inovação 

2.2 Computação em Nuvem.  

Perspectiva Sistemas de 

Informação 

2.2.1 Tecnologias Relacionadas 

2.2.2 Tipos de Serviços 

2.2.3 Tipos de Arquitetura 

2.3 Adoção da Computação 

em Nuvem 

2.3.1 Contextualização do Ambiente de Adoção 

2.3.2 Aspectos Motivadores Adoção da Computação em Nuvem – Panorama Global 

2.3.3 Aspectos Barreiras Adoção da Computação em Nuvem – Panorama Global 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

2.1 Computação em Nuvem – Perspectiva de Negócios 

 

Nesta seção contextualizam-se os elementos fundamentais da computação em nuvem no 

âmbito da administração, abordando-se a origem e aspectos essenciais da tecnologia, relação da 
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tecnologia com a estratégia e operação da organização bem como o respectivo relacionamento com 

as Teorias da Terceirização e Difusão da Inovação. 

 

2.2.1 Origem e Aspectos 

 

O vocábulo nuvem, historicamente, tem sua origem associada a uma metáfora para 

representar a Internet. Essa associação originalmente é derivada dos diagramas de redes de 

computadores, em que o símbolo da nuvem desde então é utilizado para representar o transporte 

de dados na infraestrutura do provedor de Internet (RANSOME; RITTINGHOUSE, 2010). Para 

Mohamed (2009), o tema remete aos conceitos sugeridos por seus precursores em 1960, Joseph 

Carl Robnett Licklider, o qual imaginava a comunicação computacional em forma de rede global 

e por John McCarthy, o qual definia o compartilhamento de recursos computacionais de forma 

utilitária. 

Conforme Ransome e Rittinghouse (2010), essa ideia popularizou-se na década de 1960, 

porém em meados da década de 1970, o conceito não se sustentou no mercado de tecnologia da 

informação, visto a maturidade e capacidade das tecnologias do momento em suportar tal modelo 

de computação futurista. Ainda conforme os autores, desde a virada do milênio, o conceito foi 

revitalizado e passou a ser difundido nos círculos tecnológicos como computação em nuvem.  

Para Vaquero et al. (2009), a computação em nuvem está associada a um novo paradigma 

para fornecimento de infraestrutura computacional, a fim de reduzir os custos associados à gestão 

dos recursos de hardware e software. Esse paradigma altera a alocação de infraestrutura 

computacional local para um ambiente remoto acessível por rede, objetivando-se a redução de 

custos com gerenciamento dos equipamentos e aplicações.  

De acordo com Ransome e Rittinghouse (2010), computação em nuvem pode ser definida 

como o provisionamento de recursos computacionais, incluindo-se armazenamento, para ser um 

serviço mensurável mediante a utilização, similarmente aos serviços fornecidos por empresas 

tradicionais, fundamentadas em utilidades públicas. Segundo os autores, inicialmente as empresas 

adotavam a computação em nuvem para necessidades de baixa criticidade, entretanto esse conceito 

está-se modificando rapidamente conforme as questões de confiabilidade são esclarecidas.  

 Conforme Turban e Volonino (2013), nuvem é o vocábulo utilizado para computadores 

interligados pela rede, popularmente conhecida como Internet; dessa forma, a palavra nuvem 
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normalmente remete à Internet. Segundo os autores, computação em nuvem não se refere 

unicamente a um conjunto de computadores específicos, mas a diferentes conjuntos de 

computadores interligados por rede. 

Segundo Laszewski e Wang (2008), a computação em nuvem surgiu com a necessidade de 

oferecer infraestrutura flexível e dinâmica, garantindo a qualidade de serviço nos ambientes de 

computação e serviços de softwares configuráveis. Para os autores, a computação em nuvem está-              

-se tornando uma tendência na indústria de tecnologia da informação, em que os usuários movem 

os dados e aplicativos para a nuvem, podendo acessá-los de forma simples e em qualquer lugar. Os 

autores complementam que esse cenário é semelhante ao de cerca de 50 anos atrás, quando 

surgiram servidores de compartilhamento que atendiam vários usuários, devido às limitações de 

recursos. 

Armbrust et al. (2010) destacam que a computação em nuvem era o ideal de longa data da 

computação como um serviço utilitário, com o potencial de inovação na indústria de tecnologia da 

informação, tornando o software ainda mais atraente como um serviço e alterando a forma como o 

hardware é alocado e comercializado. Não se exige grande investimento de capital em hardware 

para implantar o serviço, ou grandes custos de mão de obra para operá-lo. Adicionalmente, não é 

mais necessária a preocupação com o provisionamento do serviço a fim de se evitar o desperdício 

de recursos. Armbrust et al. (2010) e Xu (2010) compartilham a mesma definição que a nuvem 

seria o hardware e software do datacenter disponibilizados como serviços na internet. 

Na visão de Jeffery e Neidecker-Lutzt (2010), existem várias definições e interpretações de 

nuvens ou computação em nuvem. Os autores definem a computação em nuvem como um ambiente 

de execução integrada com múltiplas partes interessadas e disponibilizam recursos com diferentes 

granularidades, provendo uma maneira elástica, mensurável e com um nível previamente definido 

de qualidade de serviço. Adicionalmente, os autores afirmam que são necessárias constantes 

pesquisas nessa área, a fim de garantir melhor serviço, cujas características funcionais elementares 

sejam a elasticidade, confiabilidade e disponibilidade. 

Khalid (2010) afirma que pequenas e médias empresas possuem acesso a recursos 

avançados de tecnologias devido ao modelo utilitário, e compara a computação em nuvem com o 

ato de comprar um terreno, construir um prédio e alugá-lo completa ou parcialmente. 

Conceituando, o provedor de serviços disponibiliza o software na Internet e os consumidores 

utilizam-no e pagam somente o que é utilizado. 
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Para Vaquero et al. (2009), apesar de um novo conceito, a nuvem utiliza tecnologias 

previamente estabelecidas, como a virtualização e computação distribuída. Os autores relatam que 

os recursos são usualmente explorados por um modelo utilitário, cujo pagamento ocorre mediante 

consumo, resultando em serviços oferecidos com alto padrão tecnológico e poder computacional.  

Conforme Laszewski e Wang (2008), os usuários da computação em nuvem não necessitam 

gerir as instalações de softwares, configurações e atualizações. Adicionalmente, recursos 

computacionais, especificamente de hardware, são propensos a serem ultrapassados num curto 

prazo, portanto a terceirização de plataformas de computação é uma solução inteligente para 

usuários lidarem com infraestruturas complexas de tecnologia da informação. 

De acordo com Rosenberg e Mateos (2010), a computação em nuvem é um serviço 

computacional de alto nível oferecido por terceiros, disponível para uso quando necessário, 

podendo ser dimensionado dinamicamente em resposta às necessidades e mudanças contínuas. 

Para os autores, a computação em nuvem não proporciona benefícios financeiros elevados, mas 

maior flexibilidade e agilidade para os negócios. 

Mell e Grance (2011) definem a computação em nuvem como um modelo que permite a 

utilização de recursos computacionais pautado no acesso por rede, como: servidores, 

armazenamento, aplicações e serviços que, por sua vez, podem ser rapidamente fornecidos com 

um esforço mínimo de gerenciamento ou interação com o provedor. Mell e Grance (2011) 

apresentam cinco características essenciais da computação em nuvem. São elas: 

a) autosserviço sob demanda - o consumidor pode alocar novos recursos, tais como 

tempo do servidor e armazenamento em rede conforme necessário, sem necessidade de interação 

humana com o provedor de serviços; 

b) acesso amplo por rede -   os recursos deverão estar disponíveis na rede e acessíveis 

por meio de mecanismos homologados com o padrão de mercado, promovendo o uso de diferentes 

plataformas do cliente, tais como: celulares, tablets, laptops e estações de trabalho; 

c) agrupamento de recursos -  os recursos computacionais do provedor deverão estar 

reunidos para servir vários consumidores usando um modelo compartilhado, com diferentes 

recursos físicos e virtuais atribuídos dinamicamente de acordo com a demanda do consumidor, 

como: armazenamento, processamento, memória e largura da banda de rede. Deve haver um senso 

de independência de localização, sobre a qual o cliente geralmente não tem controle ou 
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conhecimento da localização exata dos recursos disponibilizados, mas deve-se especificar o local 

num nível mais alto de abstração, por exemplo: país, estado ou cidade; 

d) elasticidade -  os recursos devem ser alocados e disponibilizados automaticamente, 

conforme a demanda. Para o consumidor, os recursos disponíveis para realizar o provisionamento 

muitas vezes parecem ser ilimitados, possibilitando a utilização em qualquer quantidade e 

momento; 

e) serviços mensurados -  os serviços de computação em nuvem devem otimizar a 

utilização de recursos automaticamente, apresentando indicadores para monitorar e controlar os 

recursos que estão sendo utilizados, oferecendo transparência tanto para o provedor quanto para o 

consumidor do serviço. Quantidade de espaço de armazenamento, velocidade de comunicação, 

capacidade de processamento e número de usuários ativos são alguns exemplos dos recursos que 

podem ser quantificados. 

 Para Menken e Blokdijk (2010), outra importante característica da computação em nuvem 

é o modelo de comercialização, denominado computação utilitária, no qual a cobrança ocorre com 

base no uso de recursos ou por meio de assinatura. 

Rosenberg e Mateos (2010) apresentam cinco princípios que constituem a computação em 

nuvem: 

a) recursos computacionais agrupados disponíveis para qualquer usuário contratante; 

b) recursos computacionais virtualizados para maximizar a utilização de hardware; 

c) escalabilidade elástica, permitindo alocar de acordo com a necessidade; 

d) criação automatizada de novas máquinas virtuais ou supressão das existentes; 

e) cobrança dos recursos utilizados. 

Neste tópico, foram apresentadas as principais definições da computação em nuvem. O 

conceito apresentou grande evolução nos últimos anos devido aos estudos e à adoção da tecnologia 

no mercado global. A seguir, serão apresentados os impactos da computação em nuvem na 

estratégia e operação da organização.  
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2.1.2 Computação em Nuvem e o Impacto na Estratégia e Operação da Organização 

 

Segundo Carr (2009), devido às vantagens estratégicas que a tecnologia da informação 

proporciona, muitas empresas devem reavaliar seu método de investimento em tecnologia da 

informação e em gestão de sistemas. O autor sugere duas diretrizes cruciais inerentes ao tema: 

a) redução de custos -  estudos demonstram que as organizações com maiores 

investimentos em ativos de tecnologia da informação dificilmente registram os melhores resultados 

financeiros. Ao longo do tempo, tornou-se mais difícil obter vantagem competitiva com 

investimentos em tecnologia da informação, e a organização passa a ficar em desvantagem em 

relação aos custos; 

b) foco na estratégia e operação -  é incomum uma organização ganhar vantagem 

competitiva graças ao uso distinto de um ativo de tecnologia da informação maduro. Em 

contrapartida, uma falha ou interrupção na disponibilidade da tecnologia, por mínima que seja, 

pode ser devastadora em função de cada vez mais as empresas cederem acessos a aplicativos e 

redes a terceiros. Dessa forma, é necessário preparar-se para panes técnicas, quedas no serviço, 

violações de segurança, transferindo a atenção de oportunidades para vulnerabilidades. 

Para Applegate et al. (2003), existem duas frentes de impactos da tecnologia da informação 

no ambiente corporativo: nas operações e na estratégia da organização. Os autores relacionam 

quatro categorias que auxiliam a identificar oportunidades, definir e desenvolver estratégias de 

negócios por meio da tecnologia da informação, organizar e gerenciar ativos e recursos humanos. 

A seguir, serão apresentadas as quatro categorias e recomendações de terceirização: 

a) alinhamento -  essa categoria engloba empresas que não possuem dependência 

significativa das operações de tecnologia da informação, porém as iniciativas de negócio 

proporcionadas pela tecnologia da informação são críticas para a estratégia de negócio no futuro. 

Os autores sugerem que as empresas combinem serviços terceirizados e não terceirizados, desta 

forma, a terceirização pode significar a transferência de controle de elementos essenciais de 

competividade para terceiros, ou pode ser a única forma de conseguir acesso a recursos para 

aumentar a competividade. Outra recomendação proposta é o uso da computação em nuvem para 

serviços não estratégicos como: serviços de hospedagem, e-mails corporativos, softwares e 

serviços de armazenamento de dados etc.;  
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b) estratégica -  nesta categoria encontram-se empresas que dependem fortemente das 

operações de tecnologia da informação no seu funcionamento, como aspecto estratégico de 

sobrevivência e competividade. Os autores recomendam a terceirização, caso a área de tecnologia 

da informação seja problemática para a empresa, podendo mesclar em serviços terceirizados ou 

não. Com o uso da computação em nuvem, as organizações podem contratar o serviço e pagar 

somente pela utilização, nas demandas que necessitam de mais recursos para processamento de 

dados, por exemplo; 

c) fábrica -  o perfeito funcionamento das operações de tecnologia da informação é 

crucial para o desempenho das atividades de atuação da organização; possíveis falhas podem causar 

sérios prejuízos. Entretanto, apesar da dependência nas operações de tecnologia da informação, 

essas organizações não dependem da tecnologia da informação como elemento estratégico. A 

recomendação é terceirizar quando a empresa não for de grande porte e não possuir processos 

gerenciais bem definidos; 

d) suporte -  é utilizado em organizações caracterizadas por baixa dependência 

operacional e estratégica de tecnologia da informação, em que geralmente falhas nos processos 

operacionais de tecnologia da informação somente causam danos quando duradouros. Os autores 

recomendam a terceirização dessa categoria na contratação de empresas de grande porte, devido 

ao fato de as organizações não dependerem da tecnologia da informação nas suas estratégias de 

negócios. 

Lozano e Marks (2010) destacam a existência de diversas implicações estratégicas com a 

adoção da computação em nuvem como: competição assimétrica, velocidade de mercado, 

velocidade de inovação, velocidade de aprendizado, entre outros. Os itens levantados pelos autores 

colocam em discussão um novo perfil provável de concorrentes baseados na nuvem, tornando a 

computação em nuvem a base fundamental com a qual competirão. A seguir, as principais 

características levantadas pelos autores: 

a) competição assimétrica -  a computação em nuvem permitiu que uma série de novos 

concorrentes assimétricos adentrassem o mercado sem nenhuma base instalada de infraestrutura de 

tecnologia da informação e aplicativos. Dessa forma, é possível que sejam direcionados os esforços 

no modelo de negócio, saindo muitas vezes à frente da concorrência em decorrência do baixo 

investimento inicial; 
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b) velocidade da competição -  a nuvem oferece um novo modelo para iniciar no 

mercado com novas soluções, serviços e recursos, com agilidade e velocidade, pelo fato de não 

possuir infraestrutura de tecnologia da informação proprietária e operação interna; 

c) velocidade de mercado -  com a nuvem é possível conceber um novo produto ou 

serviço para o mercado mais rápido que os seus concorrentes tradicionais, ocasionando implicações 

diretas na geração de receita, participação de mercado e a sua posição competitiva em relação às 

outras empresas; 

d) velocidade de inovação -  a nuvem permite ciclos rápidos de inovação para os novos 

modelos de negócios, produtos e serviços, aproveitando a agilidade e velocidade proporcionada 

pelo ambiente;  

e) velocidade de aprendizagem -  a velocidade de aprendizagem está relacionada à 

capacidade da organização em absorver conhecimento não somente para a sobrevivência, mas para 

prosperar em qualquer ambiente de negócio; 

f) velocidade de evolução do modelo de negócio -  com a possibilidade de alocar mais 

pessoas atuando em seu modelo de negócio, a organização pode rapidamente evoluir e adaptar seus 

novos conceitos, devido à ausência da integração interna, a uma base instalada de sistemas legados, 

sem necessidade de esperar que a tecnologia da informação se adapte ao seu novo modelo de 

negócio; 

g) cultura centralizada na Web -  os novos empreendedores estão crescendo na Internet, 

representando uma cultura que engloba todas as coisas da Web. Essa nova geração de empresários 

está extremamente confortável com a concorrência baseada em nuvem; 

h) acesso remoto -  a geração contemporânea é extremamente aderente à colaboração 

remota, permitindo que as organizações atinjam seus objetivos por meio de um processo altamente 

virtualizado e disponível na Internet; 

i) ecossistema de aplicativos na Web -  as organizações contemporâneas já estão 

familiarizadas com a Internet das coisas, como exemplo Google, Amazon, Facebook e Apple. 

Dispositivos móveis e comunicações sem fio cresceram consideravelmente quando comparado 

com os aplicativos tradicionais, baseado em centros de dados convencionais ou isolados; 

j) código aberto -  os novos empreendedores optam por ferramentas de código aberto 

devido ao fato de serem gratuitas, sem a necessidade de licença do software e, por muitas vezes, 

existir uma comunidade aberta de suporte e melhorias, evitando custos adicionais; 
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k) dispositivos móveis e telecomunicação sem restrições -  essa nova geração busca 

mitigar a utilização de conexões físicas, infraestrutura física e prefere o uso de comunicações sem 

fio, permitindo levar o ambiente do escritório para outros locais. 

 

2.1.3 Teoria da Terceirização 

 

Segundo Martens e Teuteberg (2009), o vocábulo terceirização aplica-se à necessidade de 

se transferirem funções ou até unidades de negócios da organização para fornecedores externos. A 

computação em nuvem possibilita à empresa optar por desenvolver ou alugar serviços de um 

fornecedor externo.  

Para Laudon e Laudon (2003), a terceirização permite que a empresa contrate 

desenvolvimento de software personalizado ou manutenção de sistemas legados existentes para 

empresas externas, proporcionando custos menores para a organização. 

 Perunović (2007) apresenta a terceirização em cinco fases divididas em atividades 

realizadas pelas empresas que optam por ela: 

a) preparação -  nesta etapa, deve-se definir a estratégia, verificar os fornecedores 

disponíveis para a finalidade desejada, definir a abordagem que será utilizada, configurações 

necessárias, definição das cláusulas contratuais e elaboração do acordo com o nível de serviço; 

b) seleção do fornecedor -  nesta etapa, devem ser divulgados os planos de 

terceirização, escolha do fornecedor, negociação do serviço e finalização do contrato; 

c) transição -  nesta etapa, deve-se definir os mecanismos de comunicação e troca de 

informações e conhecimentos entre cliente e fornecedor, transferência de ativos, pessoas, 

informações, conhecimento, hardware e software;  

d) gerência de relacionamento -  nesta etapa, devem ser definidos o tipo de 

relacionamento, manutenção do relacionamento, realização de reuniões, monitoração e avaliação 

do desempenho, aplicação de incentivos e penalidades, resolução de problemas e gerenciamento 

de fatores de sucesso; 

e) continuidade -  nesta etapa, deve ser analisada e considerada a continuidade da 

parceria, mudança de fornecedor ou custos. 

Para Perunović (2007), cada uma das etapas precisa ser analisada cuidadosamente, 

enfatizando-se a complexidade do processo de terceirização e defendendo-se a necessidade de que 
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seja gerenciado ao longo de todo o seu ciclo de vida. Segundo o autor, a computação em nuvem é 

uma forma de transferência dos custos da transação para o fornecedor do serviço, a saber:  

eletricidade, equipamentos, espaço físico, impostos, custos com licenças de softwares, manutenção 

de servidores e encargos trabalhistas. Torna-se extremamente vantajosa às organizações, já que, 

além de reduzir os custos da transação, a computação em nuvem transfere o risco de subestimação 

ou superestimação de recursos, devido ao pagamento ser realizado pela utilização dos recursos.  

No Quadro 5, de acordo com Dhar (2011), algumas semelhanças entre a computação em 

nuvem e a terceirização. 

 

Quadro 5 -  Semelhanças entre a computação em nuvem e a terceirização. 

Computação em Nuvem Terceirização 

Redução de custos utilizando serviços baseados em 

computação em nuvem. 
Redução de custos usando fornecedores externos. 

Redução de riscos. Redução de riscos. 

Escala global. Escala global. 

Disponibilização rápida ao mercado. Disponibilização rápida ao mercado. 

Aplicações disponibilizadas por fornecedores de 

serviços de computação em nuvem. 
Aplicações disponibilizadas por terceiros. 

Controle e gerenciamento das aplicações por 

fornecedores de computação em nuvem. 
Controle e gerenciamento das aplicações por terceiros. 

Serviços de computação em nuvem podem ser 

disponibilizados e entregues por meio da 

terceirização. 

Vários serviços contidos em negócios não críticos 

podem ser disponibilizados e integrados por meio da 

terceirização. 

A computação em nuvem privada visa à proteção 

de dados e privacidade. 

Datacenters dedicados disponíveis para proteção de 

dados e privacidade. 

Suporte para sistemas de backup, recuperação de 

desastres e alta disponibilidade. 

Suporte para sistemas de backup, recuperação de 

desastres e alta disponibilidade. 

Disponibilidade e suporte 24 horas. Disponibilidade e suporte 24 horas. 
 

Fonte: Adaptado de Dhar (2011, p. 436). 
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2.1.4 Teoria da Difusão de Inovação 

 

Segundo Tidd, Bessant e Pavitt (2003), inovação é um processo que transforma 

oportunidades em novas ideias e são aplicadas na prática com um grande índice de aceitação. 

Rogers (1995) afirma que inovação é uma ideia, prática ou objeto identificado como novo por um 

indivíduo ou unidade de adoção. Para Afuan (1998), inovação é o uso de novas informações e, ao 

aplicá-las num produto ou serviço, tornam-se valorizadas pelo mercado. 

Rogers (1995) apresenta as principais características elencadas quanto à inovação, as quais 

auxiliaram na identificação de vantagens na sua adoção: compatibilidade, complexidade, 

experimentação, observação e vantagem percebida. 

a) compatibilidade -  é identificada quando a inovação é tida como consistente com as 

experiências passadas, as necessidades dos potenciais adotantes e os valores existentes. Quando 

uma ideia não é compatível com as normas e valores de um sistema social, a velocidade de adoção 

não será igual a uma inovação compatível. E, quando incompatível, geralmente é necessária a 

adaptação de um novo sistema de valores; 

b) complexidade -  é identificada quando a inovação é tida como difícil no 

entendimento e na usabilidade. Algumas inovações são de fácil entendimento; outras, complexas, 

ocasionando eventuais adaptações e consequentemente uma adoção mais morosa; 

c) experimentação -  é identificada quando a inovação é tida de forma limitada. 

Algumas inovações devem ser previamente testadas, principalmente quando as inovações forem 

extensas e não permitirem a implantação em partes; 

d) observação -  é identificada quando as soluções da inovação são perceptíveis. 

Quanto mais fácil for a identificação, melhores serão os resultados e maior será a sua tendência de 

adoção, além de proporcionar maiores discussões sobre novas ideias; 

e) vantagem percebida -  é identificada quando a inovação é tida como a melhor ideia 

ao ser substituída, e quanto mais vantagens são percebidas, mais rápida será a sua adoção. 

Segundo Rogers (1995), é necessário que a unidade interessada no processo de adoção de 

uma inovação leve em consideração as condições e ambientes existentes na organização antes do 

processo inicial de inovação. Para o autor, foram identificadas algumas etapas no processo de 

adoção de inovação. São elas: confirmação, conhecimento, decisão, implementação e persuasão. 

O autor detalha: 
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a) persuasão -  é percebida quando a unidade interessada na adoção da inovação cria 

uma expectativa positiva ou não quanto à inovação, devendo levar em conta as principais 

características percebidas da inovação;  

b) conhecimento -  é percebido quando a unidade interessada na adoção da inovação 

toma conhecimento sobre a inovação e seu funcionamento. Algumas características como 

comportamento de comunicação, personalidade e atributos socioeconômicos influenciam 

diretamente na decisão da adoção; 

c)  confirmação -  é percebida quando a unidade interessada em adotar a inovação 

busca mais informações e opiniões sobre sua adoção. Isso ocorre, quando a unidade é exposta a 

informações conflitantes sobre a inovação adotada ou rejeitada; 

d) decisão -  é percebida quando a unidade interessada na adoção da inovação decide 

adotá-la ou rejeitá-la.  Essa decisão ocorre em todas as etapas, não sendo exclusivo deste item, mas 

é importante salientar que o aceite da inovação deve ser identificado como a melhor opção; 

e) implementação -  é percebida quando a unidade interessada na adoção da inovação 

inicia seu uso.  

Em consonância com a adoção da computação em nuvem, embora alguns elementos já 

estejam consolidados e em fase de produtividade plena, a difusão no âmbito geral, quando projetada 

ao longo do ciclo de adoção, demonstra grande densidade de elementos ainda nos estágios iniciais, 

ou seja, em plena inovação (GARTNER, 2016). A Figura 1 registra a distribuição dos principais 

elementos da computação em nuvem ao longo do ciclo de adoção de Gartner (GARTNER, 2016), 

alinhados igualmente ao tradicional ciclo de adoção de Chasm (MOORE, 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Figura 1 - Ciclo de Adoção Computação em Nuvem – 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptada de Hype Cycle for Cloud Computing, Gartner (2016) e Moore (1999). 

   

2.2 Computação em Nuvem – Perspectiva Sistemas de Informação 

 

Nesta seção, contextualizam-se os elementos fundamentais da computação em nuvem no 

âmbito de sistemas de informação, abordando-se as tecnologias relacionadas, os tipos de serviços 

e tipos de arquiteturas. 

 

2.2.1 Tecnologias Relacionadas 

 

A computação em nuvem é resultante da maturação de diversas tecnologias. Para 

Rittinghouse e Ransome (2010), o entendimento da evolução computacional é fundamental para a 

compreensão da computação em nuvem. Dentre os elementos computacionais abordados de forma 

ampla pelos autores, salienta-se a importância da evolução desde a camada física e lógica até a 
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conectividade e a comunicação. Os autores adicionalmente ressaltam a importância de se 

padronizar a comunicação por meio de protocolos, proporcionando crescimento da adoção 

tecnológica e interoperabilidade.  

Segundo Rosenberg e Mateos (2010), a evolução da computação em nuvem deve-se aos 

grandes avanços tecnológicos referentes a hardware e software. Os autores apresentam a evolução 

dos mainframes em meados de 1960 a 1980, seguida pela arquitetura cliente-servidor em meados 

de 1990, Grid Computing e aplicações para Internet presentes nos recentes modelos de aplicações. 

Para os autores, o avanço no desenvolvimento de novas tecnologias de armazenamento e de 

processamento de dados foi importante para a redução de tempo, recursos e custos. 

De acordo com Reese (2009) e Laszewski e Wang (2008), diversas tecnologias 

contribuíram para o estágio de maturidade da computação em nuvem. As principais são 

apresentadas a seguir: 

a) tecnologia de virtualização -  a virtualização de hardware proporciona plataformas 

flexíveis e escaláveis por intermédio de técnicas de máquinas virtuais, oferecendo infraestruturas 

sob demanda, redes virtuais privadas e ambientes personalizados para acesso remoto;  

b) orquestração de fluxo de serviços e fluxos de trabalho -  a computação em nuvem 

oferece um conjunto completo de modelos de serviços sob demanda, capaz de orquestrar 

automaticamente serviços a partir de diferentes fontes e tipos, para formar um fluxo de serviço ou 

de trabalho de modo transparente e dinâmico para os usuários;  

c) serviços Web e SOA (Service-Oriented Architecture) -  os serviços de computação 

em nuvem normalmente são disponibilizados como serviços Web, seguindo os padrões do mercado, 

tais como WSDL (Web Services Description Language), SOAP (Simple Object Access Protocol) 

e UDDI (Universal Discovery Description and Integration). A organização e administração dentro 

das nuvens poderia ser gerida por uma arquitetura orientada para serviços - SOA (Service-Oriented 

Architecture), tornando disponíveis em várias plataformas distribuídas e acessíveis pela Internet; 

d) Web 2.0 -  é uma tecnologia emergente a qual descreve as tendências inovadoras da 

Internet visando aumentar a interconectividade, a interatividade, o reconhecimento semântico, o 

compartilhamento de informações, a colaboração e as funcionalidades na Web; 

e) sistema de armazenamento distribuído -  consiste num sistema de armazenamento 

em rede, apoiado por provedores de armazenamentos distribuídos, o qual oferece a capacidade de 

armazenamento para os usuários. Esse armazenamento pode ser migrado, consolidado e gerido de 
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forma transparente para os utilizadores. Adicionalmente, um sistema de dados distribuídos fornece 

fontes de dados acessados de forma semântica, possibilitando aos usuários localizarem a fonte dos 

dados pelo nome lógico em lugar de caminhos físicos;  

f) modelos de programação -  alguns modelos de programação em nuvem são 

propostos para os usuários se adaptarem à infraestrutura da nuvem. Para simplicidade e fácil acesso 

dos usuários finais, o modelo de programação não deve ser muito complexo ou muito inovador; 

g) Internet -  consiste essencialmente nos elementos responsáveis pela comunicação, 

presentes na topologia da Internet. No âmbito geral, a Internet evoluiu com ações de otimização 

econômica e tecnológica para se tornar uma estrutura mais plana, emergindo de uma estrutura 

regional e elementar para um patamar global, solidificada em backbones (espinha dorsal do tráfego 

de informações na Internet) evoluídos e escaláveis, proporcionando ampla aproximação entre 

grandes fornecedores de conteúdo e provedores de Internet. 

Nos próximos subcapítulos, serão detalhados os dois principais precursores da computação 

em nuvem: Virtualização e Grid Computing. 

 

2.2.1.1 Virtualização 

 

Segundo Ransome e Rittinghouse (2010), a virtualização é uma tecnologia de suma 

importância no desenvolvimento da computação em nuvem, a qual igualmente está fundamentada 

na evolução computacional, especialmente no que se refere aos elementos hardware e software. 

Segundo os autores, virtualização é um método que permite a execução múltipla e independente 

de sistemas operacionais num único computador físico. O vocábulo tem origem na década de 1960, 

quando se buscava simular ambientes computacionais com a utilização de pseudocomputadores a 

partir de um computador físico e seus dispositivos periféricos. 

Conforme Turban e Volonino (2013), o hardware computacional foi projetado para a 

execução do sistema operacional e aplicações de forma singular, resultando em subutilização para 

grande parte dos computadores. Para os autores, virtualização é a técnica que cria uma ou mais 

camadas lógicas num único computador físico, permitindo agregar diversos computadores virtuais 

os quais compartilham recursos de hardware. O computador virtual é uma camada de software 

contida na camada de virtualização, o qual de maneira independente executa seu próprio sistema 

operacional e suas aplicações, igualmente um computador físico. 
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Para Laszewski e Wang (2008), a virtualização consiste em partilhar recursos físicos 

computacionais com o objetivo de prover escalabilidade e flexibilidade computacional. Para os 

autores, a técnica de virtualização é a base para a computação em nuvem, refletindo diretamente 

na elasticidade computacional presente na computação em nuvem. 

De acordo com Mather et al. (2009), a virtualização é uma plataforma tecnológica 

fundamental na composição da computação em nuvem, responsável pela transformação em 

diversos centros de processamento de dados contemporâneos. O vocábulo virtualização refere-se à 

abstração de recursos computacionais físicos por camadas de virtualização, proporcionando no 

ambiente de computação em nuvem amplo compartilhamento de recursos entre os usuários. 

Mather et al. (2009) relatam que atualmente as empresas têm implantado tecnologias de 

virtualização em datacenters de várias formas, incluindo virtualização de sistemas operacionais 

(exemplos: VMware e Xen), virtualização de armazenamento (exemplos: NAS e SAN), 

virtualização de banco de dados e virtualização de software (exemplos: Apache Tomcat, JBoss, 

Oracle App Server, WebSphere). 

De acordo com Lozano e Marks (2010), a virtualização surgiu como uma maneira de 

compartilhar o uso de mainframes entre sistemas operacionais incompatíveis, realizando 

posteriormente a consolidação de pequenos servidores. Para os autores, a configuração inicial do 

sistema operacional e aplicativos de um servidor poderia levar horas ou dias; com a virtualização, 

esse trabalho inicial era realizado uma vez, armazenado e, quando necessário, aplicado no 

hardware físico. 

Para Laudon e Laudon (2008), a virtualização é o processo de apresentação do conjunto de 

recursos computacionais, permitindo que um único recurso físico seja apresentado ao usuário como 

vários recursos lógicos, ou que vários recursos físicos resultem num único recurso lógico, como os 

dispositivos de armazenamento. Para os autores, a virtualização auxiliou as empresas na forma de 

administrar o processamento e armazenamento computacional, utilizando recursos alocados 

remotamente, assim como conservação do espaço dos datacenters, uso de energia, taxas de 

utilização dos equipamentos e centralização da administração do hardware. 

Segundo Menken e Blokdijk (2010), uma das principais características da computação em 

nuvem é a escalabilidade, que se tornou possível por intermédio da virtualização. De acordo com 

os autores, a virtualização é a emulação de hardware dentro de uma plataforma de software, 

permitindo que um único computador adquira o papel de vários computadores. Apesar de a 
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localização física dos dados estarem difundidas na memória física e no disco rígido, o processo de 

memória virtual faz parecer que os dados estão armazenados de forma contínua e ordenados. 

Apesar de o conceito de virtualização ter surgido há alguns anos, sua utilização em larga 

escala é recente, devido ao aumento do poder de processamento e os avanços na tecnologia dos 

hardwares, beneficiando gradativamente uma ampla gama de usuários, profissionais de tecnologia 

da informação e grandes organizações (MENKEN; BLOKDIJK, 2010). 

De acordo com Menken e Blokdijk (2010), os quatro principais objetivos da virtualização 

são: 

a) aumento do uso de recursos de hardware -  devido aos avanços tecnológicos, os 

recursos de hardware do servidor não são utilizados em sua capacidade total; são apenas 5 a 15% 

de utilização. A virtualização minimiza a subutilização, permitindo que um servidor físico execute 

um software de virtualização, fazendo com que os recursos sejam utilizados com mais eficiência 

além da redução dos custos de gerenciamento e operação; 

b) redução de custos com gestão e recursos -  com o aumento do número de servidores 

físicos e estações de trabalho, as empresas necessitam lidar com questões de espaço, energia e 

resfriamento. Utilizando a virtualização, as empresas podem economizar com a utilização de um 

número menor de computadores físicos; 

c) aumento da flexibilidade de negócio -  quando uma organização necessita expandir 

ou reduzir pontualmente sua capacidade computacional, geralmente este consiste num 

procedimento demorado e oneroso, devido ao processo e custo de aquisição. Utilizando a 

virtualização, os computadores podem ser facilmente configurados; geralmente não há custos com 

hardwares adicionais, não há necessidade de espaço físico extra. Além disso, a gestão dos 

computadores virtuais é mais dinâmica e ágil; 

d) aprimoramento da segurança e disponibilidade -  quando ocorre uma falha num 

computador físico, geralmente todo o seu conteúdo de software torna-se inacessível até que o 

problema seja corrigido. Os computadores virtuais são elementos isolados, ou seja, quando um 

computador virtual falhar ou estiver com algum problema regional, ficará isolado dos demais, 

mesmo compartilhando o mesmo computador físico. Outro ganho significativo está em que os 

computadores virtuais também não dependem de um hardware único, ou seja, quando surgir falha 

no computador físico, os computadores virtuais podem ser facilmente migrados para outro sem 

mais prejuízos. 
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Segundo Menken e Blokdijk (2010), a virtualização oferece diversos benefícios para quem 

deseja trocar o ambiente físico para o ambiente virtual. Alguns dos benefícios são:  

a) facilidade no gerenciamento dos recursos -  utilizando a virtualização, os 

administradores podem monitorar e gerenciar múltiplos servidores virtuais por meio de um único 

servidor físico; 

b) eliminação de problemas de compatibilidade -  a execução de diversos sistemas 

operacionais (ex.:   MAC OS, Linux ou Windows) no mesmo servidor físico gerava inúmeros 

problemas de compatibilidade. Com a virtualização, muitos sistemas operacionais e aplicativos 

diferentes podem ser executados num único servidor físico, sem afetar um ao outro; 

c) isolamento de falhas -  qualquer tipo de erro dentro de um computador virtual não 

afetará outro computador virtual. Os problemas são automaticamente isolados e os administradores 

podem analisar e corrigir enquanto os outros sistemas e serviços continuam funcionando 

normalmente; 

d) maior segurança -  a virtualização proporciona aos administradores separar 

informações e aplicativos presentes num único servidor físico em diferentes computadores virtuais. 

Além disso, se um vírus infectar um computador virtual não afetará todo o funcionamento do 

servidor físico e não se propagará pelos outros computadores virtuais;  

e) uso eficiente de recursos -  um único servidor físico pode dar suporte a várias 

máquinas virtuais e, dessa forma, os servidores virtualizados podem ser mais eficientes na gestão 

de seus recursos;  

f) portabilidade -  os dados de um computador virtual são armazenados em arquivos 

no servidor físico. Se houver necessidade de transferir esse computador virtual para outro servidor 

físico, o esforço empenhado na portabilidade será irrisório quando comparado ao modelo 

tradicional; 

g) ambientes de teste -  os computadores virtuais são amplamente utilizados para 

testes, simulando um ambiente real nos testes de estabilidade de certas aplicações, sem afetar o 

ambiente de produção; 

h) configuração rápida -  o disco rígido de um computador virtual geralmente é 

representado como um único arquivo num computador físico, portanto pode ser facilmente 

duplicado ou transferido para outros computadores. Outro ganho significativo é a possibilidade de 
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ser realizada a instalação do sistema operacional e principais configurações uma única vez, 

permitindo a clonagem para novos computadores virtuais conforme necessidade; 

i) custos reduzidos -  com a diminuição do número de servidores físicos, os gastos 

com eletricidade, refrigeração, investimento na infraestrutura física e operação são reduzidos; 

j) facilidade de gerenciamento -  a virtualização torna muito mais fácil a administração 

e gerenciamento do ambiente de tecnologia da informação. Com um número menor de 

computadores físicos, os riscos com falhas de hardware são reduzidos exponencialmente, 

proporcionando que a área de tecnologia da informação concentre seu foco no negócio da empresa; 

k) tempo de inatividade -  atividades de backup e restauração no ambiente virtual 

apresentam menor grau de complexidade, devido à possibilidade de copiar máquinas inteiras 

anteriormente preparadas e configuradas, diminuindo o tempo de inatividade desse recurso. 

 

2.2.1.2 Grid Computing 

 

  Para Foster et al. (2008), a definição de computação em nuvem sobrepõe-se às diversas 

tecnologias existentes, tais como Grid Computing, computação utilitária e computação distribuída 

em geral. Para os autores, a computação em nuvem não somente se sobrepõe à Grid Computing, 

mas também é de fato uma evolução dela. 

 Entre as tecnologias que originaram a computação em nuvem, Foster et al. (2008) relatam 

que, em meados da década de 1990, a expressão originalmente em inglês, Grid Computing, foi 

estabelecida para descrever tecnologias que poderiam fornecer aos consumidores capacidade 

computacional sob demanda. Segundo os autores, mediante a definição de padrões e protocolos 

para a utilização de capacidade computacional, mais precisamente no que tange à infraestrutura e 

armazenamento, foi possível a criação da Grid Computing, a qual se resume num conjunto de 

computadores interligados com capacidade de fornecer poder computacional em modelo de 

utilidade, similarmente ao modelo de fornecimento de energia elétrica. Conforme Foster et al. 

(2008), após a consolidação do modelo em questão, pesquisadores passaram a difundir a tecnologia 

em larga escala. 

Segundo Laudon e Laudon (2008), a Grid Computing realiza a conexão de computadores 

geograficamente remotos, consolidando o poder computacional. Para os autores, o fato de a maioria 
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dos computadores serem operados apenas 25% do tempo para o trabalho possibilita a utilização do 

tempo ocioso para outras tarefas de processamento. 

Para Reese (2009), Grid Computing é a arquitetura com maior facilidade de migração para 

computação em nuvem, devido à sua similaridade em grande parte com a computação em nuvem. 

Segundo o autor, Grid Computing tem como principal característica de sua arquitetura a 

segmentação de processamento em diferentes núcleos, proporcionando alto poder de 

processamento ao conjunto. 

Segundo Velte et al. (2009), a Grid Computing geralmente é utilizada na resolução de 

problemas científicos ou técnicos, aplicando os recursos de vários computadores numa rede com o 

propósito de trabalharem num único problema ao mesmo tempo. Os autores citam um exemplo do 

projeto SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), pelo qual pessoas de todas as partes do 

mundo compartilhavam os seus computadores no tempo ocioso para analisar os dados recebidos 

dos sinais de rádio de um telescópio. 

Para Velte et al. (2009), as principais razões que tornaram atraente a utilização da Grid 

Computing foram: 

a) é uma arquitetura econômica para ser utilizada numa determinada quantidade de 

recursos computacionais;  

b) é uma arquitetura que soluciona problemas que necessitam de um grande poder de 

processamento; 

c) utiliza os recursos de vários computadores de forma compartilhada 

cooperativamente, sem a necessidade de que um computador gerencie o outro. 

 

2.2.1.3 Diferenças entre Computação em Nuvem e Grid Computing 

 

Segundo Menken e Blokdijk (2010), muitas vezes a computação em nuvem é confundida 

com a Grid Computing, um modelo computacional distribuído composto de diversos computadores 

acoplados, agindo em conjunto na execução de tarefas grandes. Para os autores, a Grid Computing 

resulta em sofisticados algoritmos de programação de tarefas em lotes de computação paralela. 

Para Foster et al. (2008), embora as arquiteturas de Grid Computing e a de computação em 

nuvem possuam similaridades em relação às características, igualmente possuem divergências que 

particularizam cada tecnologia. São elas: 
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a) na perspectiva do modelo de negócios, segundo os autores, a computação em nuvem 

caracteriza-se pela orientação para a utilização, ou seja, o faturamento consiste na mensuração de 

utilização dos recursos computacionais, armazenamento e infraestrutura de comunicação. Para a 

Grid Computing, o modelo de negócios está orientado para o projeto, ou seja, o faturamento está 

baseado em elementos computacionais ao longo do tempo, como pacote de horas mensais de 

processamento; 

b) na perspectiva de arquitetura, segundo os autores, Grid Computing tem grande 

poder de interoperabilidade, principalmente quanto a recursos locais, uma vez que esta 

característica é fundamental desde a sua concepção quando os recursos computacionais eram 

escassos. A computação em nuvem, quanto à arquitetura, foi desenvolvida para endereçar 

problemas escaláveis por intermédio da conectividade, tendo como premissa a interoperabilidade 

entre diferentes conjuntos computacionais com a padronização de protocolos de comunicação;  

c) na perspectiva de gestão de recursos, a Grid Computing tem um modelo que consiste 

em dimensionar recursos para cada projeto de forma específica, definindo quais recursos 

propriamente serão utilizados, resultando como produto final a mensuração e faturamento ao 

patrocinador do projeto. Na computação em nuvem, a gestão de recursos ocorre de forma dinâmica, 

e em grande parte de forma compartilhada entre todos os usuários simultaneamente; 

d) na perspectiva de virtualização de recursos, para a computação em nuvem este é um 

aspecto indispensável, o qual permite a abstração de recursos computacionais, unificando-os num 

conjunto de recursos e permitindo a sobreposição deles, possibilitando ganhos notórios em gestão 

de recursos, resiliência e provisionamento. A Grid Computing não é igualmente dependente de 

virtualização, porém de modo geral é utilizada para segmentar ambientes visando à 

confidencialidade e controle total dos recursos em questão; 

e) na perspectiva de controle, especificamente no que tange à manipulação de 

informações, a Grid Computing está fundamentada em sistemas que controlam fluxo de trabalho, 

uma vez que a manipulação de informações é acompanhada em detalhes para fins de produção 

cientifica, consistência da informação e histórico para auditoria. Na computação em nuvem, o 

controle de manipulação de informações é ainda incipiente e complexo, uma vez que a manipulação 

de informações ocorre em diversos conjuntos computacionais, desta forma a captura e análise de 

informações se torna inviável para fins puramente de controle; 
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f) quanto ao modelo de desenvolvimento de aplicações, o modelo Grid Computing 

não diverge dos sistemas paralelos ou distribuídos tradicionalmente conhecidos. A complexidade 

concentra-se na variação de características dos recursos, estabilidade e desempenho. A Grid 

Computing possuía inicialmente como objetivo a larga escala computacional para fins científicos, 

objetivando a eficiência, agilidade e consistência nos resultados obtidos. O modelo de maior 

popularidade quanto ao desenvolvimento em Grid Computing é o MPI (Message Passing 

Interface), o qual utiliza os recursos computacionais locais e comunica-se com recursos 

computacionais do conjunto por envio e recebimento de mensagens. A computação em nuvem, de 

forma geral, adotou a utilização de APIs (Application Programming Interface), as quais 

correspondem a um conjunto de rotinas e padrões de programação para acesso a um aplicativo ou 

plataforma baseada na Internet; 

g) na perspectiva de segurança da informação, ambos os modelos utilizam políticas e 

metodologias de segurança tradicionais, ou seja, criptografia, controles de acesso e monitoramento 

da segurança do ambiente, divergindo apenas quanto ao foco inerente à arquitetura. Na Grid 

Computing, o foco com a segurança está em cada conjunto computacional, uma vez que cada um 

possui suas ações próprias de segurança. Na computação em nuvem, o foco está na maneira coletiva 

e abrangente dos conjuntos computacionais, considerando adicionalmente o meio de transmissão 

entre eles. 

Foster et al. (2008) reconhecem que a computação em nuvem e a Grid Computing possuem 

grande similaridade entre si, essencialmente no tocante aos atributos que remetem à arquitetura e 

aplicação. Contudo os autores destacam aspectos de divergência os quais proporcionam 

delineamento na definição de cada tecnologia, como a segurança, o modelo de desenvolvimento, o 

modelo de controle, gestão de recursos, arquitetura, modelo de negócios e utilização de 

virtualização.  

 Grandison et al. (2010) concluíram que a diferença entre computação em nuvem e Grid 

Computing está na maneira de fornecimento dos recursos para processamento de uma determinada 

atividade de trabalho. Na Grid Computing, os recursos são fornecidos em sua totalidade, e na 

computação em nuvem os recursos são fornecidos sob demanda e quando houver necessidade. 

Para Vaquero et al. (2009), as principais semelhanças entre computação em nuvem e Grid 

Computing estão no objetivo de redução de custos computacionais, aumento da flexibilidade e 

confiabilidade pelo uso de hardware operado por empresas terceiras. Para os autores, a definição 
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de Grid Computing consiste em software que gerencia recursos não centralizados utilizando 

protocolos e interfaces-padrão buscando fornecer maior qualidade de serviço. No Quadro 6, de 

acordo com Vaquero et al. (2009) apresenta-se comparativo da Grid Computing e computação em 

nuvem na perspectiva de recursos. 

 

Quadro 6 -  Comparações entre recursos da Grid Computing e computação em nuvem. 

Recurso Grid Computing Computação em nuvem 

Compartilhamento de 

recursos 
Colaboração. 

Os recursos atribuídos não são 

compartilhados. 

Heterogeneidade de 

recursos 
Agregação de recursos heterogêneos. 

Agregação de recursos 

heterogêneos. 

Virtualização 
Virtualização de dados e recursos de 

computação. 

Virtualização de plataformas de 

hardware e software. 

Segurança Segurança através de credenciais. Segurança por meio de isolamento. 

Serviços de alto nível Abundância de serviços de alto nível. 
Nenhum serviço de alto nível 

definido. 

Arquitetura Serviço orientado. Arquitetura definida pelo usuário. 

Dependências de software 
Aplicativo de software dependendo 

do domínio. 

Software de domínio de aplicação 

independente. 

Consciência da plataforma 
Software cliente deve estar habilitado 

para a Grid Computing. 

Software funciona num ambiente 

personalizado. 

Fluxo de trabalho do 

software 

Aplicações requerem um fluxo de 

trabalho prefinido de serviços. 

O fluxo de trabalho não é essencial 

para a maioria dos aplicativos. 

Escalabilidade Escalabilidade de nós e localização. 
Escalabilidade de nós, localização e 

hardware. 

Autogerenciamento Configurável. Configurável e autorreparo. 

Grau de centralização Controle descentralizado. Controle centralizado. 

Usabilidade Difícil administração. Facilidade de utilização. 

Padronização Normalização e interoperabilidade. 
Falta de padrões para 

interoperabilidade nas nuvens. 

Acesso do usuário 
Transparência de acesso para o 

usuário final. 

Transparência de acesso para o 

usuário final. 

Pagamento Modelo fixo. Flexível. 
 

Fonte: Adaptado de Vaquero et al. (2009, p.53). 
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2.2.2 Tipos de Serviços 

 

A consolidação da computação em nuvem no âmbito corporativo proporcionou o 

desenvolvimento de modelos comerciais pelos provedores de serviços, ou seja, tipos de serviços 

com a finalidade de satisfazer uma necessidade específica. A seguir, serão definidos os principais 

tipos de serviços. 

 

2.2.2.1 Infraestrutura como Serviço (IaaS) 

 

Segundo Vaquero et al. (2009), os provedores gerenciam um grande conjunto de recursos 

computacionais, como armazenamento e processamento. Com a virtualização, é possível 

segmentar, atribuir e redimensionar dinamicamente esses recursos. 

Para Motahari-Nezhad, Stephenson e Singhal (2009), IaaS resume-se em recurso de 

armazenamento e poder de processamento oferecidos como serviços aos clientes, possibilitando às 

empresas alugarem esses recursos em vez de investir na compra desses equipamentos.  

De acordo com Jeffery e Neidecker-Lutz (2010), IaaS também conhecida como nuvem de 

recursos, fornece recursos gerenciáveis e escaláveis em forma de serviços aos usuários; em outras 

palavras, virtualização aprimorada. Para os autores, as nuvens de dados e armazenamento lidam 

com acesso confiável para os dados de tamanhos dinâmicos. 

Laszewski e Wang (2008) definem a IaaS, anteriormente conhecida como HaaS (Hardware 

como Serviço) em 2006, como um serviço de hardware flexível, escalável e gerenciável com o 

objetivo de atender as necessidades do cliente. 

Para Lozano e Marks (2010), esse tipo de serviço contém todos os recursos físicos e virtuais 

para as necessidades da operação de tecnologia da informação. Os recursos são fornecidos e 

gerenciados em unidades robustas, independentemente das aplicações em produção nesse 

ambiente. 

Dentre os exemplos, podem ser citados: Amazon EC2, Blue Cloud (IBM), Enomalism, 

Eucalyptus, HP FCS2, Nimbus, SQL Azure, entre outros. 
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2.2.2.2 Software como Serviço (SaaS) 

 

 Segundo Laszewski e Wang (2008), SaaS é um software hospedado como um serviço pela 

Internet, extinguindo a necessidade de instalação e execução do aplicativo nos computadores 

locais, eliminando a necessidade de aquisição e manutenção do software em questão. 

 Para Motahari-Nezhad, Stephenson e Singhal (2009), as aplicações comerciais nesta 

categoria podem necessitar de uma assinatura mensal por usuário, por acesso ou pelo uso, sendo 

consideravelmente mais baratas do que comprar e manter o software como uma solução interna. 

Para os autores, o cliente é livre para aplicar correções e atualizações nesses softwares, além da 

possibilidade de armazenar os dados na nuvem. 

De acordo com Lozano e Marks (2010), SaaS é fortemente influenciado por incorporar 

tecnologias Web, por tornar as aplicações convencionais existentes disponíveis na nuvem e por ser 

consolidado por uma boa plataforma de aplicativos em nuvem. 

Conforme Jeffery e Neidecker-Lutz (2010), SaaS também é conhecido como aplicativo em 

nuvem, ou seja, este formato oferece aplicativos e serviços utilizando uma infraestrutura ou 

plataforma em nuvem. Exemplos: Adobe Photoshop Web, Adobe Premiere Web, Application 

Service Provider (ASP), Google Apps, Office365 (Microsoft), Salesforce CRM, SAP Business by 

Design, SharePoint (Microsoft), Software + Service (Microsoft), entre outros. 

 

2.2.2.3 Plataforma como Serviço (PaaS) 

  

De acordo com Ransome e Rittinghouse (2010), o modelo PaaS surgiu da evolução do 

modelo SaaS, contemplando todas as ferramentas do ciclo de desenvolvimento e implantação de 

aplicativos da Internet, sem a necessidade de realizar instalações e downloads adicionais. Para os 

autores, os desenvolvedores devem apenas concentrar-se nas tarefas de desenvolvimento, 

ignorando as configurações do sistema operacional e a preocupação do ambiente em que serão 

executados.  

Segundo Vaquero et al. (2009), PaaS é um ambiente em que o dimensionamento dos 

recursos de hardware exigidos pela execução dos serviços é feito de forma transparente, 

fornecendo uma plataforma para desenvolvimento de um software. 
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Para Lozano e Marks (2010), PaaS é um serviço relativamente recente, sendo uma 

plataforma responsável por organizar e operar todos os recursos computacionais e de comunicação, 

ou seja, fornece uma virtualização completa de infraestrutura, simplificando a implementação e 

administração do ambiente. Para os autores, a forma que é concebido esse serviço influenciará 

grandemente a complexidade, custo e eficácia das operações, além de garantir a confiabilidade 

entre aplicativos e armazenamento em nuvem. 

 De acordo com Jeffery e Neidecker-Lutz (2010), o PaaS fornece recursos computacionais 

por uma plataforma sobre a qual aplicativos e serviços podem ser desenvolvidos e hospedados. 

Utilizam-se interfaces de programação de aplicativos dedicadas a controlar os mecanismos de 

hospedagem de serviços, os quais executam e replicam conforme as solicitações dos usuários. 

 Segundo Motahari-Nezhad, Stephenson e Singhal (2009), o modelo PaaS possibilita o 

suporte de todo o ciclo de implementação de aplicativos, incluindo design, programação, 

depuração, teste, implantação, operação, suporte de aplicativos avançados e serviços na Internet. 

Para os autores, o modelo PaaS permite a os usuários desenvolverem complementos e aplicativos 

autônomos baseados na Internet, reutilização de outros serviços e desenvolvimento colaborativo.  

Exemplos: Boomi, Bungee Connect, Force.com, Google Apps Engine, Red Hat Command 

Center, Windows Azure, entre outros. 

 

2.2.2.4 Dados como Serviço (DaaS) 

 

Segundo Laszewski e Wang (2008), o modelo DaaS possibilita que diversos dados de 

diferentes fontes e formatos possam ser acessados através de serviços na Internet. Os usuários 

podem manipular os dados remotos de forma similar quando operado localmente.  

De acordo com Motahari-Nezhad, Stephenson e Singhal (2009), o modelo DaaS oferece 

capacidade de armazenamento em banco de dados como um serviço, e geralmente adota uma 

arquitetura na qual os dados de muitos usuários são mantidos na mesma localidade física. Os 

autores apontam que, na maioria dos casos, a estrutura do banco de dados não é relacional e os 

provedores fornecem uma linguagem de consulta para recuperar e manipular os dados. 

Para Mateljan e Cisic (2010), o modelo DaaS armazena banco de dados na nuvem e 

proporciona aos usuários funcionalidades como definição de dados, armazenamento e recuperação 
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por intermédio da Internet. Os autores citam o exemplo da aplicação SimpleDB da Amazon, que 

consiste num banco de dados que armazena as informações na forma chave-valor. 

Dentre os exemplos, podem ser citados: Adobe Buzzword, Amazon Relactional Database 

Service (RDS), Amazon Simple Storage Service (S3), Amazon SimpleDB, ElasticDrive, 

Force.com, Google BigTable, Microsoft SSDS, entre outros. 

 

2.2.2.5 Monitoramento como Serviço (MaaS) 

 

 Segundo Ransome e Rittinghouse (2010), o modelo MaaS envolve a terceirização de toda 

a arquitetura monitoramento, considerando a monitoração de todos os ativos e serviços promovidos 

por intermédio da tecnologia da informação, tais como infraestrutura, aplicações, banco de dados, 

telefonia e plataforma, visando garantir disponibilidade, integridade e confidencialidade dos 

equipamentos computacionais da empresa. 

 

2.2.2.6 Comunicação como Serviço (CaaS) 

 

De acordo com Ransome e Rittinghouse (2010), o modelo CaaS engloba uma solução de 

comunicação corporativa de terceiros, como a utilização de serviços de voz sobre protocolo de 

Internet, mensagens instantâneas, videoconferência, entre outros. Para os autores, os benefícios do 

uso do serviço estão na redução de investimentos em infraestrutura, custos com manutenção e 

operação, resultando no pagamento apenas do que foi utilizado. 

 

2.2.2.7 Consolidação Tipos de Serviços Computação em Nuvem 

 

Nesta seção, foram apresentados os principais tipos de serviços oferecidos pela computação 

em nuvem. Conforme Schaffer (2009), outras categorias surgiram no mercado em razão da 

diversidade de serviços disponíveis pela computação em nuvem. Para esse autor, foi escolhida a 

expressão Funcionalidade como Serviço para as tecnologias sustentadas pela computação em 

nuvem, ilustrando o conceito de tudo como serviço. Na Figura 2 consolidam-se os principais tipos 

de serviços de computação em nuvem apresentados nesta seção. 
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Figura 2 – Principais Tipos de Serviços Computação em Nuvem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor com base nos conceitos de Vaquero et al. (2009); Jeffery e Neidecker-Lutz (2010); Laszewski e Wang 

(2008); Motahari-Nezhad, Stephenson e Singhal (2009); Lozano e Marks (2010), Ransome e Rittinghouse (2010); Mateljan e Cisic 

(2010) e Schaffer (2009) 

 

2.2.3 Tipos de Arquitetura 

 

Segundo Armbrust et al. (2010), Mell e Grance (2011) e Jeffery e Neidecker-Lutz (2010), 

a computação em nuvem é disponibilizada e aplicada em quatro modelos distintos: privada, 

pública, híbrida e comunitária. Os autores descrevem-nas:  

a) nuvem privada - neste modelo, a infraestrutura é provisionada para uso exclusivo 

de uma só organização, podendo ser de propriedade, gerenciamento e operação pela organização 

ou terceiro e pode estar localizada interna ou externamente em relação às organizações. Exemplos 

contemporâneos: Boeing, eBay, GM; 

b) nuvem pública - neste modelo, a infraestrutura é disponibilizada para o público em geral, 

podendo ser de propriedade, gerenciamento e operação por uma empresa, instituição de 

ensino, organização governamental ou alguma combinação entre proprietários. As 

empresas podem utilizar a nuvem para oferecer seus próprios serviços a usuários fora da 

empresa, e permite a terceirização para provedores de nuvem, reduzindo custos e 

investimento na construção da sua própria infraestrutura. Exemplos contemporâneos: 

Amazon, Google Apps, Windows Azure; 

c) nuvem híbrida - neste modelo, a infraestrutura é composta de dois ou mais modelos 

de arquitetura de computação em nuvem (privada, comunitária ou pública) os quais permanecem 

distintos, mas são integrados por tecnologia padronizada ou proprietária, permitindo que dados e 
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aplicações sejam integrados. Outra característica, é a utilização dessa nuvem com o objetivo de 

reduzir os custos pela terceirização, mantendo um grau desejável do controle das informações. 

Exemplos contemporâneos: iniciativas da IBM e da Juniper; 

d) nuvem comunitária - neste modelo, a infraestrutura é provisionada para uso 

exclusivo de uma comunidade específica ou organizações que partilham interesses em comum, 

como missão, requisitos de segurança, políticas e outros. Pode ser gerida por uma ou mais das 

organizações na comunidade ou por terceiros e pode existir no ambiente da empresa ou fora dele. 

Exemplos contemporâneos: RightScale, Zimory. 

Na Figura 3 sintetizam-se os principais tipos de arquitetura de computação em nuvem 

previamente apresentados. 

Figura 3 – Principais Tipos de Arquitetura de Computação em Nuvem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor com base nos conceitos de Armbrust et al. (2010), Mell e Grance (2011) e Jeffery e Neidecker-Lutz 

(2010). 
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de infraestrutura adaptativa, como a virtualização. Para os autores, fundamentalmente as empresas 

são proprietários e usuários de nuvens privadas, enquanto as nuvens públicas são utilizadas por 

pequenas empresas e diversos consumidores individuais. 

Jeffery e Neidecker-Lutz (2010) acrescentam um quinto modelo de arquitetura de 

computação em nuvem: nuvem de finalidade específica. Neste modelo, a infraestrutura fornece 

recursos adicionais e funcionalidades dedicadas para casos de uso específicos. Para os autores, os 

sistemas IaaS possuem um propósito geral quanto à maneira de utilização por diversos casos de 

uso e tipos de clientes. Em contrapartida, a PaaS tende a fornecer funcionalidades mais específicas 

e restritas para um determinado caso de uso, como o Google App Engine. 

Nesta seção, apresentaram-se as principais arquiteturas disponibilizadas pela computação 

em nuvem, assim como suas delimitações. 

 

2.3 Adoção da Computação em Nuvem 

 

Alinhados aos objetivos deste estudo e como encerramento da revisão da literatura nesta 

seção, contextualizam-se os elementos fundamentais da computação em nuvem no âmbito de 

adoção, mediante uma abordagem dos motivadores e barreiras na adoção da computação em nuvem 

no panorama global.  

 

2.3.1 Contextualização do Ambiente de Adoção  

 

 Com o objetivo de analisar o processo de adoção de inovação tecnológica pelas 

organizações, Tornatzky e Fleischer (1990) desenvolveram um modelo denominado Modelo 

Tecnologia-Organização-Ambiente (TOE), o qual consiste num constructo tridimensional que 

exerce influência no processo de adoção de uma inovação tecnológica por parte das organizações. 

Conforme os autores, o modelo aborda os seguintes pilares: 

a) tecnologia - o contexto tecnológico refere-se às características das tecnologias as quais 

estão disponíveis no mercado para possível adoção pelas organizações, bem como as tecnologias 

presentes atualmente na organização; 

b) organização -  o contexto organizacional consiste na estrutura da organização e os 

elementos tangíveis à adoção da inovação, desde o arcabouço estratégico até a operação; 
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c) ambiente - o contexto que tange o ambiente refere-se ao entorno no qual a organização 

está envolvida, desde o mercado, regulamentações governamentais e até mesmo ao suporte externo 

na adoção tecnológica. 

Oliveira e Martins (2010) consideram o Modelo Tecnologia-Organização-Ambiente (TOE) 

abrangente, uma vez que este aborda os aspectos internos e externos das organizações em relação 

à adoção tecnológica. Segundo os autores, o apoio empírico e a sólida base teórica são as principais 

vantagens do modelo. 

O Modelo Tecnologia-Organização-Ambiente (TOE) passou a ser utilizado em larga escala 

desde a sua concepção, especialmente no que se refere à adoção tecnológica em Sistemas de 

Informação, como os estudos de Pan e Jang, 2008; Zhu et al., 2004 e Shirish e Teo, 2010. 

Em consonância com a adoção de computação em nuvem e o Modelo Tecnologia-

Organização-Ambiente (TOE), na Figura 4 apresentam-se os principais aspectos globais de adoção 

da computação em nuvem, identificados ao longo da construção do referencial teórico deste estudo, 

os quais são detalhados nos itens subsequentes. Salienta-se que, conforme exposição conceitual de 

autores divergentes, alguns aspectos detalhados nos itens a seguir são eventualmente considerados 

tanto barreiras quanto motivadores no processo de adoção da computação em nuvem, resultante da 

abordagem e perspectiva divergente de cada aspecto. 
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Figura 4 -  Barreiras e Motivadores - Aspectos Globais Adoção Computação em Nuvem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Autor com base no conteúdo apresentado pelos autores desta seção. 

 

2.3.2 Aspectos Motivadores para a Adoção da Computação em Nuvem – Panorama Global 

 

2.3.2.1 Dinamismo 

Velte et al. (2009) e Mather et al. (2009) destacam como um aspecto motivador importante 

para a adoção da computação em nuvem o dinamismo inerente ao modelo tecnológico e modelo 

de negócios. Conforme os autores, não é necessária a instalação ou manutenção de software, ou 
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seja, sem necessidade de diversas documentações de planejamento e guias de implementação, o 

tempo de implementação é otimizado, levando frações de minutos para se criar um novo 

componente em vez do tempo necessário para planejar, preparar, testar e implantar.  

Mather et al. (2009) salientam ainda que alguns recursos são baseados em padrões abertos 

para o desenvolvimento de uma arquitetura modular. Com a utilização de softwares de código 

aberto, é permitido aos clientes utilizar, alterar e melhorar o software quando necessário. A 

flexibilidade para alterar o código-fonte é essencial para permitir o crescimento contínuo da 

solução de nuvem. 

 

2.3.2.2 Confiabilidade 

 

 Velte et al. (2009) categorizam a computação em nuvem como uma tecnologia altamente 

resiliente, inerente à disponibilidade relacionada com a rede mundial de computadores presente 

essencialmente em seu modelo, proporcionando aos usuários acesso aos dados independentemente 

da localização geográfica. 

 No que tange à confiabilidade, Reese (2009) destaca o significativo grau de resiliência da 

computação em nuvem, em que usualmente todo o ambiente conta com uma ou mais opções de 

redundância, desde a camada física até a camada lógica. Os autores salientam adicionalmente que 

não há necessidade de preocupação com a existência de falhas de hardware, pois os processos de 

recuperação de falhas são em sua maioria transparentes. 

 

2.3.2.3 Economia 

 

 Reese (2009), Lozano e Marks (2010) destacam que a utilização da computação em nuvem 

proporciona ganhos econômicos significativos para a organização, resultando na otimização dos 

custos de tecnologia da informação, baixo custo dos novos aplicativos, redução de manutenção de 

infraestrutura e aplicações, alinhamento dos recursos de tecnologia da informação com as 

necessidades do negócio e redução de custo com capital humano  referente à velocidade de 

implementação de novos elementos computacionais.  

Reese (2009) ressalta que a despesa com tecnologia da informação passa de orçamento 

orientado à alocação para orçamento orientado ao consumo, ou seja, apenas o que é consumido se 
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transforma em despesa, otimizando dessa forma os custos relativos à tecnologia da informação. O 

autor destaca adicionalmente que a organização deixa de arcar com os custos inerentes ao 

dimensionamento do ambiente e com a ociosidade dele. 

Velte et al. (2009) destacam que, no modelo de computação em nuvem, os custos são 

previsíveis e diretamente relacionados ao consumo, possibilitando que a organização estabeleça 

maior controle dos custos provenientes da operação de tecnologia da informação. 

Mather et al. (2009) adicionalmente ressaltam que a computação em nuvem pode mitigar 

investimento de capital, devido a não haver necessidade de se adquirirem ativos como hardware, 

software ou dispositivos de rede. A cobrança pelo serviço de nuvem é tratada como uma despesa 

recorrente e composta apenas pelo uso, possibilitando que novas empresas ingressem no mercado. 

Em tempos de dificuldades ou custos crescentes, os usuários da nuvem podem gerenciar de forma 

eficiente o ambiente ou até rescindir o contrato. Os autores ainda ressaltam a economia em escala:  

para a maioria dos novos projetos é necessário executar o cálculo de recursos como 

armazenamento, processamento e requisitos de memória, durante as fases de desenvolvimento, 

homologação e produção. Muitas vezes, as estimativas não são precisas e, com a flexibilidade 

oferecida pelas soluções em nuvem, as organizações podem alocar serviços de computação 

conforme necessidade e sob demanda, diminuindo os riscos inerentes aos prazos de configurações 

de cada etapa. 

Para Armbrust et al. (2010) e Reese (2009), o maior benefício da computação em nuvem 

está no modelo de pagamento. Rosenberg e Mateos (2010) afirmam que esse modelo de pagamento 

possibilitou que empresas de pequeno porte desenvolvessem novos serviços e softwares a partir de 

pequenos investimentos iniciais. 

 

2.3.2.4 Relacionamento Cliente e Provedor 

 

 Para Velte et al. (2009), o gerenciamento de relacionamento entre cliente e provedor 

apresenta ganho expressivo em eficiência e assertividade no modelo de computação em nuvem, 

resultante da transparência e ampla gama de informações disponíveis para ambas as partes, tais 

como histórico de utilização, projeções, entre outros. No âmbito geral, os serviços prestados são 

baseados em consumo e demanda, sendo extremamente importante e tangível a satisfação do 

cliente.  
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Conclusivamente, Velte et al. (2009) ressaltam a utilização do Acordo de Nível de Serviço 

(SLA) para a manutenção do bom andamento dos serviços bem como do relacionamento, 

garantindo um suporte em tempo hábil pelo fornecedor em caso de problemas, correções ou 

atualizações de forma transparente. 

 

2.3.2.5 Escalabilidade 

 

Conforme Reese (2009), com a utilização da computação em nuvem é possível adicionar 

um novo elemento de nuvem quando for necessário e conveniente. Como a infraestrutura é 

escalável e elástica no âmbito do provedor, em pequeno espaço de tempo é possível o início 

operacional. Ainda conforme esse autor, em caso de inativação de um servidor, é necessário 

executar simplesmente a remoção do provisionamento no sistema do provedor, ao contrário de 

servidores físicos tradicionais, em que o processo de inativação exige remoção física, 

desinvestimento e preocupação com o impacto ambiental. 

Conforme Turban e Volonino (2013), a escalabilidade no contexto da computação em 

nuvem consiste na habilidade em adicionar capacidade aos componentes do ambiente de maneira 

incremental, de forma rápida e conforme necessidade. 

Para Alshamaila, Li e Papagiannidis (2013), a escalabilidade resultante da adoção da 

computação em nuvem, promove a equiparação do potencial tecnológico entre empresas de 

diversos tipos, tamanhos e segmentos, permitindo que pequenas organizações adquiram o acesso 

ao mesmo poderio tecnológico de organizações de grande porte, resultando em potencial de entrega 

similar quanto a produtos e serviços. 

Para Armbrust et al. (2010), a utilização da computação em nuvem em razão da 

escalabilidade e da transferência de riscos, como subdimensionamento e superdimensionamento, 

torna-se muito mais vantajosa do que o valor investido na compra e manutenção de infraestrutura 

própria. Para os autores, o modelo de pagamento por utilização permite que o uso de um recurso 

seja distribuído de maneira igualmente elástica, ou seja, utilizado quando necessário e 

consequentemente tarifado pela utilização. 
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2.3.2.6 Transferência de Custos e Responsabilidades 

 

Conforme Mather et al. (2009), a computação em nuvem permite às organizações 

confiarem nos provedores de soluções em nuvem, devido ao fato de investirem em tecnologias de 

ponta para fornecer um ambiente altamente estável, com capacidade limitada de falhas e maior 

resiliência. 

Para Velte et al. (2009), o provedor tem como responsabilidade manter o ambiente e seus 

elementos constantemente aprimorados e atualizados. Conforme os autores, as atualizações 

pequenas e regulares não são benéficas apenas para os clientes, mas também para os provedores, 

permitindo que a equipe de desenvolvimento do provedor implemente pequenas correções ao longo 

do tempo, mitigando eventuais falhas de grande impacto. Conclusivamente, os autores destacam 

que a computação em nuvem elimina uma grande quantidade de tarefas de manutenção, tarefas as 

quais passam a ser responsabilidade do provedor de nuvem, permitindo que o cliente concentre o 

foco em negócios da empresa. 

 

2.3.2.7 Sustentabilidade 

 

 Para Laudon e Laudon (2008) e para Menken e Blokdijk (2010), a computação em nuvem, 

por intermédio da virtualização, possibilita que um único recurso físico seja apresentado ao usuário 

como vários recursos lógicos, ou que vários recursos físicos se tornem um único recurso lógico, 

como nos dispositivos de armazenamento. Consequentemente, segundo os autores, a virtualização 

permite administrar o processamento e armazenamento computacional com maior eficiência e 

sustentabilidade, reduzindo significativamente o consumo de energia utilizada na alimentação de 

toda infraestrutura, especialmente pelos ofensores: servidores e equipamentos destinados ao 

resfriamento do ambiente. 
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2.3.3 Aspectos Barreiras para a Adoção da Computação em Nuvem – Panorama Global 

 

2.3.3.1 Segurança 

 

Para Alshamaila, Li e Papagiannidis (2013), a segurança consiste num aspecto tecnológico, 

o qual diretamente é associado à incerteza resultante da ruptura de paradigma no processo de 

adoção, inerente à localização geográfica e manipulação de dados privados por terceiros. Segundo 

os autores, esse aspecto torna-se um grande obstáculo no processo de adoção da computação em 

nuvem, visto que as organizações lidam com informações não apenas próprias, mas também com 

as de clientes, fator preponderante para a imagem organizacional. 

Armbrust et al. (2010) destacam que o aspecto segurança consiste na maior barreira para 

adoção da computação em nuvem, devido à necessidade de relação de confiança entre cliente e 

fornecedor ao administrar informações críticas de negócios. A relação de confiança não se limita 

apenas a informações da própria organização, estendendo-se desde o gerenciamento de acesso aos 

recursos computacionais até informações de clientes.  

Segundo Pfeffer e Salancik (1978), no modelo de computação em nuvem a posse e acesso 

aos recursos ficam a cargo dos provedores de serviços em nuvem, retirando a responsabilidade e 

controle sobre os recursos das mãos das organizações. Para a segurança eficaz, é necessária a 

definição das cláusulas contratuais que influenciam diretamente neste tema, bem como a 

verificação do cumprimento delas ao longo do contrato (FIANNI, 2002). Laudon e Laudon (2003), 

Wyld (2010) e Reese (2009) acrescentam outros pontos importantes para serem destacados no 

contrato, como: acordo de nível de serviço, segurança dos dados, da rede, dos servidores e do 

acesso. 

Alshamaila, Li e Papagiannidis (2013) destacam a importância da confiança no fornecedor 

de soluções de computação em nuvem, buscando-se no processo de adoção, além da total 

formalidade contratual dos atributos de segurança, o entendimento em detalhes de toda a estrutura 

empenhada no projeto, desde a localização geográfica das informações até eventuais métodos de 

auditoria. 
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2.3.3.2 Interoperabilidade 

 

 Conforme Alshamaila, Li e Papagiannidis (2013), a interoperabilidade consiste num 

aspecto que lida com a complexidade tecnológica e está entre os aspectos barreiras no processo de 

adoção de computação em nuvem, sendo essencial na integração entre diferentes tecnologias desde 

o legado tradicional até as tecnologias remanescentes, as quais residirão doravante num ambiente 

integrado. Segundo os autores, no processo de adoção da computação em nuvem, existe uma 

grande expectativa quanto à interoperabilidade e facilidade na utilização. 

 

2.3.3.3 Privacidade 

 

Para Rogers (1995), o aspecto de adoção privacidade está associado essencialmente ao 

controle sobre o recurso, corroborando para a incerteza no processo de adoção da computação em 

nuvem.  

O controle sobre o recurso, em função da terceirização por soluções em nuvem, 

majoritariamente fica em poder dos provedores, em vez das organizações (PFEFFER; SALANCIK, 

1978). Conforme Fianni (2002), os usuários e provedores da nuvem buscam negociar e garantir o 

cumprimento do contrato, sempre levando em consideração os termos de privacidade e 

confidencialidade. A incerteza ocorrerá caso haja algum resultado inesperado ou assimetria de 

informação entre as partes do contrato (LIANG; HUANG, 1998). 

Para Alshamaila, Li e Papagiannidis (2013), o aspecto de privacidade, além de parte 

integrante do contrato, deve ser endereçado com a construção de relacionamentos com 

fornecedores confiáveis para soluções de computação em nuvem. 

 

2.3.3.4 Economia 

 

 Para Fianni (2002), a adoção da computação em nuvem promove a redução dos custos no 

gerenciamento de transações econômicas. A demonstração de resultados reside na relação custo e 

benefício (WYLD, 2010), presente no modelo de pagamento utilitário e na mudança do modelo de 

investimento de ativos para serviços (REESE, 2009), redução dos custos de mão de obra 
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especializada (DURKEE, 2010; REESE, 2009) e economia elétrica e de resfriamento (SULTAN, 

2010). 

Carcary, Doherty e Conway (2014) destacam que, embora haja predominância de ganhos 

econômicos inerentes à adoção da computação em nuvem, o aspecto econômico também consiste, 

mesmo que em pequena proporção, numa barreira para a adoção da tecnologia em questão. 

Segundo os autores, tal aspecto majoritariamente reside no processo de migração do legado 

tradicional para o modelo de nuvem. 

 

2.3.3.5 Conformidade 

 

 Carcary, Doherty e Conway (2014) destacam que a conformidade com a legislação local 

ou até mesmo diretivas organizacionais globais representam uma potencial barreira no processo de 

adoção da computação em nuvem. Segundo os autores, a localização física dos equipamentos que 

armazenam as informações numa solução de nuvem é de grande importância para o aspecto 

conformidade, visto que, em caso de eventuais problemas inerentes à privacidade, segurança ou 

até mesmo contratual, esse aspecto está diretamente relacionado com a legislação que intercederá 

no tema, o que apresenta divergência em cada país ou até mesmo região. 

 

2.3.3.6 Conectividade 

 

 Para Tweneboah-Koduah, Endicott-Popovsky e Tsetse (2014), conectividade consiste num 

aspecto barreira preponderante para a adoção da computação em nuvem, uma vez que toda a 

solução computacional passa a ser acessível e integrada por intermédio da conectividade. Segundo 

os autores, as organizações que prospectam a adoção da computação em nuvem devem considerar 

o impacto do aspecto conectividade no âmbito completo da organização, inclusive no que se refere 

ao negócio. 

 Conforme Dillon, Chang e Cheng (2010), a conectividade consiste num aspecto de impacto 

no que se refere à comunicação entre a infraestrutura legado e a solução de computação em nuvem. 

Conforme os autores, esse aspecto adicionalmente impacta outros aspectos do processo de adoção 

da computação em nuvem, como a interoperabilidade, ou seja, neste caso, numa conectividade 

efetiva, a solução será impactada essencialmente na integração de cada componente. 
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2.3.3.7 Infraestrutura Pública 

 

Para Tweneboah-Koduah, Endicott-Popovsky e Tsetse (2014), o aspecto de infraestrutura 

pública está fundamentado essencialmente na eficiência dos sistemas de comunicação e energia de 

cada região, os quais atendem tanto o provedor quanto o cliente de serviços de computação em 

nuvem. Segundo os autores, a maior parcela de eficiência desses sistemas concentra-se nas capitais 

de cada região, sendo de suma importância o investimento do governo em parceria com a iniciativa 

privada para melhoria dessa infraestrutura, facilitando a transposição desse aspecto barreira.  

 

2.3.3.8 Legislação 

 

De acordo com Alshamaila, Li e Papagiannidis (2013), o aspecto de adoção legislação 

consiste fundamentalmente em conjunto de leis e regulamentações, as quais regem especialmente 

o relacionamento cliente e fornecedor numa estrutura de computação em nuvem. Segundo os 

autores, o aspecto legislação vai muito além das incertezas da segurança e privacidade, sendo 

recomendado o devido conhecimento do local onde as informações residem fisicamente, pois, em 

casos de acionamentos jurídicos, as leis vigentes locais possuem grande influência na arbitragem.  

Kalpana, Kumar e Krishnaiah (2015) salientam a importância do aspecto legislação na 

arbitrariedade legal num ambiente de computação em nuvem. Os autores reforçam a importância 

da localização geográfica da estrutura de nuvem neste aspecto, visto que, devido à divergência de 

legislação entre países e até mesmo estados de um mesmo país, a legislação regional é determinante 

em todo o processo arbitrário, além de influenciar a regulamentação de temas como segurança e 

privacidade das informações. 

 A exposição conceitual previamente apresentada nesta revisão da literatura abordou a 

computação em nuvem desde sua origem e características até os principais aspectos globais de 

adoção, tema central deste estudo. Doravante, na próxima sessão será apresentado o arcabouço 

metodológico utilizado na condução dele. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

3.1 Considerações iniciais 

 

 A razão existencial da pesquisa reside na ausência de informação suficiente no contexto do 

problema. Ela, por isso, desenvolve-se mediante contribuições dos conceitos e conhecimentos 

disponíveis, cautelosamente sustentados pela aplicação de métodos, passando-se por inúmeras 

fases, desde a correta formulação do problema até a apresentação convincente dos resultados (GIL, 

2002). 

A metodologia adotada permite que, com o emprego de um conjunto de atividades racionais 

e sistemáticas o objetivo seja alcançado com maior segurança e economia, produzindo-se 

conhecimento valioso e autêntico (LAKATOS; MARCONI, 2003).  

Este capítulo tem como objetivo aprofundar as características do modelo de pesquisa 

adotado, elucidando os conceitos de tipos de pesquisa (exploratória, descritiva e explicativa), bem 

como as abordagens mediante o tipo de dados (quantitativa e qualitativa). 

 

3.2 Abordagem da pesquisa 

 

 Durante séculos, no decorrer do desenvolvimento da ciência, surgiram diversas correntes 

de pensamento, das quais se pode destacar o empirismo, o materialismo dialético, a fenomenologia, 

o positivismo e o estruturalismo. Em consequência, surgiram adicionalmente diversos modelos 

interpretativos, entre os quais a etnografia e o construtivismo, que proporcionaram diversos 

caminhos para a busca de conhecimento. Entretanto, devido a diferentes pressupostos que dão 

sustentação a tais modelos, no último século tais correntes de pensamento convergiram para as 

principais abordagens: qualitativa e quantitativa (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006). 

A abordagem qualitativa tem como preocupação central a análise do mundo empírico em 

seu ambiente natural, valorizando o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e 

o fenômeno em estudo, aproveitando-se toda a profundidade de detalhes. Na abordagem 

quantitativa, de maneira geral, o pesquisador conduz a pesquisa fundamentado num plano, 

pressupondo hipóteses nitidamente especificadas e variáveis operacionalmente definidas, 

preocupando-se com a medição objetiva e a quantificação dos resultados (GODOY, 1995). 
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No âmbito geral, o tema ‘computação em nuvem’ encontra-se em desenvolvimento pleno, 

conforme demonstrado na revisão da literatura presente neste estudo. No Brasil, essencialmente na 

esfera de adoção tecnológica pelo mercado corporativo, o tema apresenta-se incipiente, 

demonstrando dessa forma necessidade de exploração em profundidade, na qual os elementos 

qualitativos se tornam importantes para a absorção dos detalhes e para a sustentação nos seus 

relatos.  Conclusivamente, em concordância com o objetivo central desta pesquisa, em que se busca 

mapear como as organizações com atuação no Brasil estruturam o processo de adoção da 

computação em nuvem, esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa. 

 

3.3 Tipo de investigação da pesquisa  

 

Conforme Babbie (2010), o projeto de pesquisa envolve a criação e integração de diversos 

elementos e propósitos. Os mais comuns são: descrição, explanação e exploração. A seguir, sua 

descrição: 

a) descrição 

Na visão de Gil (2002), o objetivo central em pesquisas descritivas apresenta 

fundamentação na descrição de características de um determinado grupo, evento ou, finalmente, 

no estabelecimento de relações entre variáveis. 

Segundo Babbie (2010), a descrição é empregada em estudos cujo objetivo é descrever 

situações ou eventos. Neste modelo, o pesquisador observa e, em seguida, descreve o fato 

observado de forma cuidadosa. Normalmente os estudos qualitativos visam à descrição. 

b)  explanação 

Conforme Gil (2002), o intuito principal da abordagem explanatória está na identificação 

de aspectos determinantes ou contribuintes para ocorrência dos fenômenos em estudo. Este é o 

modelo de pesquisa mais complexo e delicado, visto ser o que mais aprofunda o conhecimento da 

realidade, pois busca explicar a razão das coisas. 

De acordo com Babbie (2010), a abordagem explanatória consiste em explicar os fatos, ou 

seja, proporcionar respostas de forma descritiva para perguntas como: o quê? onde? quando? e 

como?. 
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c) exploração 

Segundo Gil (2002), a abordagem exploratória tem como propósito proporcionar maior 

proximidade com o problema, possibilitando a consideração dos mais variados aspectos relativos 

ao objeto de estudo, com o intuito de torná-lo explícito e propício à construção de hipóteses. Pode-

se afirmar que pesquisas desta natureza têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou 

investigações sobre intuições. 

Para Babbie (2010), a abordagem exploratória tipicamente ocorre quando o pesquisador 

examina um objeto de estudo relativamente novo ou fenômenos mais persistentes. Dessa forma, os 

estudos exploratórios são tipicamente executados para três propósitos: satisfazer o desejo do 

pesquisador sobre o tema pesquisado, validar a viabilidade de uma pesquisa mais ampla no futuro 

e desenvolver métodos a serem empregados em estudos posteriores.  

Fundamentada na exposição conceitual prévia desta seção, no estágio de maturidade da 

computação em nuvem e escassez sobre o tema no âmbito do mercado corporativo brasileiro, esta 

pesquisa posiciona-se como exploratória. Possibilita considerar os mais variados aspectos relativos 

à adoção da computação em nuvem e compreensão sobre eles, em profundidade, sustentando o 

objetivo central desta pesquisa. 

 

3.4 Estratégia da pesquisa 

 

 O conteúdo conceitual apresentado no início deste capítulo traz na sequência o 

delineamento da pesquisa, o qual envolve um conjunto de decisões sobre o tema proposto, desde o 

modelo, finalidade, até a abordagem, embora a extensão natural no tema de pesquisa e o processo 

de delineamento tenham a finalidade de centralizar o tema proposto (BABBIE, 2010). 

Para Gil (2002), o delineamento retrata o planejamento da pesquisa numa esfera mais 

ampla, envolvendo desde a diagramação até a previsão de análise e interpretação dos dados 

coletados.  Em linhas gerais, o delineamento expressa o desenvolvimento da pesquisa, com ênfase 

nos procedimentos técnicos de coleta e análise de dados. 

A coleta de dados é a etapa da pesquisa em que se inicia a aplicação das técnicas 

selecionadas e instrumentos elaborados, com o objetivo de se obterem os dados previstos. O 

rigoroso controle nesta etapa assegura resultados fidedignos, evitando-se encontrar informações 

tendenciosas (LAKATOS; MARCONI, 2003). 
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Para Gil (2002), o procedimento adotado para a coleta de dados é o elemento mais 

importante no planejamento estratégico de uma pesquisa, sendo desmembrado em dois grandes 

grupos de procedimentos: aqueles que utilizam as fontes conhecidas como “papel”, ou seja, 

pesquisa documental e bibliográfica, e aqueles cujos dados são fornecidos por pessoas, 

constituindo-se em estudo de caso, pesquisa experimental e levantamento. 

Um dos tradicionais procedimentos da coleta de dados é a pesquisa bibliográfica. Na visão 

de Lakatos e Marconi (2003), este tipo de pesquisa envolve toda a bibliografia disponível 

publicamente sobre o tema em estudo. De acordo com Gil (2002), essa bibliografia está 

majoritariamente fundamentada em livros e artigos científicos.  

Neste estudo, devido à abordagem de um tema atual e em pleno desenvolvimento, 

principalmente no que tange à adoção, a principal fonte bibliográfica constitui-se de artigos 

científicos publicados em periódicos e congressos nacionais e internacionais. Adicionalmente, os 

conceitos já definidos como teóricos são provenientes de livros de autores igualmente nacionais e 

internacionais, objetivando-se enriquecer o embasamento do tema.  

De acordo com Yin (2005), deve-se considerar três aspectos para determinar a melhor 

estratégia de pesquisa: o tipo de pesquisa em questão, o controle que o pesquisador tem sobre 

eventos comportamentais efetivos, e se a pesquisa tem como foco acontecimentos contemporâneos 

ou históricos. 

 O Quadro 7 ilustra cada estratégia e sua respectiva característica, segundo esse autor. 

 

Quadro 7 - Características estratégias de pesquisa. 

Estratégia 

Tipo de pergunta de 

pesquisa 

Exige controle sobre eventos 

comportamentais? 

Foca em acontecimentos 

contemporâneos? 

Experimento Como, por quê Sim Sim 

Survey 

Quem, o quê, onde, 

quantos, quais Não Sim 

Análise de 

documento 

Quem, o quê, onde, 

quantos, quais Não Sim/Não 

História Como, por quê Não Não 

Estudo de caso Como, por quê Não Sim 

Fonte: Yin (2005, p.24) 
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Entre as estratégias de coleta de dados de dados listadas por Yin (2005), o estudo de caso 

permite uma investigação preservando-se as características holísticas e significativas dos eventos 

da vida real. O poder diferenciador do estudo de caso está relacionado com a sua capacidade de 

tratar uma ampla gama de variedade de evidências, ou seja, documentos, observações e entrevistas. 

Para Hoppen e Meirelles (2005), a estratégia de estudo de caso é muito utilizada pela 

comunidade acadêmica de sistemas de informação. Ainda segundo esses autores, é fundamental 

nos estudos de caso uma atenção especial quanto à escolha dos casos (simples ou múltiplos), 

fenômenos (simples ou originais), precisão na definição das questões de pesquisa e cuidados na 

coleta e utilização de dados. 

Alinhado à exposição conceitual apresentada nesta seção e inerente à complexidade e 

estágio de maturação da computação em nuvem, essencialmente quanto à adoção por parte das 

organizações brasileiras, este estudo fundamenta-se na utilização de pesquisa bibliográfica e estudo 

de casos múltiplos. Objetiva-se na pesquisa bibliográfica o suporte da literatura na construção do 

arcabouço teórico para a sustentação do tema da pesquisa, tanto na esfera de Sistemas de 

Informação quanto no âmbito da Administração. Com o estudo de casos múltiplos objetiva-se tratar 

a complexa e ampla gama de informações oriundas de documentos e entrevistas, informações 

essenciais para a construção da análise de resultados, proporcionando tangibilidade ao objetivo 

central e aos objetivos específicos desta pesquisa. 

 

3.5 Características da pesquisa 

 

 Fundamentado no conteúdo das seções anteriores, em suma, este estudo é de natureza 

exploratória, com abordagem qualitativa, utilizando como estratégia de pesquisa o estudo de casos 

múltiplos e pesquisa bibliográfica. Na Figura 5 sintetizam-se os aspectos metodológicos adotados 

nesta pesquisa. 



67 
 

Figura 5 -  Aspectos Metodológicos adotados nesta pesquisa. 

 

Fonte: O Autor com base no conteúdo apresentado e autores pesquisados. 

 

3.6 Planejamento do Estudo de Caso 

 

 Nesta seção descreve-se a trajetória percorrida na fase de planejamento e projeto do estudo 

de casos múltiplos, realizado durante o trabalho de campo demandado por esta pesquisa. 

 

3.6.1 Definição da Unidade de Análise 

 

 Para Dubé e Paré (2003), a unidade de análise sustenta a definição dos limites da teoria em 

estudos exploratórios. Neste estudo, a unidade de análise refere-se às organizações com as 

respectivas características e motivadores. Abaixo, estão descritos.  

a) característica - ser uma empresa nacional ou multinacional com operação no Brasil. 
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Motivador - característica alinhada ao objetivo central da pesquisa que consiste em analisar o 

mercado corporativo brasileiro;  

b) característica - ser uma empresa com faturamento anual superior a R$ 16 milhões. 

Motivador - conforme BNDES (2015), caracteriza-se uma organização de médio porte aquela cujo 

faturamento anual seja superior a R$ 16 milhões. Objetiva-se com a definição desta característica 

proporcionar similaridade entre as organizações presentes na amostra, desde o âmbito financeiro 

até a capacidade laboral, propiciando a adoção tecnológica de maneira profissional;  

d) característica - ser uma empresa com ao menos um escritório no estado de São Paulo. 

Motivador - objetiva-se com tal caracterização proporcionar uma homogeneidade quanto aos 

atributos de infraestrutura, tais como fornecimento de energia elétrica e comunicação; 

e) característica - ser uma empresa que executou o processo de adoção de computação   

em nuvem em ao menos um tipo de serviço. 

Motivador - objetiva-se com a definição de tal característica que a organização apresente 

propriedade para abordagem do tema, maximizando a contribuição com esta pesquisa; 

f) característica - disponibilizar o colaborador responsável pelo projeto que resultou na     

adoção da computação em nuvem integralmente na organização. 

    Motivador - esta característica tem como objetivo obter os detalhes de toda a experiência da                     

    organização no processo de adoção da computação em nuvem.  

Conforme Almeida, Angelo e Silva (2012), o PIB (Produto Interno Bruto) de um país 

apresenta sinergia integral com os resultados apresentados pelos setores econômicos, constituídos 

essencialmente pelos setores primário, secundário e terciário. De acordo com os autores, o setor 

primário corresponde à exploração direta dos recursos naturais, especialmente de origem vegetal, 

animal e mineral. O setor secundário compreende todas as atividades de transformação de bens e 

o terciário corresponde às demais atividades econômicas que se caracterizam pela prestação de 

serviços. 

Adotando como premissa que esta pesquisa consiste num estudo de casos múltiplos, 

conforme aqui descrito, constituem-se unidade de análise da pesquisa três organizações de setores 

econômicos distintos, ou seja, primário, secundário ou terciário, sendo as respectivas organizações 

nacionais ou multinacionais com atuação no Brasil. Objetiva-se com a escolha de organizações de 

diferentes setores econômicos, além de trabalhar sobre uma diversidade na economia brasileira, 

mitigar a eventual existência de viés e particularidades inerentes às características de cada setor. 
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A escolha das organizações condicionou-se ao interesse delas na participação da pesquisa 

e na disponibilidade de participante com papel efetivo na tomada de decisões estratégicas e 

tecnológicas, especialmente no projeto de adoção da computação em nuvem na organização. 

Assim, cada organização selecionada forneceu um colaborador com nível de liderança para 

participar do estudo.  

 

3.6.2 Protocolo de pesquisa 

Conforme Gil (2002), posterior à definição da unidade de análise e do número de casos a 

serem pesquisados, é recomendável a elaboração do protocolo de pesquisa, o qual se configura 

como um documento com a finalidade de não apenas conter o instrumento de coleta de dados, mas 

também definir a conduta a ser adotada em sua utilização. Segundo esse autor, para um estudo de 

caso múltiplo, o protocolo consiste numa das melhores formas de se evidenciar a confiabilidade do 

estudo em questão.  

Para Yin (2005), o protocolo para estudo de caso é uma das principais táticas que objetiva 

aumentar a confiabilidade da pesquisa bem como orientar o pesquisador a conduzir o estudo de 

caso. Conforme esse autor, o protocolo consiste fundamentalmente nas seções abaixo descritas: 

a) visão global do projeto - tem como objetivo informar acerca dos propósitos e 

cenários no qual o estudo de caso será desenvolvido. Adicionalmente, esta seção pode conter lastro 

na literatura da pesquisa em questão; 

b) procedimento de campo - esta seção envolve acesso às informações sobre o estudo, 

geralmente fundamentada em organizações, informantes e materiais sobre o tema em questão;  

c) determinação das questões - nesta seção, as questões não são necessariamente as 

que deverão ser formuladas aos informantes, porém constituem-se fundamentalmente em 

lembranças acerca das informações que necessitam ser coletadas, acompanhadas essencialmente 

das prováveis fontes de informações. 

 Com base na fundamentação teórica detalhada previamente nesta seção, objetivando-se a 

correção de eventuais inconsistências relativas ao instrumento e em complemento ao 

desenvolvimento do protocolo, buscou-se a validação do conteúdo por especialistas em soluções 

de computação em nuvem, conforme perfil detalhado no Quadro 8. O protocolo de pesquisa 
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desenvolvido, adicionalmente com os ajustes propostos pelos especialistas, é apresentado em 

versão final no Apêndice A. 

 

Quadro 8 – Perfil validadores protocolo de pesquisa. 

Cargo Unidade de Negócios Formação Acadêmica 
Tempo de Mercado 

Tecnologia 

Arquiteto de Soluções Computação Nuvem 
Bacharel em Ciência da 

Computação 
21 anos 

Gerente 

Desenvolvimento de 

Negócios 

Computação Nuvem 

Bacharel em Ciência da 

Computação e MBA 

Gestão de Negócios 

15 anos 

Fonte: Elaborado pelo Autor.  

 Dentre as principais contribuições propostos pelos especialistas, destaca m-se: 

a) eliminação de pontos de redundâncias e optimização do protocol o - foi 

sugerido pelos especialistas objetividade nas questões, eliminando com isso 

questões similares; 

b) alinhamento do protocolo com o tema e objetivos específicos  - os 

especialistas analisaram a relevância de cada questão em relação ao tema e 

objetivos específicos, eliminando aquelas questões que apresentassem pouca 

relevância para o tema. 

 

3.6.3 Técnica de coleta de dados 

 

 Na visão de Yin (2005), a entrevista é uma das fontes de dados mais valiosa no estudo de 

caso, pois usualmente é conduzida de forma espontânea proporcionando riqueza em detalhes tanto 

nos questionamentos do entrevistador quanto nas respostas do entrevistado, contribuindo de forma 

ampla ao tema de pesquisa. Conforme o autor, existem seis principais fontes de evidências numa 

pesquisa. No Quadro 9, detalham-se as fontes utilizadas nesta pesquisa. 
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Quadro 9 - Fontes de evidências: pontos fortes e pontos fracos. 

Fonte de Evidências Pontos Fortes Pontos Fracos 

Documentação  Estável – pode ser revisada 

inúmeras vezes. 

 Discreta – não foi criada como 

resultado do estudo de caso. 

 Exata -  contém nomes, referências 

e detalhes exatos de um evento. 

 Ampla cobertura – longo espaço de 

tempo, muitos eventos e muitos 

ambientes distintos. 

 Capacidade de recuperação – pode ser 

baixa. 

 Seletividade tendenciosa, se a coleta não 

estiver completa. 

 Relato de visões tendenciosas – reflete as 

ideias preconcebidas (desconhecidas) do 

autor). 

 Acesso – pode ser deliberadamente 

negado. 

Entrevistas  Direcionadas – enfocam 

diretamente o tópico do estudo de 

caso. 

 Perspectivas - fornecem inferências 

causais percebidas. 

 Visão tendenciosa devido a questões mal 

elaboradas. 

 Respostas tendenciosas.  

 Ocorrem imprecisões devido à memória 

fraca do entrevistado. 

 Reflexibilidade – o entrevistado dá ao 

entrevistador o que ele quer ouvir. 

Observações diretas  Realidade – tratam de 

acontecimentos em tempo real. 

 Contextuais – tratam do contexto 

do evento. 

 Consomem muito tempo. 

 Seletividade – salvo ampla cobertura. 

 Reflexibilidade – o acontecimento pode 

ocorrer de forma diferenciada porque está 

sendo observado. 

 Custo – horas necessárias pelos 

observadores humano 

Fonte: Adaptado de YIN (2005). 

De todos os delineamentos, o estudo de caso é o mais completo em matéria de coleta de 

dados. Com ele, recorre-se a informações provenientes de pessoas e documentos. De maneira geral, 

nos estudos de caso os dados podem ser obtidos mediante entrevistas, depoimentos pessoais, 

observação espontânea, observação participante, análise de artefatos físicos e análise de 

documentos (GIL, 2002). 

 Fundamentada na teoria apresentada nesta seção, nesta pesquisa utiliza-se como coleta de 

dados a entrevista semiestruturada, bem como a consulta às documentações disponibilizadas pelas 

empresas-objeto deste estudo. O Roteiro de Entrevista é apresentado no Apêndice B desta pesquisa.  
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Destaca-se que a validação do protocolo de pesquisa resultou na elaboração do roteiro de 

entrevista amplamente assertivo. Cada entrevista foi conduzida de forma sequencial bem como a 

imediata análise; adotou-se como premissa desprezar automaticamente o estudo de caso em razão 

da não aderência ao roteiro de entrevista e objetivos, mitigando-se qualquer inconsistência no 

estudo de caso. Salienta-se que, dessa forma, todos os estudos ocorreram conforme delineados, 

não sendo necessário desconsiderar qualquer entrevista. 

3.6.4 Técnica de análise de dados 

 Segundo Eisenhardt (1989), a análise de dados é a etapa do estudo de caso de maior 

complexidade. Para Lakatos e Marconi (2003), nessa etapa busca-se estabelecer relacionamento 

entre os dados obtidos e a revisão da literatura. A análise ocorre propriamente em três níveis: 

a) interpretação -  averiguação das relações entre as variáreis dependente, 

independente e interveniente, objetivando-se conhecimentos sobre o fenômeno em estudo; 

b) explicação -  elucidação da origem da variável dependente e necessidade de 

encontrar a variável antecedente; 

c) especificação -  explicitação sobre a validade do limiar da relação entre as variáveis 

independente e dependente. 

  Conforme Gil (2002), a etapa de análise de dados em estudo de caso, entre vários 

itens de natureza metodológica, é a fase de maior carência de sistematização. Tal aspecto se 

destaca, pois, devido à variedade de procedimentos de coleta de dados, o processo naturalmente 

envolve diferentes modelos de análise. Ainda segundo o autor, é natural que a análise de dados seja 

predominantemente qualitativa. Recomenda-se, portanto, a preservação da totalidade da unidade 

social. 

 Bardin (1977) caracteriza a análise de conteúdo como um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações, o qual dispõe de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, com o objetivo de inferir conhecimentos relativos às condições de 

produção por intermédio de indicadores. 

Em consonância com a exposição conceitual apresentada nesta seção, o processo de análise 

de dados neste estudo fundamenta-se nas transcrições dos áudios oriundos das entrevistas com 

apoio do software Express Scribe Transcription Software, resultando no emprego da técnica de 

análise de conteúdo nos documentos de transcrições, por intermédio do software de análise 



73 
 

qualitativa de dados NVivo. O software NVivo consiste num ferramental o qual sustenta 

especialmente a abordagem qualitativa, projetado para apoiar o pesquisador na análise de 

informações em dados não estruturados ou qualitativos como: entrevistas, respostas abertas de 

pesquisa, artigos, mídias sociais e conteúdo de Internet. 

No Quadro 10 apresenta-se detalhamento dos nós concebidos no software NVivo, alinhados 

aos objetivos deste estudo, para emprego da técnica de análise de conteúdo em todos os casos. 

 

Quadro 10 – Grupo de Dados Concebidos para o Emprego da Técnica de Análise de 

Conteúdo. 

Grupo de Dados Conteúdo Objetivos Específicos Objetivo Central 

Aspectos Barreiras Adoção 

Adicionais 

Aspectos que atuaram como barreira na adoção 

da computação em nuvem não listados na 

literatura. 

- Identificar os aspectos que 

atuam como motivadores e 

barreiras, presentes no 

processo de adoção da 

computação em nuvem nas 

organizações. 

- Elencar as ações realizadas 

para mitigar as barreiras 

presentes no processo de 

adoção de computação em 

nuvem nas organizações. 

- Entender a relação entre os 

aspectos que atuam como 

barreiras, listados na revisão 

da literatura e os presentes 

nas organizações deste 

estudo. 

Mapear como as 

organizações 

com atuação no 

Brasil 

estruturam o 

processo de 

adoção da 

computação em 

nuvem. 

Aspectos Barreiras Adoção 

Literatura 

Aspectos que atuaram como barreira na adoção 

da computação em nuvem listados na literatura. 

Aspectos Indiferentes Adoção 

Aspectos irrelevantes na adoção da computação 

em nuvem na organização, listados ou não na 

literatura. 

Aspectos Motivadores Adoção 

Adicionais 

Aspectos que atuaram como motivadores na 

adoção da computação em nuvem não listados 

na literatura. 

Aspectos Motivadores Adoção 

Literatura 

Aspectos que atuaram como motivadores na 

adoção da computação em nuvem listados na 

literatura. 

Ações em prol das barreiras de 

adoção 

Ações desenvolvidas pela organização em prol 

das barreiras identificadas no processo de 

adoção da computação em nuvem, objetivando 

se a transposição de tais barreiras. 

Arquitetura 
Arquitetura(s) de computação em nuvem 

presente(s) na organização. 
- Elencar eventuais 

ineficiências presentes nos 

modelos de computação em 

nuvem adotados pelas 

organizações. 

Tipos de Serviços 
Serviço(s) de computação em nuvem presente(s) 

na organização. 

Ineficiências na Computação 

em Nuvem 

Ineficiências oriundas da adoção da computação 

em nuvem.  
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Necessidades Adicionais 

Computação em Nuvem 

Necessidades adicionais oriundas da adoção da 

computação em nuvem. 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

3.6.5 Estrutura para relato do estudo de caso 

Dentre os modelos de relatórios definidos por Yin (2005), para estudos de casos múltiplos, 

destaca-se a modalidade na qual o relatório se concentra integralmente num único capítulo de forma 

mandatória, apresentando informações cruzadas e de maneira resumida quanto aos casos 

individuais. 

Seguindo o formato proposto por Yin (2005) descrito acima, e alinhado aos objetivos deste 

estudo, o relato desta pesquisa centraliza-se na apresentação de dados, análises e conclusões, para 

auxiliar a compreensão e a leitura.  

 Nesta seção apresentou-se em detalhes o arcabouço metodológico; na próxima seção, 

apresenta-se uma análise minuciosa dos resultados obtidos com a aplicação metodológica. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Entre as estratégias de coleta de dados de dados listadas por Yin (2005), o estudo de caso 

possibilita uma investigação preservando-se os aspectos holísticos e significativos dos eventos da 

vida real. O aspecto diferenciador do estudo de caso está relacionado com a sua capacidade de 

tratar uma ampla gama de evidências, ou seja, documentos, observações e entrevistas (transcritas 

integralmente no Apêndice C). Os estudos de caso do presente capítulo possuem como estrutura a 

contextualização organizacional, o panorama da computação em nuvem na organização, os 

aspectos motivadores e barreiras na adoção da computação em nuvem vivenciados pela 

organização e a relação entre os aspectos barreiras e a literatura apresentada no Capítulo 2 (Revisão 

da Literatura) do presente estudo. 

 

4.1 Estudo de Caso: Instituição Financeira 

 

4.1.1 Contexto Organizacional 

 

 Esta seção tem como objetivo descrever as características da organização em questão, 

abordando em profundidade seu perfil e o do entrevistado. Fundamentado na solicitação do 

entrevistado em preservar a identidade dele e da organização, bem como objetivando uma 

contribuição em profundidade por parte dele, este estudo de caso adota como instituição financeira 

e entrevistado a representação da organização e do colaborador que contribuiu com este estudo. 

 A instituição financeira do presente estudo consiste numa empresa do setor econômico 

terciário, multinacional brasileira e com sede em São Paulo, posicionada entre os cinco maiores 

bancos privados do Brasil, com mais de 90 anos de tradição e considerada de maneira continua 

durante os últimos cinco anos, uma das maiores empresas do mundo no ranking da Forbes, 

essencialmente quanto aos atributos valor de mercado, ativos e negócios gerados.   

Entre 2016 e 2017, período de realização do presente estudo, no âmbito global a 

organização contava com mais de 60 milhões de clientes globais, 90 mil colaboradores, mais de 

5100 agências e correspondentes bancários, presença internacional, especialmente na América 

Latina, ações listadas nas bolsas B3 (Brasil) e NYSE (Estados Unidos) e um valor de mercado 
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superior a 60 bilhões de dólares. Em 2016, ano do último demonstrativo de resultados apresentado 

pela organização, essa instituição registrou um lucro superior a 5 bilhões de reais. 

No âmbito estratégico, conforme documentação interna da organização, ela está 

segmentada em três importantes pilares, sendo o controle familiar o responsável pela visão 

estratégica de longo prazo, a gestão profissional responsável pela definição dos parâmetros 

operacionais e a criação de valor, pela implementação e acompanhamento da estratégia. A 

organização tradicionalmente é pautada num extenso histórico de aquisições, fusões e parcerias 

relevantes na esfera financeira, varejo e serviços.  No âmbito operacional e alinhado ao negócio, a 

organização apresenta como característica dois importantes pilares, o banco de atacado e o banco 

de varejo, os quais, divididos em pessoa física e pessoa jurídica, abrigam suas respectivas classes 

de clientes. Entre os mais variados negócios do extenso portfólio, a organização atua nos segmentos 

seguros e previdência, financiamentos, cartões de crédito, gestão privada de fundos etc.  

Sobre o desdobramento estratégico, a organização considera a tecnologia um importante 

instrumento, investindo anualmente não apenas em melhorias tecnológicas, mas também em 

instituições de fomento ao empreendedorismo e tecnologia. Com um plano tecnológico definido 

até 2050, a organização posiciona-se num momento de grande adoção e expansão tecnológica, 

especialmente na transformação digital, em resposta às mudanças dos hábitos de consumo e 

interação de seus clientes, os quais, segundo a organização, desde 2012 passaram expressivamente 

a aderir aos canais eletrônicos em relação aos canais tradicionais. 

O entrevistado do presente estudo constitui-se num colaborador da organização o qual atuou 

como gerente de projetos no processo de adoção de computação em nuvem. O entrevistado tem um 

histórico de 15 anos de atuação no segmento de tecnologia em diferentes organizações 

multinacionais, dos quais os últimos 5, na organização em questão. No contexto educacional, ele é 

graduado em sistemas de informação, cursou um MBA em gestão estratégica de negócios e detém 

diversas certificações da indústria tecnológica. 

 

4.1.2 Panorama Computação em Nuvem na Organização 

 

Objetiva-se nesta seção descrever o panorama de computação em nuvem no âmbito 

organizacional, abordando em profundidade desde o processo de adoção da computação em nuvem 

até os elementos que caracterizam a tecnologia no ambiente organizacional, como tipo de serviços 
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e arquitetura. Esta seção apresenta relação com o objetivo central da pesquisa, o qual consiste em 

mapear como as organizações com atuação no Brasil estruturam o processo de adoção da 

computação em nuvem, tangibilizando adicionalmente o objetivo específico quanto a elencar 

eventuais ineficiências presentes nos modelos de computação em nuvem adotados pelas 

organizações.  

A organização em questão adotou computação em nuvem por intermédio de uma arquitetura 

integralmente privada, implementando os serviços de monitoração, comunicação e infraestrutura 

como serviço. A origem da adoção está pautada na experimentação de serviços de monitoração de 

infraestrutura em meados de 2010, a qual com a constatação do sucesso proporcionou a adoção de 

infraestrutura como serviço e comunicação como serviço, utilizando a arquitetura privada como 

premissa fundamental desde o princípio, sob governança total da organização.  

 A computação em nuvem apresenta notável abrangência organizacional, inerente à 

interação abrangente com as linhas de negócios da organização, porém em termos de grandeza 

resume-se a 10% em relação ao total do ambiente de tecnologia da informação presente atualmente 

na organização. Desde a adoção do primeiro serviço em nuvem privada, a computação em nuvem 

passou a ganhar importância na estratégia da organização, apoiado pelos pilares custo, benefício e 

dinamismo, oriundos do modelo tecnológico. 

 Sob governança integralmente estabelecida pela organização, a computação em nuvem é 

atualmente operada por fornecedores escolhidos de forma minuciosa, os quais disponibilizam 

profissionais altamente qualificados e certificados nas boas práticas da indústria de tecnologia, 

rigorosamente monitorados e auditados. Quanto ao modelo financeiro, a orientação principal está 

pautada no consumo e facilidades presentes no conglomerado computacional, restando à 

organização prover a conectividade, infraestrutura elétrica e ambiente de datacenter. 

 Conforme relato do entrevistado, no âmbito geral da organização, a computação em nuvem 

apresentou resultado satisfatório desde o processo de adoção, culminando num índice de 

ineficiência nulo. O entrevistado relata a existência de necessidades adicionais e contínuas, 

inerentes à dinâmica do negócio, da organização e até mesmo do mercado, porém desde o princípio 

da adoção a organização atua num ciclo perpétuo de melhorias em dois pilares: o rigoroso controle 

de segurança e controle de capacidade computacional. 

 Embora toda a solução esteja numa arquitetura privada, a segurança é um ponto vital para 

a imagem da instituição, principalmente pelo fato de lidar com valores monetários. Qualquer falha 
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ou até mesmo sensação de insegurança por parte dos clientes podem ser catastróficas para o 

negócio. Quanto ao controle de capacidade computacional, uma vez que a operação da computação 

em nuvem é executada por terceiros e financeiramente orientada pelo consumo, é necessário um 

rigoroso controle do consumo computacional, pois ele reflete diretamente no desempenho 

financeiro da organização. O entrevistado ressalta que a governança da organização é um 

importante ferramental para endereçar as ações inerentes a melhorias tecnológicas e operacionais. 

 Quanto ao planejamento de futuro, embora a organização possua um plano consolidado e 

agressivo de adoção tecnológica até 2050, impulsionado principalmente pela transformação digital, 

a expansão da estrutura e modelo de computação em nuvem ocorrem de maneira gradativa e 

vegetativa. 

 

4.1.3 Aspectos Motivadores da Adoção da Computação em Nuvem na Organização 

 

Esta seção traz como objetivo descrever os aspectos motivadores inerentes ao processo de 

adoção da computação em nuvem na organização. A aplicação metodológica permitiu identificar 

que a organização considerou no processo de adoção os aspectos motivadores abaixo.  

a) Economia  

A organização considera economia um aspecto de suma importância para fomento da 

adoção tecnológica, principalmente no que se refere ao custo inerente ao processo adoção, 

porém ressalta que a consideração não se limita apenas quanto ao valor monetário. Consoante 

a esse aspecto, a organização destaca que foram considerados os ganhos que a adoção poderia 

proporcionar desde a operação da solução por parte do provedor, redução de posições de 

trabalho na estrutura organizacional, até o impacto no demonstrativo de resultado da 

organização. 

b) Dinamismo 

A organização considera o dinamismo um aspecto que corroborou o processo de adoção da 

computação em nuvem, principalmente no âmbito operacional e estratégico. 

Operacionalmente, inerente ao dinamismo, a organização considerou ganhos na agilidade nas 

entregas e constante adaptação da infraestrutura e capital humano frente às necessidades 

estratégicas da organização. Na esfera estratégica, o dinamismo representou ganhos relativos à 

habilidade da organização em conduzir mudanças no ambiente tecnológico em virtude das 
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constantes inovações do modelo de negócios exigidas pelo mercado e pela concorrência 

acirrada no setor. 

c) Confiabilidade  

A organização salienta a importância de se considerar o aspecto confiabilidade como 

importante apoio ao processo de adoção da computação em nuvem. Esse aspecto refere-se à 

resiliência presente na solução, que, ao encontro das premissas estabelecidas pela governança 

da instituição, atua como um importante motivador. Os ganhos percebidos em confiabilidade 

referem-se ao fato de a resiliência ser a fundamentação da solução de computação em nuvem, 

bem como passível de adaptações inerentes às necessidades organizacionais. 

A organização ressaltou que, embora o devido aspecto seja elementar na solução de 

computação em nuvem, é importante no processo de adoção o alinhamento das premissas 

organizacionais com o provedor da solução, proporcionando maior acurácia às expectativas do 

projeto. 

 

d) Relacionamento cliente e provedor  

O aspecto relacionamento cliente e provedor atou igualmente como um motivador no 

processo de adoção da computação em nuvem por parte da organização. Conforme salientado por 

esta, o relacionamento cliente e provedor proporciona desenvolvimento contínuo de maturidade 

em ambas as partes. Na perspectiva da instituição, a maturidade proporciona um aprimoramento 

na estruturação da demanda; em contrapartida, o provedor passa a atuar de maneira assertiva e 

consultiva provendo a melhor solução tecnológica. Outro importante ganho destacado pela 

organização consiste no estreitamento do relacionamento cliente e provedor, proporcionando nos 

momentos de crise uma discussão acerca do problema e não do relacionamento. 

e) Escalabilidade 

Na visão da organização, o aspecto escalabilidade refere-se à característica de elasticidade 

de recursos da solução, essencialmente no âmbito computacional. A organização salienta que esse 

aspecto igualmente atuou como motivador no processo de adoção da computação em nuvem, visto 

o ganho essencialmente relacionado ao poder de gerenciamento da respectiva elasticidade. O 

presente aspecto adicionalmente colaborou para os processos e controles estabelecidos pela 

governança da organização, como o gerenciamento de capacidade, visão unificada sobre recursos 

e gerenciamento de mudanças. 
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f) Transferência de custo e responsabilidade  

A transferência de custo e responsabilidade consiste num dos principais motivadores da 

adoção da computação em nuvem conforme a organização. A instituição ressalta que, com o 

processo de adoção, toda a responsabilidade e custo inerente à implementação e operação 

tecnológica passou a fazer parte das atribuições do provedor, restando à instituição apenas 

estruturar a demanda e auditar para aferir a conformidade. A organização salienta que um outro 

ganho importante relacionado com esse aspecto, com a transferência de responsabilidade, foi o fato 

de que o provedor passou a investir continuamente em especialização dos profissionais envolvidos 

no processo, resultando não apenas em assertividade, mas também em agilidade. 

g) Sustentabilidade 

Quanto à sustentabilidade, a organização considerou-a um aspecto motivador ao processo 

de adoção de computação em nuvem. A organização salienta que os ganhos impactam desde a 

responsabilidade socioambiental até o resultado financeiro. Com a utilização de virtualização na 

composição da solução de computação em nuvem, é possível reduzir o consumo de energia, 

recursos empenhados na dissipação de calor, quantidade de equipamentos e até mesmo o descarte 

de ativos ao final do ciclo de vida. 

h) Adequação da solução ao modelo de governança  

Além de todos os motivadores previamente citados nesta seção, a viabilidade de adequação 

da solução às expectativas da organização, mais precisamente às determinações da governança, 

constituiu-se em importante motivador para o processo de adoção da computação em nuvem na 

organização em questão. A adequação da solução refere-se à adaptação do modelo tecnológico por 

parte do provedor em conformidade com as premissas elencadas pela organização; como exemplo, 

o modelo de nuvem privada operada por um restrito grupo de colaboradores do provedor. 

No Quadro 11, um comparativo entre os aspectos motivadores presentes na organização e 

na literatura. 
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Quadro 11 - Comparativo Aspectos Motivadores Presentes na Organização e na Literatura- 

Instituição Financeira. 

  Aspectos Presentes na Literatura 

  

Aspectos Presentes na Organização 

Âmbito Motivador Motivador 

Em Comum 

Economia Economia 

Dinamismo Dinamismo 

Confiabilidade Confiabilidade 

Relacionamento Cliente e Provedor Relacionamento cliente e provedor 

Escalabilidade Escalabilidade 

Transferência de Custos e 

Responsabilidades 
Transferência de custo e responsabilidade 

Sustentabilidade Sustentabilidade 

   

Divergente   Adequação da solução ao modelo de governança 

Fonte: Elaborado pelo Autor com base no Cap. 2 (Revisão da Literatura) e Cap. 4 (Análises e Resultados) do presente estudo. 

 

4.1.4 Aspectos Barreiras da Adoção da Computação em Nuvem na Organização 

 

Esta seção tem como objetivo descrever os aspectos que atuaram como barreiras inerentes 

ao processo de adoção da computação em nuvem na organização em questão, tangibilizando 

adicionalmente as ações realizadas para mitigar tais aspectos e a respectiva relação com a literatura. 

A aplicação metodológica permitiu identificar que a organização considerou no processo de adoção 

os aspectos barreiras a seguir descritos:  

a) Segurança 

A organização considerou esta barreira de grande impacto no processo de adoção da 

computação em nuvem. Tal aspecto atuou como barreira, pois ocorreu a necessidade de adaptar a 

solução e modelo tecnológico atualmente existente de computação em nuvem para atender os 

padrões de segurança da organização, oriundos não somente da rigorosa governança da instituição, 

mas também de padrões de entidades certificadoras e regulamentadoras do mercado no qual a 

organização está inserta.  

Dentre as ações executadas para mitigar a existência de barreira no aspecto segurança, a 

organização destaca que a principal ação se resume a adotar a arquitetura privada como premissa 
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para o projeto; dessa forma, todos os ativos da solução, embora em modelo de computação em 

nuvem, permaneceram fisicamente na organização, sob a governança local.  

Estabelecendo-se uma relação entre esse aspecto na organização e na literatura, Armbrust 

et al. (2010) destacam que o aspecto segurança consiste na maior barreira no processo de adoção 

da computação em nuvem, devido à necessidade de relação de confiança entre cliente e fornecedor 

ao se administrarem informações vitais ao negócio. 

Conclusivamente, Alshamaila, Li e Papagiannidis (2013) consideram o aspecto segurança 

uma barreira em potencial, salientando a importância da confiança no fornecedor de soluções de 

computação em nuvem, objetivando-se no processo de adoção, além da total formalidade contratual 

dos atributos de segurança, o entendimento de forma detalhada de toda a estrutura designada ao 

projeto, desde a localização geográfica das informações até eventuais métodos de auditoria. 

b) Privacidade 

Conforme a organização, de maneira similar ao aspecto segurança, o aspecto privacidade 

atuou como barreira no processo de adoção da computação em nuvem. O desafio inerente a esse 

aspecto foi garantir eficácia da segurança de modo que em nenhum ponto da solução a privacidade 

da organização demonstrasse fragilidade. A organização atua no mercado financeiro, e o grau de 

confiança está diretamente ligado à privacidade, por isso qualquer incidente relacionado a ela, além 

de expor a organização, resultaria numa catástrofe ao negócio. 

Em concordância com o aspecto privacidade, a organização destaca dois principais pontos: 

a inexistência de acesso remoto ao ambiente e a dupla custódia de senhas. O acesso remoto à 

organização é inexistente. Independentemente da justificativa, todo o ambiente apenas pode ser 

administrado e utilizado nas dependências da organização. A organização ainda destaca que todo 

o perímetro é monitorado por sistemas de segurança com diretrizes rigorosas e, em algumas 

funções, inclusive o uso de dispositivos pessoais como o celular é vedado. Quanto à política de 

senha para acesso, além do rigoroso padrão que regulamenta o tema na organização, as senhas do 

ambiente de produção são administradas em dupla custódia, dessa forma, de maneira singular, 

nenhum indivíduo possui a senha completa para o acesso a esse ambiente. 

Estabelecendo-se uma relação entre o aspecto privacidade presente na organização e na 

literatura, Alshamaila, Li e Papagiannidis (2013) salientam que esse aspecto deve ser trabalhado 

com a construção de relacionamentos com fornecedores confiáveis de soluções de computação em 

nuvem, além de parte essencial integrante do contrato. 
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c) Conformidade 

O aspecto conformidade, segundo a organização, assemelha-se à privacidade. Esse aspecto 

atuou como barreira, pois a solução deveria desde o princípio atender à conformidade exigida pelos 

stakeholders, essencialmente quanto às diretivas da governança da organização e segurança da 

informação, sendo necessárias as devidas mudanças para atender a conformidade.  

A organização destaca que, para mitigar a barreira no que se refere à conformidade, além 

das ações ostensivas nos aspectos segurança e privacidade, implementou-se previamente à adoção 

um processo denominado prova de conceito. De maneira experimental e em menor escala, ocorreu 

a experimentação da solução, sendo possível obter uma visão real do comportamento da solução 

bem como de eventuais ajustes prévios à solução definitiva.  

Em concordância com o relacionamento entre o aspecto conformidade presente na 

organização e o presente na literatura, Carcary, Doherty e Conway (2014) destacam que a 

localização física dos componentes da computação em nuvem que armazenam as informações é de 

grande relevância para o aspecto conformidade, visto que, em caso de eventuais ocorrências 

críticas, este aspecto será diretamente impactado pela legislação que intercederá no tema, o que 

apresenta divergência em cada país ou até mesmo região. 

d) Controle 

A organização destaca que o processo de adoção da computação em nuvem proporcionou 

diversos ganhos conforme previamente apresentados, porém ressalta-se que o aspecto controle veio 

à tona com o processo de adoção. Anteriormente, no ambiente tradicional, a organização era 

detentora do controle da área de tecnologia de informações por completo, ou seja, a organização 

conhecia em detalhe o ambiente, do ativo ao processo. Com a adoção, a área de tecnologia da 

informação passou a ser operada pelo provedor e o controle essencialmente de ativos passou a ser 

realizado pelo provedor, restando à organização apenas acompanhar e auditar por intermédio de 

processos. 

Com o objetivo de mitigar a barreira oriunda do aspecto controle, a organização 

proporcionou uma revisão dos processos refletindo a participação do provedor como um novo 

stakeholder; dessa forma, todo o controle anteriormente executado pela organização em sistemas 

próprios passou a ser executado pelo provedor e auditado pela organização. Atualmente, ambos 

compartilham da mesma visão integrada quanto à solução, sendo possível à organização angariar 
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crescimento e ao provedor executar a entrega com uma qualidade dentro da expectativa e 

governança da organização.  

Quanto ao relacionamento do aspecto controle identificado na organização com a exposição 

teórica situada no Capítulo 2, neste estudo identificou-se a inexistência desse aspecto e ações para 

mitigá-lo na literatura; portanto constitui-se num novo aspecto barreira no processo da adoção da 

computação em nuvem no âmbito teórico. 

e) Visibilidade da solução 

Dentre todas as barreiras do processo de adoção da computação em nuvem, a organização 

destaca que a visibilidade da solução consiste numa barreira intermitente, ou seja, o desafio consiste 

em demonstrar cada dia mais para a organização que a solução se torna confiável, que os dados 

dos clientes não estão vulneráveis e que a economia não está apenas em redução de custo 

momentânea, mas em quanto a organização pode economizar ao longo do tempo aderindo ao 

modelo tecnológico e econômico. 

 A organização destaca um conjunto de ações que objetivaram mitigar a barreira oriunda do 

aspecto visibilidade da solução. Entre as principais ações, a organização citou a prova de conceito, 

presença na estratégia e amadurecimento do relacionamento com o provedor; ações consideradas 

determinantes a favor do processo de adoção.  

A prova de conceito permite que toda nova implementação seja avaliada em escala reduzida 

previamente. Assim, os stakeholders podem avaliar com o mínimo impacto uma ação em larga 

escala. A presença na estratégia proporcionou a consideração da computação em nuvem como um 

dos principais instrumentos de materialização da estratégia e toda nova demanda oriunda do 

negócio considera a nuvem como uma possível ferramenta. No final, a evolução do relacionamento 

organização e provedor proporcionou maturidade a ambas as partes, com uma discussão produtiva 

acerca da solução, resultando em melhor visibilidade. 

Quanto à visibilidade da solução, aspecto identificado na organização com a exposição 

teórica no Capítulo 2 deste estudo, identificou-se a inexistência desse aspecto e ações para mitigá-

lo na literatura; dessa forma, constitui-se em novo aspecto barreira no processo da adoção da 

computação em nuvem no âmbito teórico. 

 O Quadro 12 consolida um comparativo entre os aspectos barreiras presentes na 

organização e na literatura, seguidos pelas ações recomendadas em ambos os cenários. 
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Quadro 12 - Comparativo Aspectos Barreiras Presentes na Organização e na Literatura – 

Instituição Financeira. 

 Aspectos Presentes na Literatura 

 

Aspectos Presentes na Organização 

Âmbito Barreira Ação Recomendada Barreira Ação Recomendada 

Em 

Comum 

Segurança 

Considerar contratos e confiança 

Cliente e Fornecedor -Armbrust et al. 

(2010). 

Segurança 

Considerar adoção de 

arquitetura privada sob 

governança da organização. 

Privacidade 

Considerar confiança Cliente e 

Fornecedor - Alshamaila, Li e 

Papagiannidis (2013). 

Privacidade 

Considerar inexistência de 

acesso remoto ao ambiente e à 

dupla custódia de senhas. 

Conformidade 

Considerar diretivas da organização 

e legislação - Carcary, Doherty e 

Conway (2014). 

Conformidade 

Considerar ações no âmbito 

de segurança e privacidade, 

seguido por implementação 

de prova de conceito. 

  

Divergente 

Interoperabilidade 

Considerar diferencial tecnológico 

entre legado e nova solução - 

Alshamaila, Li e Papagiannidis 

(2013). 

Controle 

Considerar revisão de 

processos e criação da visão 

integrada do ambiente. 

Economia 
Considerar custo migração legado - 

Carcary, Doherty e Conway (2014). 

Visibilidade 

da Solução 

 

Considerar presença da 

estratégia e prova de conceito. 

 

Conectividade 

Consideração eficiência 

conectividade - Dillon, Chang e 

Cheng (2010). 

Infraestrutura 

Pública 

Consideração localização e 

infraestrutura existente - 

Tweneboah-Koduah, Endicott-

Popovsky e Tsetse (2014). 

Legislação 

Consideração legislação Cliente e 

Fornecedor - Alshamaila, Li e 

Papagiannidis (2013). 

Fonte: Elaborado pelo Autor com base no Cap. 2 (Revisão da Literatura) e Cap. 4 (Análises e Resultados) do presente estudo. 
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4.1.5 Aspectos não Considerados no Processo de Adoção da Computação em Nuvem na 

Organização 

 

Entre os aspectos motivadores e barreiras da adoção da computação em nuvem, a aplicação 

metodológica permitiu identificar que a organização não considerou no processo de adoção os 

aspectos:   

a) interoperabilidade - o aspecto interoperabilidade, conforme a organização, não foi considerado no 

processo de adoção da computação em nuvem, visto que um estudo prévio ao projeto foi conduzido 

a cerca desse tema, migrando para o ambiente de nuvem apenas o que realmente era viável no 

momento;  

b) conectividade - devido ao fato de o projeto ser uma nuvem privada e contar com os recursos locais 

de conectividade, a organização não considerou esse um aspecto relevante ao processo de adoção 

e, sim, o aspecto segurança para manter toda a solução no ambiente privado; 

c) infraestrutura pública - quanto ao aspecto infraestrutura pública, de maneira similar à 

conectividade, a organização não considerou esse aspecto no processo de adoção. A organização 

destaca que tradicionalmente, a infraestrutura local apresenta redundância desde ar-condicionado, 

energia elétrica, conectividade, localidade, dentre outros; 

d) legislação – o aspecto legislação não foi considerado no processo de adoção da computação em 

nuvem por parte da instituição. A organização e provedor da solução estão situados legalmente na 

mesma comarca e regem o relacionamento baseado em contrato; por isso, a organização entendeu 

não existir necessidade de ajustes na legislação no processo. 

 

4.1.6 Contextualização do Ambiente de Adoção na Organização 

 

Quanto à adoção de computação em nuvem e o Modelo Tecnologia-Organização-Ambiente 

(TOE), proposto por Tornatzky e Fleischer (1990), na Figura 6 apresentam-se os aspectos de 

adoção da computação em nuvem oriundos da organização deste estudo de caso. 
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Figura 6 – Aspectos Barreiras e Motivadores para a Adoção da Computação em 

Nuvem – Estudo de Caso Instituição Financeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor, com base no conteúdo apresentado pelos autores desta seção 
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4.2 Estudo de Caso: Construtora 

 

4.2.1 Contexto Organizacional 

 

Fundamentado na solicitação do entrevistado em preservar a identidade dele e da 

organização, bem como objetivando uma contribuição em profundidade por parte do entrevistado, 

este estudo de caso adota como construtora e entrevistado a representação respectivamente da 

organização e o colaborador que contribuiu com este estudo. 

 A construtora do presente estudo consiste numa empresa do setor econômico secundário, 

brasileira e com sede São Paulo, posicionada entre as dez maiores construtoras do Brasil, com mais 

de 50 anos de atuação. Entre as verticais presentes no portfólio de soluções, a organização está 

fundamentada no segmento industrial, comercial e residencial. Adicionalmente, quanto ao 

segmento de clientes, destaca-se pela atuação no mercado de construção civil residencial e obras 

no âmbito governamental. 

Entre 2016 e 2017, período de realização do presente estudo, a organização contava com 

15 mil colaboradores, mais de 200 canteiros de obras, presença nacional especialmente no Sul, 

Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste e um valor de mercado superior a 4 bilhões de reais. Em 2016, 

ano do último demonstrativo de resultados apresentado pela organização, a respectiva instituição 

registrou um lucro superior a 300 milhões de reais. 

No âmbito estratégico, conforme informações internas fornecidas pela organização, ela está 

segmentada em dois importantes pilares, sendo a presidência responsável pela direção executiva 

da companhia e conselho de administração responsável pelo controle e visão estratégica de longo 

prazo. Como desdobramento da presidência, a organização conta com diretorias e baixa gestão 

responsáveis pela esfera operacional, implementação e execução da estratégia. Conclusivamente, 

a organização é tradicionalmente pautada num extenso histórico de atuação no âmbito da 

construção civil bem como aquisições de organizações do setor, entretanto ao longo dos anos seu 

portfolio passou a se diversificar com a inserção novas soluções, como construção de imóveis para 

fins locatários e criação de banco de terrenos estratégicos para futuros negócios. 
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Para vislumbrar o desenvolvimento do controle organizacional bem como proporcionar 

melhor interação com o cliente, a organização considera a tecnologia da informação um importante 

ferramental em conformidade com o desdobramento estratégico, investindo recorrentemente em 

adoção de inovação tecnológica como mobilidade, automação de vendas, redes sociais, 

comunicação e transformação digital.  Apoiado nos principais fornecedores do mercado de 

tecnologia da informação, nos últimos anos a organização iniciou um importante movimento de 

transformação tecnológica, passando a utilizar instrumentos importantes como a virtualização e a 

computação em nuvem.  

O entrevistado do presente estudo é um colaborador da organização o qual atuou como 

gerente de projetos no processo de adoção de computação em nuvem. Ele traz um histórico de 25 

anos de atuação no segmento de tecnologia em diferentes organizações multinacionais, dos quais 

os últimos 3 anos de sua carreira, na organização em questão. No contexto educacional, é graduado 

em ciência da computação, cursou pós-graduação em banco de dados e detém diversas certificações 

da indústria de tecnologia da informação. 

 

4.2.2 Panorama Computação em Nuvem na Organização 

 

A organização em questão adotou computação em nuvem por intermédio de uma arquitetura 

integralmente pública, implementando software como serviço, infraestrutura como serviço e 

comunicação como serviço, estabelecendo na nuvem essencialmente os serviços de correio 

eletrônico, portal, Website, sistema corporativo e telefonia. A origem da adoção está pautada na 

experimentação dos serviços de comunicação como serviço e software como serviço em meados 

de 2014. O processo de experimentação ocorreu numa pequena parcela e, constatada a consecução 

das expectativas da organização, proporcionou a adoção de maneira integral, utilizando a 

arquitetura de nuvem pública, porém sob diretrizes da organização.  

 A computação em nuvem apresenta notável expressividade na estrutura organizacional, 

resumindo-se a 45% em relação ao total do ambiente de tecnologia da informação presente 

atualmente na organização. Desde a aprovação do processo de experimentação, a computação em 

nuvem passou exponencialmente a ganhar importância na estratégia da organização, apoiada 

essencialmente pelos pilares custo, dinamismo e segurança, oriundos do modelo tecnológico. 
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 Sob a diretriz estabelecida pela organização e mediante o apoio de uma consultoria 

tecnológica, a operação da computação em nuvem é atualmente conduzida por fornecedor 

escolhido de forma minuciosa, o qual disponibiliza boas práticas da indústria de tecnologia, 

amplamente monitorada e auditada pelo cliente e pela consultoria independente. No que se refere 

ao modelo financeiro, a mensuração ocorre mediante a utilização dos serviços.  Por exemplo, a 

organização destaca o pagamento diante do consumo de caixas de correio eletrônico, utilização de 

poder computacional como disco e processamento e, por último, o consumo de recursos de 

telefonia. 

 De acordo com a organização, no âmbito geral a computação em nuvem apresentou 

resultado satisfatório desde o processo de experimentação, que culminou com a adoção. Destaca-

se que a adoção, dentre outros benefícios, proporcionou uma ampla gama tecnológica à disposição 

da organização, resultando num índice de eficiência absoluto. A organização destaca a existência 

de necessidades adicionais pontuais, oriundas das transformações naturais da organização, porém 

desde o princípio da adoção, até mesmo na fase de experimentação, a organização atua num ciclo 

de melhorias contínuas, especialmente quanto aos pilares segurança e privacidade. 

 Pelo fato de toda a solução de computação em nuvem da organização residir numa 

arquitetura pública, a segurança e privacidade são pontos vitais para a existência da solução, 

refletindo diretamente na imagem da organização. Dessa forma, as diretrizes nesse âmbito são 

severas, contando com instrumentos desde a esfera contratual até a auditoria independente. 

 Quanto ao planejamento futuro, embora a organização utilize a computação em nuvem de 

maneira plena, prospecta-se crescimento em novas funcionalidades e serviços, essencialmente no 

âmbito de infraestrutura como serviço. O entrevistado destaca que, mesmo com o alto grau de 

maturidade que a tecnologia atingiu na organização, todas as ações de expansão são tomadas com 

grande cautela, sempre contando com a experimentação como prova de conceito, proporcionando 

um crescimento estruturado e saudável. 

4.2.3 Aspectos Motivadores da Adoção da Computação em Nuvem na Organização 

 

A aplicação metodológica permitiu identificar que a organização considerou no processo 

de adoção estes aspectos motivadores:  
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a) economia  

De acordo com a organização, a economia consiste num aspecto de suma importância para 

o processo de adoção da computação em nuvem, essencialmente no que se refere ao custo 

proporcionado pelo modelo quando comparado com o custo do modelo computacional 

tradicional. Quanto à economia, a organização salienta que no processo de adoção foram 

considerados os ganhos monetários com a mudança do modelo tradicional para o modelo de 

nuvem, além do ganho com a adequação da cultura organizacional na esfera de tecnologia da 

informação, em que, uma vez que o modelo de nuvem trabalha orientado para o consumo, 

adquiram-se hábitos de racionalidade de recursos, evitando dimensionamentos abusivos e sem 

fundamento na necessidade do negócio. 

b) dinamismo 

A organização considera o dinamismo um aspecto motivador significativo, o qual 

contribuiu com o processo de adoção da computação em nuvem. Inerente ao dinamismo, na 

esfera operacional, a organização considerou essencialmente os ganhos para a possibilidade de 

proporcionar uma expansão de maneira exponencial a cada vertical da organização. No âmbito 

estratégico, o dinamismo apresentou ganhos quando relacionado com a dinâmica do negócio 

em que a organização está inserta, ou seja, a solução de tecnologia da informação passou a 

acompanhar a realidade do mercado e atuar em resposta às necessidades. 

c) confiabilidade  

A organização destacou como motivador o aspecto confiabilidade, pela robustez da solução 

e do fornecedor de computação em nuvem. A organização salienta que, para a obtenção de 

equivalência em confiabilidade numa solução tradicional, exige-se um investimento 

considerável, o que na maioria dos casos acaba inviabilizando o projeto; na computação em 

nuvem, tal confiabilidade é uma premissa oriunda da solução. Para a organização, o ganho 

identificado nesse aspecto consiste desde a resiliência da solução até a continuidade dos 

negócios, especialmente sem nenhum ônus financeiro, nem necessidade de facilidade adicional 

para a obtenção de tal aspecto. 
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d) relacionamento cliente e provedor  

O aspecto relacionamento cliente e provedor atou similarmente como um motivador no 

processo de adoção da computação em nuvem. Conforme destacado pela organização, o 

relacionamento cliente e provedor inicia-se antes mesmo da atuação do provedor no projeto, com 

uma sondagem por parte do cliente, resultando em ganhos na escolha de um provedor de renome e 

ampla experiência, o qual possua uma estrutura que permita um relacionamento de sucesso.  

Conclusivamente, a organização salienta que a consultoria que apoiou a viabilização do projeto foi 

de grande importância neste aspecto. A consultoria detinha o conhecimento em profundidade do 

perfil e necessidade da organização, sendo determinante na assertividade em unir cliente e provedor 

de solução para a computação em nuvem. 

e) escalabilidade 

Para a organização, o aspecto escalabilidade consiste no perfil dinâmico da solução, ou seja, 

a elasticidade de recursos especialmente no âmbito computacional. A organização destaca que esse 

aspecto atuou como motivador no processo de adoção da computação em nuvem, visto o ganho 

oriundo da flexibilidade e agilidade em dimensionamento ou retração do poder computacional, 

acompanhando em tempo real as necessidades da organização. 

f) transferência de custo e responsabilidade  

Na visão da organização, a transferência de custo e responsabilidade consistem num 

motivador da adoção da computação em nuvem. A organização ressalta que, na estrutura 

tradicional de tecnologia da informação, o custo consiste num grande ponto de impacto para o 

crescimento tanto tecnológico quanto do negócio, proporcionando em certos momentos estagnação 

e obsolescência. Com a adoção da computação em nuvem, a organização vislumbrou ganhos 

relacionados com a utilização de um ambiente em constante aperfeiçoamento tecnológico, por um 

custo orientado para o consumo, no qual a manutenção e operação deixaram de ser 

responsabilidade da organização e possibilitaram um foco integral no negócio no qual a 

organização está inserta. 
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g) sustentabilidade  

A organização destaca a sustentabilidade como um aspecto de grande importância no 

processo de adoção da computação em nuvem, pautado na justificativa de que, além de corroborar 

a imagem da organização e impulsionar o processo de certificação em diversos programas de 

qualidade, fomenta a construção de hábitos racionais quanto à utilização responsável de recursos 

computacionais. 

h) prova de conceito  

Além de todos os motivadores citados nesta seção, a organização destaca que um importante 

aspecto que corroborou para a adoção da computação em nuvem consiste na experimentação prévia 

dos serviços em questão. Dessa forma, aliada ao processo formal avaliativo, é possível a 

organização obter uma prova de conceito tanto da solução quanto do provedor de serviços. A 

organização ressalta que, no processo de avaliação da solução, foram utilizadas cotas mínimas dos 

serviços em avaliação, proporcionando o mínimo de impacto ao negócio. 

O Quadro 13 consolida um comparativo entre os aspectos motivadores presentes na organização 

e na literatura. 

 

Quadro 13 - Comparativo Aspectos Motivadores Presentes na Organização e na Literatura 

- Construtora. 

  Aspectos Presentes na Literatura 

  

Aspectos Presentes na Organização 

Âmbito Motivador Motivador 

Em Comum 

Economia Economia 

Dinamismo Dinamismo 

Confiabilidade Confiabilidade 

Relacionamento Cliente e Provedor Relacionamento cliente e provedor 

Escalabilidade Escalabilidade 

Transferência de Custos e 

Responsabilidades Transferência de custo e responsabilidade 

Sustentabilidade Sustentabilidade 

   

Divergente   Prova de Conceito 
Fonte: Elaborado pelo Autor com base no Cap. 2 (Revisão da Literatura) e Cap. 4 (Análises e Resultados) do presente estudo. 
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4.2.4 Aspectos Barreiras da Adoção da Computação em Nuvem na Organização 

 

A aplicação metodológica permitiu identificar que organização considerou no processo de 

adoção as seguintes barreiras:  

a) segurança 

A organização considerou este um aspecto de barreira de grande importância e impacto no 

processo de adoção da computação em nuvem. Esse aspecto atuou como barreira especialmente na 

ruptura do conceito sobre o domínio, controle e manipulação das informações organizacionais. 

Conforme a instituição, na estrutura tradicional, os dados são de inteiro controle da organização, 

podendo ser compartilhados e manipulados por eventuais prestadores de serviços autorizados. No 

ambiente de nuvem, mesmo com todos os instrumentos contratuais, controles e eventuais 

auditorias, as informações residem integralmente sob o domínio, controle e manipulação do 

prestador de serviços, proporcionando uma certa sensação de insegurança.  

Dentre as ações executadas para mitigar a existência de barreira no aspecto segurança, a 

organização destaca duas ações essenciais:  a escolha de um prestador de serviço de grande renome 

e experiência, apoiada por um contrato bem elaborado, especialmente no que se refere às cláusulas 

que regem o tema segurança da informação. 

Estabelecendo uma relação entre esse aspecto presente na organização e na literatura, 

Alshamaila, Li e Papagiannidis (2013) salientam que o aspecto segurança consiste numa barreira 

recorrente, destacando o valor da idoneidade no fornecedor de soluções de computação em nuvem, 

além da total formalidade contratual dos atributos de segurança, o entendimento de forma detalhada 

de toda a estrutura designada ao projeto e métodos de auditoria.  

Conclusivamente, Armbrust et al. (2010) destacam que o aspecto segurança consiste na 

barreira majoritária no processo de adoção da computação em nuvem, inerente à necessidade de 

relação de confiança entre cliente e fornecedor ao administrar informações cruciais ao negócio. 

b) Privacidade 

De acordo com a organização, a privacidade atuou como barreira no processo de adoção da 

computação em nuvem. De maneira similar ao aspecto segurança, a organização destaca a mudança 
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de paradigma de um ambiente tradicional de tecnologia da informação, no qual os ativos residem 

na organização, para um ambiente de computação em nuvem no qual a informação reside sob o 

domínio do prestador de serviço.  

Dentre as ações executadas para mitigar a existência de tal barreira, a organização destaca 

fundamentalmente a cautela ao contratar o provedor da solução de computação em nuvem, 

especialmente quanto à experiência e idoneidade, à elaboração de um contrato minucioso e, 

conclusivamente, à definição de um processo de auditoria, especialmente por uma instituição 

independente e especializada no segmento. 

Estabelecendo-se uma relação entre a privacidade presente na organização e na literatura, 

Alshamaila, Li e Papagiannidis (2013) destacam que esse aspecto deve ser administrado por 

intermédio da construção de relacionamentos com fornecedores confiáveis, além da formalidade 

presente nos instrumentos de contrato. 

c) Conformidade 

Em concordância com o aspecto conformidade, a organização destaca a atuação desse 

aspecto como barreira no processo de adoção da computação em nuvem. Com o objetivo de mitigar 

tal aspecto, adotou-se um rigoroso processo para a seleção de um provedor da solução de 

computação em nuvem, processo que considerou a localização tanto do provedor quanto da solução 

física. Adicionalmente, destaca-se que o apoio de uma consultoria independente e especializada 

em tecnologia da informação é de suma importância no processo de seleção do provedor de 

serviços. Conclusivamente, a organização salienta a utilização de acordo com o nível de serviço no 

âmbito contratual, como um instrumento de mensurar e mediar eventuais desvios de conformidade. 

Estabelecendo-se a relação entre o aspecto conformidade presente na organização e o 

presente na literatura, Carcary, Doherty e Conway (2014) salientam que a localização física dos 

componentes da computação em nuvem que armazenam as informações é de grande relevância 

para o aspecto conformidade, visto que, em caso de eventuais ocorrências críticas, ele será 

diretamente impactado pela legislação que intercederá no tema, o que apresenta divergência a cada 

país ou até mesmo região. 
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d) Interoperabilidade  

Quanto à interoperabilidade, a organização destaca que esse aspecto atuou como barreira 

no processo de adoção da computação em nuvem. A instituição ressalta que, como passo inicial do 

projeto, executou-se um estudo prévio aprofundado para se avaliar todo o processo de migração da 

estrutura tradicional para a estrutura de computação em nuvem. Como resultado desse estudo, 

evidenciou-se a incompatibilidade de algumas aplicações legadas em executar a portabilidade. 

Com o objetivo de mitigar o aspecto interoperabilidade, além do estudo prévio de 

viabilidade descrito, a organização considerou no cronograma do projeto a aquisição ou 

desenvolvimento das respectivas aplicações especialmente para o ambiente de nuvem, além de a 

possibilidade destas aplicações residirem na estrutura legado por um tempo adicional em caso de 

atraso no cronograma. 

Quanto ao relacionamento entre a interoperabilidade presente na organização e a presente 

na literatura, para Alshamaila, Li e Papagiannidis (2013), a interoperabilidade consiste num aspecto 

que lida com a complexidade tecnológica, e reside entre os aspectos barreiras no processo de 

adoção de computação em nuvem, sendo essencial na integração entre diferentes tecnologias desde 

o legado tradicional até as tecnologias remanescentes, as quais residirão doravante num ambiente 

integrado. 

e) Conectividade  

A organização considerou este um aspecto barreira no processo de adoção da computação 

em nuvem.  Com o objetivo de garantir a continuidade dos serviços, a precaução não se limitou 

somente ao âmbito do provedor, mas estendeu-se aos escritórios que abrigam usuários da solução.  

Como ações para mitigar tal barreira, a organização destaca a adoção de redundância de 

conectividade em ambos os ambientes, considerando diferentes fornecedores de internet, 

backbones e um acordo de nível de serviço agressivo. 

Estabelecendo-se uma relação com os conceitos presentes na literatura, Dillon, Chang e 

Cheng (2010) destacam que a conectividade consiste num aspecto de impacto no que se refere à 

comunicação entre a infraestrutura da organização e a solução de computação em nuvem. De 

acordo com os autores, este aspecto impacta outros aspectos do processo de adoção da computação 
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em nuvem, como a interoperabilidade; neste caso, numa conectividade efetiva a solução será 

impactada essencialmente na integração de cada componente. 

f) Infraestrutura Pública  

Em concordância com o aspecto infraestrutura publica, a organização destaca a atuação 

desse aspecto como barreira no processo de adoção da computação em nuvem. Conforme relatado 

pela instituição, o tema foi considerado essencialmente quanto ao fornecimento de energia elétrica, 

tanto no âmbito do provedor quanto na esfera organizacional.  Como ação para mitigar a respectiva 

barreira, na esfera do provedor, considerou-se como premissa do projeto a redundância de matriz 

energética, essencialmente por meio de geradores. No âmbito organizacional, ocorreram 

adequações para proporcionar redundância de energia elétrica.  

Relacionando-se o presente aspecto ao conteúdo presente na literatura, Tweneboah-

Koduah, Endicott-Popovsky e Tsetse (2014) destacam que o aspecto de infraestrutura pública está 

fundamentado majoritariamente na eficiência dos sistemas de comunicação e energia de cada 

região, os quais atendem tanto o provedor quanto o cliente de serviços de computação em nuvem. 

Segundo os autores, a maior parcela de eficiência desses sistemas concentra-se nas capitais de cada 

região, sendo de suma importância o investimento do governo em parceria com a iniciativa privada 

para melhoria dessa infraestrutura, facilitando a transposição desse aspecto barreira.  

 

 No Quadro 14 consolida-se um comparativo entre os aspectos barreiras presentes na 

organização e na literatura, seguidos pelas ações recomendadas em ambos os cenários. 
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Quadro 14 - Comparativo Aspectos Barreiras Presentes na Organização e na Literatura - 

Construtora. 

 Aspectos Presentes na Literatura 

 

Aspectos Presentes na Organização 

Âmbito Barreira Ação Recomendada Barreira Ação Recomendada 

Em 

Comum 

Segurança 

Considerar contratos e confiança 

Cliente e Fornecedor -Armbrust 

et al. (2010). 

Segurança 

Escolher prestador de renome, experiência e 

instrumentos de controle. Definição de cláusulas 

contratuais específicas ao tema. 

Privacidade 

Considerar confiança Cliente e 

Fornecedor - Alshamaila, Li e 

Papagiannidis (2013). 

Privacidade 

Escolher prestador de renome, experiência e 

instrumentos de controle, Definição de cláusulas 

contratuais específicas ao tema.  Auditoria 

Independente 

Conformidade 

Considerar diretivas da 

organização e legislação - 

Carcary, Doherty e Conway 

(2014). 

Conformidade 

Rigor no processo de seleção do prestador. 

Consideração da localização física do provedor e 

da solução. Definição de acordo com o nível de 

serviço para mensurar e mediar conformidade. 

Interoperabilidade 

Considerar diferencial 

tecnológico entre legado e nova 

solução - Alshamaila, Li e 

Papagiannidis (2013). 

Interoperabilidade 

Realizar estudo prévio de viabilidade, aquisição 

ou desenvolvimento de aplicações que não 

apresentarem viabilidade. 

Conectividade 

Considerar eficiência 

conectividade - Dillon, Chang e 

Cheng (2010). 
Conectividade 

Considerar redundância de conectividade tanto 

no provedor quanto na organização, utilização de 

múltiplos backbones e definição de acordo de 

nível de serviço. 

Infraestrutura 

Pública 

Considerar localização e 

infraestrutura existente - 

Tweneboah-Koduah, Endicott-

Popovsky e Tsetse (2014). 

Infraestrutura 

Pública 

Considerar redundância de matriz energética 

tanto no provedor quanto na organização. 

  

Divergente 

Economia 

Considerar custo migração 

legado - Carcary, Doherty e 

Conway (2014). 

Aspectos divergentes da literatura não identificados na organização. 

Legislação 

Consideração legislação Cliente 

e Fornecedor - Alshamaila, Li e 

Papagiannidis (2013). 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor com base no Cap. 2 (Revisão da Literatura) e Cap. 4 (Análises e Resultados) do presente estudo. 
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4.2.5 Aspectos não Considerados no Processo de Adoção da Computação em Nuvem na 

Organização 

Entre os aspectos motivadores e barreiras da adoção da computação em nuvem, a aplicação 

metodológica permitiu identificar que a organização não considerou no processo de adoção os 

seguintes aspectos.  

a) Legislação 

O aspecto legislação não foi considerado no processo de adoção da computação em nuvem 

por parte da instituição. A organização e o provedor da solução estão situados legalmente na mesma 

comarca e regem o relacionamento baseado em contrato, por isso a organização entendeu não 

existir necessidade de ajustes quanto à legislação no processo. 

b) Economia 

O aspecto economia, em particular, foi considerado um motivador no processo de adoção e 

desconsiderado no que se refere à barreira. A organização salienta que o considerou especialmente 

como motivador devido à característica do modelo financeiro, o qual permite transformar os custos 

da área de tecnologia da informação em recorrentes, sem necessariamente um investimento inicial.  

4.2.6 Contextualização do Ambiente de Adoção na Organização 

 

  Em concordância com a adoção de computação em nuvem e o Modelo Tecnologia-

Organização-Ambiente (TOE), proposto por Tornatzky e Fleischer (1990), na Figura 7 apresentam-

se os aspectos de adoção da computação em nuvem oriundos da organização deste estudo de caso. 
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 Figura 7 – Aspectos Barreiras e Motivadores para a Adoção da Computação em 

Nuvem – Estudo de Caso Construtora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor de acordo com conteúdo apresentado pelos autores desta seção. 
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4.3 Estudo de Caso: Mineradora 

 

4.3.1 Contexto Organizacional 

 

Mediante solicitação do entrevistado para se preservar a identidade dele e da organização, 

e com objetivo de proporcionar uma contribuição em profundidade por parte do entrevistado, este 

estudo de caso adota como mineradora e entrevistado a representação respectivamente da 

organização e o colaborador que contribuiu com este estudo. 

 A mineradora do presente estudo, empresa do setor primário da economia, consiste numa 

empresa multinacional de origem canadense, posicionada entre as vinte maiores mineradoras do 

mundo, com mais de 35 anos de atuação e com sede em São Paulo para a unidade de negócios no 

Brasil. Entre as verticais presentes no portfólio de soluções, a organização apresenta 

fundamentação na atividade de mineração de ouro, prata e cobre. Adicionalmente, quanto ao 

segmento de clientes, a organização atua majoritariamente no mercado de instituições financeiras, 

instituições de transformação de minério e mercados cambiais de metais.  

Entre 2016 e 2017, período de realização do presente estudo, a organização contava no 

âmbito global com 11 mil colaboradores, mais de 06 minas em operação, presença internacional 

especialmente no Canadá, Brasil, Chile e Argentina, um valor de mercado superior a 11 bilhões de 

dólares e ações negociadas na bolsa NYSE (Estados Unidos). Em 2016, ano do último 

demonstrativo de resultados apresentado pela organização, essa instituição registrou um lucro 

superior a 480 milhões de dólares. 

No âmbito estratégico, conforme informações internas fornecidas pela organização, ela está 

segmentada em dois pilares essenciais: o conselho de administração responsável pelo controle e 

pela estratégia da companhia e a estrutura corporativa responsável pelo controle executivo da 

organização. Os dois pilares, com escopos divergentes e bem definidos, possuem assimetria na 

totalidade, refletindo integralmente as ações do conselho de administração na esfera operacional. 

A organização é tradicionalmente pautada num histórico de aquisições e fusões com organizações 

globais do setor, ações que proporcionaram ao longo dos anos expansão de portfólio, anteriormente 

restrito apenas à mineração de ouro.  Como objetivo estratégico de longo prazo, a organização 



102 
 

busca expansão de portfólio com novas aquisições, seguido pelo aumento da eficiência no processo 

de mineração, aumentando exponencialmente os resultados. 

No contexto tecnológico, objetivando-se o controle organizacional bem como melhores 

resultados financeiros, a organização considera a tecnologia da informação um importante 

ferramental para o desdobramento estratégico e execução operacional, investindo recorrentemente 

em adoção de inovação tecnológica como comunicação, transformação digital e principalmente 

automação operacional. Apoiada nos principais fornecedores do mercado de tecnologia da 

informação, nos últimos anos a organização iniciou um importante movimento de transformação 

tecnológica, passando a utilizar instrumentos importantes como a computação em nuvem, 

segurança cibernética, integração de todas as unidades de mineração etc.   

O entrevistado do presente estudo constitui-se num colaborador da organização o qual atuou 

como gerente de projetos no processo de adoção de computação em nuvem. Ele apresenta um 

histórico de 15 anos de atuação no segmento de tecnologia em diferentes organizações 

multinacionais, dos quais os últimos 10 anos de sua carreira, na organização em questão. No 

contexto educacional, ele é graduado em sistemas de informação, detém pós-graduação em gestão 

de projetos e diversas certificações da indústria de tecnologia da informação. 

4.3.2 Panorama Computação em Nuvem na Organização 

 

  A origem da adoção da computação em nuvem na organização, especificamente no Brasil, 

está pautada na experimentação dos serviços de software como serviço em meados de 2013. A 

experimentação ocorreu num projeto-piloto restrito a uma pequena parcela da organização e, 

constatado o alcance das expectativas, a experimentação proporcionou a adoção de maneira 

integral, utilizando a arquitetura de nuvem pública. Posteriormente, no ano fiscal seguinte, como 

desdobramento do planejamento tecnológico, a organização passou pelo processo de 

experimentação de infraestrutura como serviço e comunicação como serviço, com uma pequena 

parcela da organização, em que se constatou a consecução das expectativas e ocasionou a 

implementação de maneira integral, com a utilização da arquitetura privada, resultando num 

ambiente híbrido, no contexto geral da computação em nuvem na organização. 

 A computação em nuvem apresenta notável expressividade, resumindo-se a 30% em 

relação ao total do ambiente de tecnologia da informação presente atualmente na organização. 
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Desde a aprovação do processo de experimentação, a computação em nuvem passou 

exponencialmente a ganhar importância na estratégia da organização, apoiada essencialmente pelos 

pilares custo e capacitação do negócio. 

 Mediante diretiva constituída pela organização, a operação da computação em nuvem é 

atualmente executada por fornecedor escolhido cautelosamente, o qual é responsável integralmente 

pelo ambiente híbrido. No processo de adoção, a organização limitou-se à gestão do projeto, 

atuando assiduamente até a fase da implementação, passando a executar gestão de contrato após a 

conclusão do projeto. No que se refere ao modelo financeiro, o consumo e posterior faturamento 

ocorrem mediante a utilização de recursos, que é possível acompanhar-se em tempo real ou de 

maneira consolidada ao final de cada período de faturamento. 

 Dentre os ganhos oriundos do processo de adoção de computação em nuvem, a organização 

destaca o modelo financeiro no qual a computação em nuvem é fundamentada, proporcionando à 

organização um custo orientado estritamente ao consumo de recursos, mitigando adicionalmente 

investimento em ativos e efeitos da depreciação deles. A organização também destaca os ganhos 

financeiros oriundos da otimização da equipe de tecnologia da informação, a qual passou a atuar 

na gestão de contratos e em demandas orientadas para o negócio da companhia, mitigando custos 

com a manutenção e desenvolvimento de um quadro de colaboradores especialistas. 

 Quanto ao planejamento de futuro, a organização prospecta crescimento em novas 

funcionalidades e serviços dentro da computação em nuvem, considerando como premissa as 

necessidades do negócio e dos usuários. Adicionalmente, no âmbito tecnológico em geral, a 

organização relata a abertura à adoção de novas tecnologias como Big Data, Internet of Things, 

entre outras. 

4.3.3 Aspectos Motivadores da Adoção da Computação em Nuvem na Organização 

A aplicação metodológica permitiu identificar que a organização considerou no processo 

de adoção os aspectos motivadores abaixo descritos.  

a) Economia  

Conforme a organização, economia consiste num aspecto motivador crucial para o processo de 

adoção da computação em nuvem, especialmente pelo padrão econômico proporcionado pelo 

modelo de computação em nuvem quando comparado com a computacional tradicional. A 
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organização destaca que o custo orientado estritamente pelo consumo permite mitigar 

investimentos em ativos e, consequentemente, os efeitos da depreciação. 

Quanto ao aspecto economia, a organização salienta ganhos com a otimização da área de 

tecnologia da informação, a qual passou a atuar nas demandas do negócio e executar gestão de 

contratos, mitigando grandes investimentos em capital humano especializado em tecnologias 

pontuais. 

b) Dinamismo 

Em relação ao dinamismo, a organização considera este um aspecto motivador importante, o 

qual apoiou o processo de adoção da computação em nuvem.  A organização destaca os ganhos 

oriundos do dinamismo quanto a otimizações tanto na esfera estratégica quanto na esfera 

operacional. Estrategicamente, ganhos em relação à agilidade em razão do negócio, no qual é 

possível dimensionar ou reduzir o ambiente tecnológico a qualquer momento, proporcionando à 

área de tecnologia da informação maior sinergia com o negócio e mercado. Operacionalmente, o 

dinamismo destaca-se pela maior agilidade especialmente nas atividades técnicas, mitigando o uso 

de componentes locais e personalizados. 

c) Confiabilidade  

No que se refere à confiabilidade, a organização destacou este como um aspecto motivador 

considerado no processo de adoção, especialmente pela robustez da solução e do fornecedor de 

computação em nuvem. A organização salienta que os ganhos oriundos deste aspecto resumem-se 

ao ciclo de melhoria contínua, a manutenções periódicas e utilização das melhores práticas do 

mercado de tecnologia da informação, premissas elementares do modelo de computação em 

nuvem. 

d) Escalabilidade 

Conforme a organização, o aspecto escalabilidade consiste na elasticidade de recursos, presente 

no modelo de computação em nuvem. A organização destaca que esse aspecto atuou como 

motivador no processo de adoção da computação em nuvem, visto o ganho relativo à agilidade no 

processo de dimensionamento ou retração do poder computacional, crucial para o negócio e para a 

realidade do mercado no qual a organização está inserta. 
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e) Transferência de custo e responsabilidade 

Em relação ao aspecto transferência de custo e responsabilidade, a organização destaca que 

esse aspecto atuou como motivador no processo de adoção da computação em nuvem, 

especialmente pelo ganho proporcionado com a otimização da área de tecnologia da informação 

da organização. Conforme a instituição, a área de tecnologia da informação passou a atuar na gestão 

de contratos, mitigando a especialização de colaboradores em tecnologias pontuais e um quadro 

trabalhista extenso. Adicionalmente, com a mudança da área de tecnologia da informação, a 

organização destaca que houve ganhos com a atuação estratégica da área em resposta às 

necessidades do negócio e do mercado no qual a organização está inserta. 

f) Prova de Conceito  

Além dos motivadores citados nesta seção, a organização destaca que um importante aspecto 

que corroborou para a adoção da computação em nuvem consiste na experimentação prévia, a qual 

permite avaliar não apenas a solução, mas também o provedor dela. A organização salienta que a 

prova de conceito permite fortalecer o processo de adoção e proporcionar naturalidade, mediante a 

cultura organizacional na implementação da computação em nuvem. 

g) Cultura Organizacional  

A organização destaca a cultura organizacional como um importante motivador no processo de 

adoção da computação em nuvem. No início do processo, especialmente na tomada de decisão, a 

organização no Brasil recebeu grande apoio e poder da instituição no âmbito global, aspecto que, 

além de motivar a continuidade do processo de adoção, proporcionou o compartilhamento de 

experiências adquiridas em outras regiões. 

No Quadro 15 consolida-se um comparativo entre os aspectos motivadores presentes na 

organização e na literatura. 
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Quadro 15 - Comparativo Aspectos Motivadores Presentes na Organização e na Literatura 

- Mineradora. 

  Aspectos Presentes na Literatura 

  

Aspectos Presentes na Organização 

Âmbito Motivador Motivador 

Em Comum 

Economia Economia 

Dinamismo Dinamismo 

Confiabilidade Confiabilidade 

Escalabilidade Escalabilidade 

Transferência de Custos e 

Responsabilidades 
Transferência de custo e responsabilidades 

    

Divergente 
 Relacionamento Cliente e Provedor Prova de Conceito 

Sustentabilidade Cultura Organizacional 
Fonte: Elaborado pelo autor com base no Cap. 2 (revisão da literatura) e Cap. 4 (Análises e Resultado) do presente estudo. 

 

4.3.4 Aspectos Barreiras da Adoção da Computação em Nuvem na Organização 

 

A aplicação metodológica permitiu identificar que a organização considerou no processo 

de adoção os aspectos barreiras descritos a seguir.  

a) Economia 

No que se refere ao aspecto economia, a organização considerou este uma barreira no 

processo de adoção da computação em nuvem. Conforme a organização, embora economia 

igualmente tenha atuado como motivador no processo de adoção, a barreira reside 

essencialmente quanto à tecnologia previamente existente na organização, ou seja, o legado 

tecnológico e esse desinvestimento. Como ações para mitigar tal barreira, a organização 

salienta que inicialmente se executou um grande trabalho para entendimento e divulgação dos 

benefícios da adoção da computação em nuvem, principalmente se demonstrando os ganhos 

financeiros com o modelo de negócios, mudança do modelo de investimento, ausência de ativos 

e depreciação. Adicionalmente, buscando corroborar a ação de mitigar tal aspecto, a 

organização destaca a venda do legado tecnológico, evitando-se custo com descarte e até 

mesmo prejuízo no desinvestimento. 
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Estabelecendo-se um relacionamento com a literatura, Carcary, Doherty e Conway 

(2014) destacam que, embora exista a predominância de ganhos econômicos relacionados ao 

processo de adoção da computação em nuvem, o aspecto econômico também consiste, mesmo 

que em pequena proporção, numa barreira para adoção da tecnologia em questão. De acordo 

com os autores, tal aspecto reside no processo de migração do legado para o modelo de nuvem. 

b) Conectividade  

Quanto à conectividade, a organização considerou esse aspecto uma barreira ao processo 

de adoção da computação em nuvem, especialmente na implementação da tecnologia em unidades 

de negócios remotas, as quais contam com uma infraestrutura pública de comunicação deficitária. 

Em razão dessa barreira, essencialmente para o serviço de comunicação como serviço, em especial 

para as unidades de negócios remotas, a organização adotou a utilização da arquitetura híbrida 

como ação para mitigar a ineficiência de conectividade nessas localidades. Dessa forma, em caso 

de falha inerente à conectividade, a unidade permanece com os serviços de comunicação local. 

Adicionalmente, como ação em busca de mitigar a barreira conectividade, a organização buscou 

implementar redundância de comunicação, considerando diferentes fornecedores de internet e 

backbones. 

Estabelecendo-se uma relação com a revisão da literatura, conforme conceitos apresentados 

por Dillon, Chang e Cheng (2010), a conectividade consiste num aspecto de impacto 

essencialmente quanto à comunicação entre a infraestrutura da organização e a solução de 

computação em nuvem. Conforme os autores, esse aspecto pode impactar diretamente o processo 

de adoção da computação em nuvem, desencadeando diversas barreiras adicionais quando não 

solucionado, e na maioria dos projetos, inviabilizando o processo de adoção. 

c) Infraestrutura Pública  

No que se refere à infraestrutura pública, a organização destaca a atuação desse aspecto 

como barreira no processo de adoção da computação em nuvem. Conforme a instituição, 

especialmente nas unidades de negócios remotas, a matriz energética fornecida pela companhia de 

energia local é bastante deficitária, resultando em constantes instabilidades. Em razão desse aspecto 

e como forma de mitigá-lo, a organização adotou fontes energéticas adicionais como geradores e 

nobreaks, reduzindo drasticamente a indisponibilidade dos serviços. 
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Estabelecendo-se o relacionamento desse aspecto com o conteúdo presente na literatura, 

Tweneboah-Koduah, Endicott-Popovsky e Tsetse (2014) destacam essencialmente a eficiência dos 

sistemas de comunicação e energia de cada região, os quais atendem tanto o provedor quanto o 

cliente dos serviços de computação em nuvem. Conforme os autores, a maior parcela de eficiência 

desses sistemas concentra-se nas capitais de cada região, sendo de suma importância o investimento 

do governo em parceria com a iniciativa privada para melhoria da infraestrutura. 

 No Quadro 16 consolida-se um comparativo entre os aspectos barreiras presentes na 

organização e na literatura, seguidos pelas ações recomendadas em ambos os cenários. 

Quadro 16 - Comparativo Aspectos Barreiras Presentes na Organização e na Literatura - 

Mineradora. 

 Aspectos Presentes na Literatura 

 

Aspectos Presentes na Organização 

Âmbito Barreira Ação Recomendada Barreira Ação Recomendada 

Em 

Comum 

Economia 
Considerar custo migração legado - 

Carcary, Doherty e Conway (2014). 
Economia 

Considerar ganhos do modelo de 

negócios inerente à computação 

em nuvem e desinvestimento com 

venda do legado tecnológico. 

Conectividade 

Consideração eficiência 

conectividade - Dillon, Chang e 

Cheng (2010). 

Conectividade 

Considerar arquitetura híbrida/ 

privada e redundância de 

conectividade. 

Infraestrutura 

Pública 

Consideração localização e 

infraestrutura existente - Tweneboah-

Koduah, Endicott-Popovsky e Tsetse 

(2014). 

Infraestrutura 

Pública 

Considerar redundância de matriz 

energética. 

  

Divergente 

Legislação 

Consideração legislação Cliente e 

Fornecedor - Alshamaila, Li e 

Papagiannidis (2013). 
Aspectos divergentes da literatura não identificados na 

organização.  

Segurança 

Considerar contratos e confiança 

Cliente e Fornecedor -Armbrust et al. 

(2010). 
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Privacidade 

Considerar confiança Cliente e 

Fornecedor - Alshamaila, Li e 

Papagiannidis (2013). 

Conformidade 

Considerar diretivas da organização e 

legislação - Carcary, Doherty e 

Conway (2014). 

Interoperabilidade 

Considerar diferencial tecnológico 

entre legado e nova solução - 

Alshamaila, Li e Papagiannidis 

(2013). 

Fonte: Elaborado pelo Autor com base no Cap. 2 (Revisão da Literatura) e Cap. 4 (Análises e Resultados) do presente estudo. 

 

4.3.5 Aspectos não Considerados no Processo de Adoção da Computação em Nuvem na 

Organização 

Entre os aspectos motivadores e barreiras da adoção da computação em nuvem, a aplicação 

metodológica permitiu identificar que a organização não considerou no processo de adoção os 

aspectos a seguir descritos.   

a) Segurança  

Quanto ao aspecto segurança, este não foi considerado pela organização no processo de 

adoção da computação em nuvem. Conforme a instituição, o aprendizado gerado pelo processo de 

adoção de nuvem pela companhia, globalmente, e a formalidade contratual auxiliaram no processo 

de tomada de decisão no que se refere a esse aspecto. 

b)  Interoperabilidade  

Quanto à interoperabilidade, a organização ressalta que não a considerou no processo de 

adoção pelo fato de contar com a experimentação como uma prova de conceito rica em 

funcionalidades e bem próximo do ambiente real, realizando posteriormente a migração gradativa 

para o ambiente de computação em nuvem.  

c)  Privacidade 

A organização também não considerou a privacidade no processo de adoção da computação 

em nuvem. A instituição destaca que, similarmente ao aspecto segurança, o aprendizado gerado 
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pelo processo de adoção de nuvem pela companhia na esfera global e a formalidade contratual, 

colaboraram para o processo seguir sem ações relacionadas com esse aspecto.  

d) Conformidade  

Em referência ao aspecto conformidade, a organização salienta que não considerou esse 

aspecto no processo de adoção de computação em nuvem, com o argumento de contar com o 

incentivo global da companhia em relação à adoção da tecnologia bem como a utilização do 

contrato de serviços como instrumento formal para a continuidade dos serviços. 

e) Legislação  

Quanto ao aspecto legislação, este não foi considerado no processo de adoção da 

computação em nuvem por parte da instituição. A organização salienta que o provedor possui 

entidade legal no Brasil; por isso entendeu não existir necessidade de se considerar o aspecto 

legislação no processo de adoção. 

 

4.3.6 Contextualização do Ambiente de Adoção na Organização 

Conclusivamente, em concordância à adoção de computação em nuvem e o Modelo 

Tecnologia-Organização-Ambiente (TOE), proposto por Tornatzky e Fleischer (1990), na Figura 

8 apresentam-se os aspectos de adoção da computação em nuvem oriundos da organização do 

presente estudo de caso. 
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Figura 8 – Aspectos Barreiras e Motivadores para a Adoção da Computação em 

Nuvem – Estudo de Caso Mineradora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor conforme conteúdo apresentado nesta seção. 

No presente capítulo objetivou-se apresentar os resultados em profundidade para cada 

estudo de caso, especialmente no tocante ao problema de pesquisa e aos objetivos específicos. No 

Capítulo 5 apresentam-se conclusões do estudo. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 Nesta dissertação investigou-se o processo de adoção da computação em nuvem nas 

organizações com atuação no Brasil, buscando responder à questão de pesquisa: “Como as 

organizações com atuação no Brasil estruturam o processo de adoção da computação em nuvem?”. 

Como forma de operacionalizar esta pesquisa, por intermédio de estudo de casos múltiplos, 

realizaram-se entrevistas em três organizações de setores econômicos distintos, representando os 

três setores da economia: primário, secundário e terciário.  As entrevistas concentraram-se 

essencialmente em três participantes, representantes das organizações, com atribuição de gerentes 

de projetos responsáveis pelo projeto de adoção de computação em nuvem na instituição, 

constituindo-se em autoridades soberanas quanto ao conhecimento do tema. 

 Embora detalhado em profundidade na Análise de Resultados presente no Capítulo 4, 

especialmente no item de Contexto Organizacional, destaca-se que a escolha das empresas dos três 

setores da economia permitiu acessar um campo de pesquisa bastante heterogêneo, desde o âmbito 

do negócio no qual a organização está inserta até o processo de adoção da computação em nuvem 

em si, proporcionando com a total diferença de características das organizações uma análise da 

adoção em diferentes condições.  

5.1 Aspectos motivadores e barreiras dos estudos de caso 

 

 Os estudos de caso previamente descritos apresentam motivadores e barreiras divergentes 

quando comparados entre si. Tocando-se a questão de pesquisa bem como o objetivo específico de 

identificar os aspectos que atuam como motivadores e barreiras, presentes no processo de adoção 

de computação em nuvem nas organizações, o Modelo Tecnologia-Organização-Ambiente (TOE) 

proposto por Tornatzky e Fleischer (1990) resultou na Figura 9 a qual apresenta de forma 

consolidada os aspectos barreiras e motivadores de adoção da computação em nuvem, oriundos 

das organizações deste estudo. 
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Figura 9 – Aspectos Barreiras e Motivadores para a Adoção da Computação em Nuvem – 

Consolidação Estudos de Caso.

 

Fonte: Elaborada pelo Autor de acordo com o conteúdo apresentado nesta seção. 

Em concordância com o objetivo especifico de entender a relação entre os aspectos que 

atuam como barreiras, listados na revisão da literatura e os presentes nas organizações do presente 

estudo, no Quadro 17 de forma sintetizada estabelece-se comparativo entre os aspectos oriundos 

dos estudos de casos bem como da literatura. 
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Quadro 17 – Consolidado Comparativo dos Aspectos Motivadores e Barreira Adoção da 

Computação em Nuvem – Estudos de casos múltiplos e literatura. 

Aspectos 

  

Literatura 

  

Estudo de Caso  

Instituição Financeira 

  

Estudo de Caso  

Construtora 

  

Estudo de Caso  

Mineradora 

Motivadores 

Dinamismo Dinamismo Dinamismo Dinamismo 

Confiabilidade Confiabilidade Confiabilidade Confiabilidade 

Economia Economia Economia Economia 

Relacionamento 

Cliente e Provedor 

Relacionamento cliente e 

provedor 

Relacionamento 

cliente e provedor 
Escalabilidade 

Escalabilidade Escalabilidade Escalabilidade 
Transferência de custo e 

responsabilidade 

Transferência de 

Custos e 

Responsabilidades 

Transferência de custo e 

responsabilidade 

Transferência de 

custo e 

responsabilidade 

Prova de Conceito 

Sustentabilidade Sustentabilidade Sustentabilidade Cultura Organizacional 

  
Adequação da solução ao 

modelo de governança 

Prova de 

Conceito 
  

  

Barreiras   

Segurança 

  

Segurança 

  

Segurança 

  

Economia 

Interoperabilidade Privacidade Interoperabilidade Conectividade 

Privacidade Conformidade Privacidade Infraestrutura Pública 

Economia Controle Conformidade   

Conformidade Visibilidade da solução Conectividade   

Conectividade   
Infraestrutura 

Pública 
  

Infraestrutura 

Pública 
  

  
  

Legislação       

Fonte: Elaborado pelo Autor de acordo com o conteúdo apresentado nesta seção. 

 Entre os aspectos motivadores, fundamentados na literatura global, e o resultado deste 

estudo, identificou-se a incidência comum essencialmente dos aspectos Dinamismo, 

Confiabilidade, Economia, Escalabilidade e Transferência de Custos e Responsabilidades. Entre 

eles salienta-se: 

a) Dinamismo 

O aspecto motivador dinamismo destaca-se pela capacidade de proporcionar flexibilidade 

tanto no processo de adoção e operação da computação em nuvem quanto no negócio em que a 

organização está inserta. No modelo computacional tradicional, o crescimento e retração do 

ambiente tecnológico resumem-se a um processo oneroso, tanto em termos de custo quanto em 

termos de ações. No modelo de computação em nuvem, o dinamismo intrínseco na solução 
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possibilita que o poder computacional da organização acompanhe as necessidades organizacionais, 

podendo ser facilmente redimensionado, com o custo orientado unicamente para o consumo. 

b) Confiabilidade 

Quanto ao aspecto motivador confiabilidade, salienta-se especialmente robustez do 

fornecedor e da solução tecnológica, características inerentes à computação em nuvem. No modelo 

computacional tradicional, a robustez está condicionada ao investimento exponencial em 

resiliência da solução, por intermédio de contingência local ou distribuída geograficamente em 

localidades distintas. Na computação em nuvem, a solução apresenta como característica de sua 

fundamentação a distribuição do poder computacional em diferentes núcleos, resultando 

naturalmente na redundância geográfica, uma vez que o poder computacional é distribuído em 

distintas partes do globo. 

c) Economia 

O aspecto motivador economia destaca-se desde o princípio do processo de adoção 

especialmente pela mudança proporcionada ao modelo de investimento. Na computação 

tradicional, o modelo de investimento traz fundamentação em ativos, usualmente resultando em 

grandes investimentos periódicos, em particular devido à depreciação dos ativos e obsolescência 

tecnológica. No modelo de computação em nuvem, a ausência de investimento em grande parte de 

ativos tecnológicos, ou seja, apenas na estrutura mínima para utilização da nuvem, resulta numa 

redução drástica de investimento em ativos de tecnologia da informação, mitigando-se 

adicionalmente o efeito de depreciação e obsolescência na organização. 

 

d) Escalabilidade 

Em relação ao aspecto motivador escalabilidade, destaca-se essencialmente a característica 

de elasticidade de recursos presentes na solução. Na esfera tradicional, a limitação de recursos está 

condicionada aos ativos presentes no ambiente organizacional, resultando em grande parte 

consequentemente numa limitação em curto espaço de tempo. No âmbito da computação em 

nuvem, a solução de maneira nativa conta com um poder computacional extremo, o qual o cliente 

pode utilizar sob demanda sem acarretar custo de investimento em ativo, corroborando para o 

desempenho organizacional de maneira absoluta. 
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e) Transferência de Custos e Responsabilidade 

Quanto ao aspecto motivador transferência de custos e responsabilidade, destaca-se 

especialmente a continuidade da solução de tecnologia da informação. Na estrutura tradicional, o 

poder computacional está condicionado à administração da organização, ou seja, a organização é 

responsável não apenas pela solução tecnológica, mas também pelos insumos necessários para a 

continuidade dela, desde a infraestrutura até a manutenção.  Na computação em nuvem, a 

responsabilidade de manutenção contínua está relacionada diretamente com o provedor da solução, 

o qual usualmente atua com as melhores práticas de tecnologia da informação em busca de manter 

sempre o melhor nível de serviço. 

Quanto aos aspectos motivadores adicionais à literatura, como resultado do presente estudo, 

destaca-se a incidência dos aspectos Adequação da solução ao modelo de governança, Prova de 

Conceito e Cultura Organizacional, abaixo descritos.  

a) Adequação da solução ao modelo de governança 

A adequação da solução às expectativas da organização, mais precisamente às 

determinações da governança, constitui-se em importante aspecto motivador para o processo de 

adoção da computação em nuvem conforme descrito pela organização do estudo de caso 

previamente apresentado. A adequação da solução consiste na adaptação do modelo tecnológico 

por parte do provedor em conformidade com as premissas elencadas pela organização. Na 

computacional tradicional, a solução trabalha em sinergia com a governança corporativa. Na 

solução de computação em nuvem, originalmente a governança é estabelecida pelo próprio 

provedor da solução.   

b) Prova de Conceito 

O aspecto motivador prova de conceito consiste na experimentação prévia dos serviços em 

questão, proporcionando uma avaliação prévia tanto da solução quanto do provedor de serviços. 

Em ambos os ambientes, computação tradicional ou nuvem, é possível a realização da prova de 

conceito, entretanto, no ambiente de computação em nuvem, esse aspecto possibilita tornar 

tangíveis tanto a solução quanto os dados físicos que usualmente residem em ambiente remoto. 
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c) Cultura Organizacional 

A cultura organizacional, aspecto motivador identificado neste estudo, atua como um 

importante instrumento no processo de adoção da computação em nuvem. Este aspecto resume-se 

ao apoio no âmbito organizacional em função do processo de adoção. A computação tradicional, 

pela maturidade tecnológica e existência na organização, naturalmente apresenta facilidade em seu 

processo de difusão. No âmbito da computação em nuvem, devido ao fato de ser uma tecnologia 

em processo de difusão, apresenta evidentemente resistência no processo de adoção. 

Quanto às barreiras, com base na literatura global bem como no resultado deste estudo, 

destaca-se a incidência comum essencialmente dos aspectos Segurança, Privacidade, 

Conformidade, Conectividade e Infraestrutura Pública. Aqui estão:  

a) Segurança 

No que se refere ao aspecto barreira segurança, salienta-se essencialmente a ruptura do 

conceito sobre o domínio, controle e manipulação das informações organizacionais. Na 

computação tradicional, os dados são de inteiro controle da organização, podendo ser 

compartilhados e manipulados por eventuais prestadores de serviços autorizados. Na computação 

em nuvem, mesmo com todos os instrumentos de controles e eventuais auditorias, as informações 

integralmente residem sob o domínio do prestador de serviços, proporcionando uma certa sensação 

de insegurança. 

b) Privacidade 

Quanto à barreira privacidade, destaca-se majoritariamente a eficácia da segurança para 

garantir que nenhuma informação da organização seja divulgada ou utilizada sem o formal 

consentimento da instituição. No ambiente de computação tradicional, a privacidade resume-se ao 

controle local realizado pela organização, por meio de políticas e governança. No ambiente de 

computação em nuvem, a organização está condicionada às políticas e governança do provedor de 

serviços, regulamentado por contrato.  

c) Conformidade 

Quanto à barreira conformidade, enfatiza-se a acurácia da solução de computação em 

nuvem não apenas para as necessidades técnicas, mas também para o delineamento da governança 
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corporativa. No ambiente tradicional, o enfoque da conformidade apresenta relacionamento 

majoritário para as necessidades técnicas da solução, uma vez que o ambiente organizacional por 

sua vez opera sob a governança corporativa, mesmo de maneira tênue. No ambiente de computação 

em nuvem, ainda que numa arquitetura privada, conta com a intervenção do provedor de serviços; 

dessa forma, além de toda a conformidade técnica necessária para o efetivo funcionamento da 

solução, conta com o rigor das diretrizes corporativas, por políticas de segurança à governança 

corporativa de maneira integral. 

d) Conectividade 

Quanto à barreira conectividade, destaca-se predominantemente a infraestrutura 

responsável por garantir a comunicação entre a estrutura de nuvem e o ambiente organizacional. 

Na estrutura de computação tradicional, os recursos computacionais estão na própria organização 

e, dessa forma, a infraestrutura de comunicação predominante é local, utilizando pontualmente 

comunicação externa. Na solução de computação em nuvem, a estrutura computacional encontra-

se usualmente no provedor de serviços na totalidade, proporcionando à organização grande 

dependência da comunicação externa para continuidade dos negócios. 

e) Infraestrutura Pública  

A barreira referente à infraestrutura pública resume-se ao fornecimento de condições 

necessárias elementares pelo poder público para o funcionamento do provedor de serviços e da 

organização, tais como energia elétrica, saneamento, transporte e comunicação. No ambiente de 

computação tradicional, a infraestrutura pública está condicionada ao âmbito organizacional. Na 

solução de computação em nuvem, a infraestrutura pública estende-se igualmente ao provedor de 

serviços. 

Quanto às barreiras adicionais à literatura, como resultado deste estudo destaca-se a 

incidência dos aspectos Controle e Visibilidade da Solução, aqui desenvolvidos:  

a) Controle 

O aspecto barreira de controle resume-se essencialmente à gestão do ambiente de tecnologia 

da informação. No ambiente computacional tradicional, a organização detém completamente o 

controle da área de tecnologia da informação, ou seja, a organização executa a gestão desde o ativo 

até os colaboradores. No ambiente de nuvem, o âmbito tecnológico passa a pertencer ao provedor 
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da solução, restando à organização apenas demandar, acompanhar e auditar por intermédio de 

processos. 

b) Visibilidade da Solução 

Quanto à barreira de visibilidade da solução, destaca-se o desafio de demonstrar de maneira 

constante os resultados da operação de computação em nuvem, especialmente quanto ao aspecto 

segurança e economia. No ambiente de computação tradicional, tornar tangível a solução resume-

se aos ativos e resultados que eles proporcionam. No âmbito da computação em nuvem, consiste 

predominantemente em demonstrar para a organização que a solução é confiável, que os dados dos 

clientes não estão vulneráveis e que a economia não está apenas na redução momentânea de custos.  

Conclusivamente, entre os aspectos motivadores e barreiras oriundos da literatura, bem 

como os identificados neste estudo, comparados exaustivamente e na íntegra no Capítulo 4 (Análise 

dos Resultados), destaca-se a barreira à legislação. De acordo com os resultados, o aspecto da 

legislação não foi considerado no processo de adoção da computação em nuvem pelas organizações 

do presente estudo. Salienta-se que o relacionamento organização e provedor é naturalmente 

pautado em contrato, o qual, consequentemente, conta com uma legislação-padrão para arbitrar 

nessa esfera. Salienta-se ainda, conforme as organizações, que a localização de entidades legais de 

ambas as partes no Brasil foi determinante para esse aspecto não influenciar o processo de adoção. 

 

5.2 Ações realizadas para mitigar os aspectos barreiras dos estudos de caso 

 

  Como forma de tornar tangível o objetivo específico de elencar as ações realizadas para 

mitigar as barreiras presentes no processo de adoção de computação em nuvem nas instituições, no 

Quadro 18, estabelece-se a análise comparativa das ações endereçadas a cada barreira do processo 

de adoção, seja na esfera da literatura, seja no âmbito das organizações. 
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Quadro 18 - Análise Comparativa Ações Barreiras Adoção da Computação em Nuvem – 

Literatura e Organizações do Presente Estudo. 

Aspecto Barreira 

Literatura 

 

Estudo de Caso  

Instituição Financeira 

 

Estudo de Caso  

Construtora 

 

Estudo de Caso  

Mineradora 

Ação Recomendada Ação Realizada Ação Realizada Ação Realizada 

Segurança 

Considerar contratos e 

confiança Cliente e 

Fornecedor -Armbrust 

et al. (2010). 

Considerar adoção de 

arquitetura privada 

sob governança da 

organização. 

Escolha de prestador de 

renome, experiência e 

instrumentos de controle. 

Definição de cláusulas 

contratuais específicas 

ao tema. 

Não considerado 

Interoperabilidade 

Considerar diferencial 

tecnológico entre legado 

e nova solução - 

Alshamaila, Li e 

Papagiannidis (2013). 

Não considerado 

Estudo prévio de 

viabilidade, aquisição ou 

desenvolvimento de 

aplicações que não 

apresentarem 

viabilidade. 

Não considerado 

Privacidade 

Considerar confiança 

Cliente e Fornecedor - 

Alshamaila, Li e 

Papagiannidis (2013). 

Considerar 

inexistência de acesso 

remoto ao ambiente e 

a dupla custódia de 

senhas. 

Escolha de prestador de 

renome, experiência e 

instrumentos de controle. 

Definição de cláusulas 

contratuais específicas 

ao tema.  Auditoria 

Independente 

Não considerado 

Economia 

Considerar custo 

migração legado - 

Carcary, Doherty e 

Conway (2014). 

Não considerado Não considerado 

Considerar ganhos 

do modelo de 

negócios inerente à 

computação em 

nuvem e 

desinvestimento com 

venda do legado 

tecnológico. 

Conformidade 

Considerar diretivas da 

organização e legislação 

- Carcary, Doherty e 

Conway (2014). 

Considerar ações no 

âmbito de segurança e 

privacidade, seguido 

por implementação de 

prova de conceito. 

Rigor no processo de 

seleção do prestador. 

Consideração da 

localização física do 

provedor e da solução, 

definição de acordo de 

nível de serviço para 

mensurar e mediar 

conformidade. 

Não considerado 

Conectividade 

Considerar eficiência 

conectividade - Dillon, 

Chang e Cheng (2010). 

Não considerado 

Considerar redundância 

de conectividade tanto 

no provedor quanto na 

organização, utilização 

de múltiplos backbones e 

definição de acordo de 

nível de serviço. 

Considerar 

arquitetura híbrida/ 

privada e 

redundância de 

conectividade. 

Infraestrutura 

Pública 

Considerar localização e 

infraestrutura existente - 

Tweneboah-Koduah, 

Não considerado 
Considerar redundância 

de matriz energética 

Considerar 

redundância de 

matriz energética. 
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Endicott-Popovsky e 

Tsetse (2014). 

tanto no provedor quanto 

na organização 

Legislação 

Considerar legislação 

Cliente e Fornecedor - 

Alshamaila, Li e 

Papagiannidis (2013). 

Não considerado Não considerado Não considerado 

Controle Não considerado 

Considerar revisão de 

processos e criação da 

visão integrada do 

ambiente. 

Não considerado Não considerado 

Visibilidade da 

solução 
Não considerado 

Considerar presença 

da estratégia e prova 

de conceito. 

Não considerado Não considerado 

Fonte: Elaborado pelo Autor de acordo com o conteúdo apresentado nesta seção. 

Dentre as ações realizadas para mitigar as barreiras da adoção da computação em nuvem, 

sugeridas pelos autores na Revisão da Literatura (Capítulo 2) bem como detalhada em cada 

organização na seção Análise dos Resultados (Capítulo 4), salienta-se: 

a) Segurança 

Conforme resultados detalhados previamente, bem como exposição teórica e conceitual deste 

estudo, o aspecto segurança consiste numa importante e recorrente barreira para a adoção da 

computação em nuvem. Armbrust et al. (2010) destacam que esse aspecto consiste na principal 

barreira encontrada pelas organizações no processo de adoção.  

Nas organizações do presente estudo, as ações com o objetivo de mitigar a incidência desse 

aspecto resumem-se à escolha de um provedor de serviço de renome e experiente, celebração de 

um contrato com o provedor de serviço no qual rigorosamente o aspecto segurança seja abordado 

e, finalmente, num caso de maior rigor para considerar a implantação de toda a solução de nuvem 

em estrutura privada mediante a governança da organização. No âmbito teórico, Alshamaila, Li e 

Papagiannidis (2013) destacam essencialmente a confiança no provedor de soluções de 

computação em nuvem, objetivando-se o processo de adoção, além da total formalidade contratual 

dos atributos de segurança, o entendimento em detalhes de toda a estrutura empenhada no projeto, 

desde a localização geográfica das informações até eventuais métodos de auditoria. 

Ressalta-se conclusivamente nesse aspecto que, embora ambas as recomendações sejam 

plausíveis e amplamente apreciáveis por outras organizações, a reflexão acerca do cerne do negócio 

e arquitetura de cada organização é determinante para intensidade de cada ação específica.  Numa 

instituição financeira, como é o caso do presente estudo, é natural que a adoção integral das 

recomendações descritas neste tópico seja uma premissa para a adoção da computação em nuvem. 
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b) Interoperabilidade 

O aspecto barreira interoperabilidade, embora em menor recorrência nas organizações do 

presente estudo, consiste num aspecto que pode atuar como barreira não apenas de maneira isolada; 

porém, quando combinado com outros aspectos igualmente de barreira, pode inviabilizar o 

processo de adoção.  

Conforme Alshamaila, Li e Papagiannidis (2013), embora a computação em nuvem apresente 

uma natural expectativa de alto grau de compatibilidade entre o legado e a nova solução, 

recomenda-se que na fase de concepção do projeto seja analisado em profundidade a viabilidade e 

complexidade de migração do ambiente legado para a nova solução, ou eventualmente a 

convivência de ambos os cenários por um determinado período. Nas organizações do presente 

estudo, como ação utilizada para mitigar tal aspecto, além de um estudo prévio de viabilidade, 

recomenda-se considerar no cronograma do projeto um tempo maior para que as funcionalidades 

que não sejam aplicáveis ao ambiente de nuvem, além de residir na solução tradicional, sejam 

desenvolvidas para o ambiente novo. 

Conclusivamente, quanto maior aderência às boas práticas da tecnologia da informação, 

especialmente quanto à manutenção do parque tecnológico atualizado, menor a incidência dessa 

barreira, independentemente do tipo de negócio da organização. 

c) Privacidade 

Quanto ao aspecto barreira privacidade, as ações para mitigá-lo assemelham-se às ações 

designadas à barreira segurança. Para Fianni (2002), as recomendações para erradicar tal barreira 

consistem na negociação e celebração de contratos entre as organizações e provedores de 

computação em nuvem, os quais objetivam essencialmente garantir o cumprimento dos termos de 

privacidade e confidencialidade.  

Para as organizações do presente estudo, além de uma forte fundamentação contratual, 

recomenda-se a cautela na contratação de um provedor de serviços de computação em nuvem, não 

concessão de acesso remoto ao ambiente da nuvem quando este consistir numa estrutura privada, 

implementação de um rigoroso e eficiente processo de monitoria, bem como a implantação de um 

consistente processo formal de auditoria. 

Destaca-se que, embora as ações em razão do aspecto segurança sejam de comum efeito ao 

aspecto privacidade, independentemente do negócio de cada organização esse aspecto seja tratado 

isoladamente, proporcionando ações consistentes e eficientes também em relação a esse aspecto. 
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d) Economia 

O aspecto barreira economia, em especial, apresenta uma particularidade entre os demais 

aspectos relatados tanto na literatura quanto neste estudo. Carcary, Doherty e Conway (2014) 

destacam que, apesar de ganhos econômicos inerentes à adoção da computação em nuvem, o 

aspecto econômico igualmente consiste, mesmo que em pequena proporção, numa barreira para 

adoção da tecnologia em questão. Conforme os autores, tal aspecto tem ocorrência associada à 

migração do legado tradicional para o modelo de nuvem. 

Durkee (2010) e Reese (2009) salientam que, para mitigar esse aspecto, deve-se considerar 

os ganhos reais com a adoção, representados no demonstrativo de resultados, especialmente quanto 

ao resfriamento do parque tecnológico bem como à infraestrutura para sua manutenção.  

Nas organizações do presente estudo, embora a baixa incidência, as ações de erradicação do 

aspecto barreira possuem como fundamentação o entendimento da solução e o mapeamento dos 

indicadores econômicos que ela impacta. Adicionalmente, buscando corroborar a adoção, sugere-

se o desinvestimento do legado tecnológico por meio de venda de ativos bem como descarte sem 

ônus à organização. 

No âmbito organizacional geral, estabelecendo-se um paralelo com instituições que estão em 

fase de adoção ou prospectando tal ação, sugere-se mediante tal resultado a consideração desse 

aspecto, independentemente do setor econômico ou tamanho da organização, buscando-se, além 

de mitigar a existência dele, corroborar um resultado financeiro positivo no processo de adoção. 

e) Conformidade 

No que tange o aspecto barreira conformidade, Carcary, Doherty e Conway (2014) ressaltam 

a relação do presente aspecto com o cumprimento da legislação local ou até mesmo de diretivas 

organizacionais no processo de adoção de computação em nuvem. Conforme os autores, entre as 

ações para mitigar a incidência de tal aspecto, recomenda-se considerar a localização física dos 

equipamentos que armazenam as informações na solução, bem como as diretivas organizacionais 

que fundamentam a operação do ambiente. Em caso de eventuais problemas inerentes à 

privacidade, segurança ou até mesmo contratual, esse aspecto está relacionado de maneira integral 

à legislação ou diretivas que intercederão no tema. 

Na perspectiva das organizações do presente estudo, destaca-se a utilização de prova de 

conceito previamente ao processo integral de adoção; tal instrumento objetiva reproduzir em escala 

menor todo o comportamento tecnológico e contratual da solução e do provedor. Salienta-se ainda 
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a importância da implantação de acordo com o nível de serviço para mensurar e mediar toda entrega 

prevista em contrato. Conclusivamente, ressalta-se o eventual apoio de uma consultoria externa e 

independente, caso a organização não conte com um contingente tecnológico. 

No âmbito generalista de adoção de computação em nuvem por diferentes tipos de 

organizações, com base no presente estudo bem como nos autores previamente citados, recomenda-

se que esse aspecto seja priorizado no processo de adoção, especialmente pela capacidade de 

avaliação que a prova de conceito permite conceder ao processo de adoção, avaliando-se 

detalhadamente o impacto causado aos demais aspectos. 

f) Conectividade 

Tweneboah-Koduah, Endicott-Popovsky e Tsetse (2014) destacam que o aspecto 

conectividade consiste numa barreira comumente presente no processo de adoção da computação 

em nuvem. Os autores sugerem que esse aspecto seja mandatoriamente considerado no processo 

de adoção, resultando como ações para mitigá-lo medidas cabíveis para maior resiliência da 

comunicação. Dillon, Chang e Cheng (2010) igualmente destacam ações no âmbito da resiliência 

de comunicação, inclusive considerando todas as ramificações da solução, desde a computação em 

nuvem propriamente citada até o usuário dela. 

No que se refere ao presente aspecto, as organizações desse estudo consideraram como 

principal ação para mitigar tal aspecto a resiliência de conectividade, por intermédio de 

redundância e contingência de comunicação desde o ambiente do provedor até mesmo nos 

escritórios nos quais os usuários são lotados. Adicionalmente, as organizações consideraram a 

utilização de arquitetura hibrida para mitigar os efeitos de tal aspecto; dessa forma, mesmo que em 

casos de isolamento de determinado escritório, ele permanece operando com recursos locais. 

Conclusivamente, mediante exposição teórica dos autores citados e do resultado do presente 

estudo, salienta-se que o aspecto barreira conectividade possui vital importância tanto na adoção 

quanto posterior operação da solução de computação em nuvem em diferentes tipos de negócios, 

especialmente pelo efeito que ele produz para o usuário final e para o resultado da organização. 

g) Infraestrutura Pública 

No que se refere ao aspecto barreira infraestrutura pública, Tweneboah-Koduah, Endicott-

Popovsky e Tsetse (2014) salientam a incidência desse aspecto tanto no âmbito organizacional 

quanto na esfera do provedor de solução. Conforme os autores, o aspecto incide essencialmente no 

fornecimento de energia e conectividade geralmente concedidos pelo poder público ou por 
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intermédio de concessões. Como ações para mitigar esse aspecto, os autores sugerem uma análise 

prévia da região em que a organização e o provedor estão instalados ou pretendem se instalar, 

dando preferência às capitais e aos grandes centros os quais geralmente são prioridades para o 

governo. 

Conforme resultados obtidos nas organizações do presente estudo, recomenda-se, além de 

considerar capitais e grandes centros, que sejam consideradas contingências energéticas e de 

conectividade, tanto no âmbito do provedor quanto no da organização. Tais considerações 

consistem em utilizar geradores, no-breaks e diferentes circuitos de comunicação.  

Num paralelo com as demais organizações, embora seja um tema um tanto pavimentado 

mesmo com soluções legadas, recomenda-se a revisão deste ponto no processo de adoção, seja para 

implementação de melhorias, seja até mesmo implementação das ações para mitigar de fato esse 

aspecto. 

h) Legislação 

Para Alshamaila, Li e Papagiannidis (2013), o aspecto barreira legislação resume-se ao 

conjunto de leis e regulamentações as quais regem especialmente o relacionamento cliente e 

fornecedor. Os autores previamente citados, com Kalpana, Kumar e Krishnaiah (2015) 

recomendam que no processo de adoção seja exaustivamente revisado esse aspecto, considerando-

se desde o contrato até mesmo a localização geográfica na qual a organização e o fornecedor estão. 

Nas organizações do presente estudo, embora esse aspecto não se tenha constituído 

propriamente uma barreira na adoção, destaca-se a cautela das instituições na revisão minuciosa 

do contrato com o provedor, inclusive considerando penalidades no caso de não cumprimento do 

acordo do nível de serviço. Adicionalmente, além de considerar o contrato um instrumento de 

mediação no tema, salienta-se que as organizações consideraram provedores com entidades legais 

no Brasil, para que eventuais problemas contratuais sejam resolvidos em âmbito nacional. 

Com base na literatura e nos resultados obtidos com as organizações do presente estudo, 

recomenda-se que demais organizações utilizem como prática a revisão em profundidade do 

contrato como um mecanismo de segurança e garantia na entrega do serviço, além de 

preferencialmente considerar um provedor de serviços com entidade legal no Brasil, o que tende a 

facilitar em caso de eventuais problemas no contrato. 
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i) Controle 

No que se refere ao aspecto barreira controle, conforme resultado obtido no presente estudo, 

destaca-se a mudança de responsabilidade pelo ambiente tecnológico com a adoção da computação 

em nuvem, refletindo-se, em suma, na operação do ambiente que passa da estrutura organizacional 

para o provedor da solução. Como ação para mitigar tal aspecto, recomenda-se a integral revisão 

processual e de governança da organização, garantida por intermédio de processos e auditorias que 

todo o trabalho esteja em conformidade. 

Embora esse aspecto não seja citado pela literatura global, identificou-se que o impacto dele 

pode inviabilizar a operação de computação em nuvem posteriormente ao processo de adoção, em 

diferentes tipos de organizações; por isso recomenda-se veementemente a consideração desse 

aspecto desde o princípio do processo de adoção, principalmente pela mudança organizacional que 

ele tende a resultar. 

j) Visibilidade da solução 

O aspecto barreira visibilidade da solução, resultante do presente estudo, consiste 

essencialmente na demonstração de eficiência e economia da solução de computação em nuvem 

perante a organização. Destaca-se que, devido à mudança de paradigma entre a solução 

tradicional em que os ativos pertencem à instituição para a computação em nuvem, na qual os 

ativos pertencem ao provedor da solução, é necessária a constante demonstração de que a adoção 

da solução de nuvem é eficiente e economicamente viável. 

Entre as ações para mitigar esse aspecto, amplamente aplicáveis aos diferentes tipos de 

organizações, recomenda-se, com base no resultado do presente estudo, que na fase de adoção da 

computação em nuvem seja utilizada a prova de conceito. Tal mecanismo, além de avaliar de fato 

a solução, gera indicadores para demonstrar aos stakeholders da organização o desempenho e 

apoia, dessa forma, o investimento. Outro ponto a ser trabalhado consiste na relação do projeto de 

adoção com a estratégia corporativa da organização. Uma vez concluso o processo de adoção, 

este passa a ser parte da estratégia organizacional, inclusive sustentando o desenvolvimento de 

novos negócios. 
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5.3 Ineficiências presentes no modelo de computação em nuvem adotados pelas organizações. 

 

 Estabelecendo-se uma consolidação dos relatos, especialmente buscando tornar tangível o 

objetivo específico de identificar eventuais ineficiências presentes no modelo de computação em 

nuvem, constatou-se que o modelo em geral não apresentou ineficiências, mas necessidades 

adicionais contínuas oriundas do usuário e do negócio. Ainda quanto à eficiência do modelo, o 

processo de adoção demonstrou-se orientado para os aspectos motivadores e barreiras, os quais 

necessitaram de ações com o objetivo de confirmar a adoção.  

 Como mecanismo de avaliar a eficiência do tipo de serviço, da arquitetura ou até mesmo 

do modelo de computação em nuvem especialmente no processo de adoção, constatou-se a 

existência de um importante aspecto motivador que é a prova de conceito. Conforme as 

organizações do presente estudo, a prova de conceito permite que a solução seja avaliada em 

ambiente real, porém de forma controlada, consistindo em importante ferramental no processo de 

adoção da computação em nuvem.  

5.4 Limitações e sugestões para novas pesquisas 

 

Em virtude da utilização da abordagem qualitativa e o uso de estudos de caso, este estudo 

dispõe de limitações associadas à não generalização, pois baseia-se essencialmente na percepção 

de executivos acerca do tema. 

Como sugestões para novas pesquisas, destacam-se: 

a) abordagem quantitativa - sugere-se a execução do presente estudo utilizando abordagem 

quantitativa e amostras probabilísticas buscando a extrapolação dos resultados; 

b) acurácia das ações para mitigar barreiras no processo de adoção - com base nos aspectos 

barreiras e respectivas ações realizadas para mitigar tais aspectos, sugere-se executar 

estudo buscando medir a acurácia de tais ações; 

c) adoção de computação em nuvem no âmbito do fornecedor de soluções - sugere-se 

desenvolver estudo buscando entender o processo de adoção tecnológica por parte de 

provedores de serviços de computação em nuvem. 
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5.5 Considerações Finais 

 

 Conclusivamente, embora incipiente no mercado corporativo global e especialmente no 

Brasil, a computação em nuvem apresenta de maneira geral pleno grau de eficiência e potencial de 

adoção. Como considerações finais, um panorama na perspectiva de negócios e na perspectiva de 

sistemas de informações sintetiza as principais contribuições do presente estudo, seja para a 

literatura seja para o apoio a organizações no processo de adoção. 

Na perspectiva de negócios, com o enfoque em difusão de inovação, o resultado deste 

estudo possibilitou evidenciar que o processo de adoção está amplamente pautado nos motivadores 

e barreiras, destacando-se a grande acurácia dos aspectos globais presentes na literatura nas 

organizações brasileiras, seguido por suas respectivas ações que objetivam mitigar cada aspecto de 

barreira. Identificaram-se, adicionalmente, duas novas barreiras à adoção nas organizações 

brasileiras:  o controle e a visibilidade da solução. Dentre todas as ações para mitigar a existência 

de barreiras e até mesmo para corroborar os motivadores, destaca-se a prova de conceito, 

mecanismo de extrema importância utilizado como ação em relação ao aspecto visibilidade da 

solução e demais aspectos descritos nos capítulos anteriores, o qual promove uma adoção gradativa 

e estruturada. 

Na perspectiva de negócios, porém com enfoque na estratégia organizacional, a 

computação em nuvem naturalmente consiste numa quebra de paradigma, especialmente quanto 

ao modelo de negócios o qual proporciona total mudança na forma de investimento, passando de 

um tradicional investimento em ativos para despesas operacionais. Na literatura, Carr (2009) 

aborda de maneira categórica as vantagens estratégicas inerentes à reavaliação de investimentos 

nas organizações, corroborando a literatura. No presente estudo identificou-se que as organizações 

brasileiras enfrentaram, de forma unânime, a respectiva quebra de paradigma, especialmente no 

que se refere à mudança de investimento tradicionalmente executada em ativos.  

Na esfera de negócios, porém, com o enfoque na teoria de terceirização, corroborando com 

Perunović (2007), destaca-se a exaustiva e minuciosa atenção das organizações brasileiras na 

transição do legado tecnológico para a solução de computação em nuvem. Tal atenção refere-se 

especialmente quanto à contratação do provedor de serviço, elaboração dos dispositivos para 



129 
 

regulamentação do tema nos contratos, implementação de diretrizes de governança e processos de 

auditoria. 

Portanto, na esfera de sistemas de informação, além do resultado no tocante a barreiras, 

motivadores e ações em prol de mitigar as barreiras, desenvolvido previamente em profundidade, 

destaca-se a importância do modelo Tecnologia-Organização-Ambiente (TOE) proposto por 

Tornatzky e Fleischer (1990). Esse modelo atuou de maneira essencial na estruturação deste estudo, 

especialmente no tocante à análise de resultados, proporcionando uma visão única de todos os 

aspectos de adoção tecnológica, permitindo o entendimento da interação entre eles. Recomenda-se 

veementemente que as organizações utilizem o modelo TOE como um mapa prévio à adoção, 

facilitando não apenas entender a relação de causa e efeito dos aspectos, mas também estruturar 

ações de maneira íntegra e única. 

Os resultados obtidos demonstram que a continuidade desta linha de pesquisa pode 

proporcionar contribuições não só para o processo de adoção tecnológica, como também para o 

modelo tecnológico e especialmente para o de negócios atual, resultando num estágio pleno de 

maturidade da tecnologia, conforme previsto pela curva de adoção de Gartner (GARTNER, 2016). 
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APÊNDICE A – PROTOCOLO DE ESTUDO DE CASO 

 

Este protocolo de pesquisa visa à construção de questões oriundas do problema de pesquisa e 

objetivos, fundamentadas essencialmente no arcabouço teórico apresentado neste estudo. 

 

1  visão geral do estudo de caso   

 

1.1 questão de pesquisa 

como as organizações com atuação no brasil estruturam o processo de adoção da computação 

em nuvem? 

 

1.2 objetivo geral da pesquisa 

mapear como as organizações com atuação no brasil estruturam o processo de adoção da 

computação em nuvem. 

 

1.3 objetivos específicos 

 

a) identificar os aspectos que atuam como motivadores e barreiras, presentes no processo 

de adoção de computação em nuvem nas organizações; 

b) elencar as ações realizadas para mitigar as barreiras presentes no processo de adoção de 

computação em nuvem nas organizações; 

c) elencar eventuais ineficiências presentes nos modelos de computação em nuvem 

adotados pelas organizações; 

d) entender a relação entre os aspectos que atuam como barreiras, listados na revisão da 

literatura e os presentes nas organizações deste estudo. 
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1.4   Unidade de Análise 

 

a) característica: ser uma empresa nacional ou multinacional com operação no Brasil. 

Justificativa: Característica alinhada ao objetivo central da pesquisa o qual consiste em analisar o 

mercado corporativo brasileiro. 

b) característica: ser uma empresa com faturamento anual superior a R$ 16 milhões.  

Justificativa: Conforme o BDNES (2015), caracteriza-se uma organização de médio porte aquela 

cujo faturamento anual seja superior a R$ 16 milhões. Objetiva-se com a definição dessa 

característica proporcionar similaridade entre as organizações presentes na amostra, desde o 

âmbito financeiro até a capacidade laboral, propiciando a adoção tecnológica de maneira 

profissional.  

d) característica: ser uma empresa com ao menos um escritório no estado de São Paulo. 

Justificativa: Objetiva-se com tal caracterização proporcionar uma homogeneidade quanto aos 

atributos de infraestrutura, tais como fornecimento de energia elétrica e comunicação. 

e) característica: ser uma empresa que executou o processo de adoção de computação em nuvem 

em ao menos um tipo de serviço. 

Justificativa: Objetiva-se com a definição de tal característica que a organização apresente 

propriedade para a abordagem do tema, maximizando a contribuição com esta pesquisa. 

f) característica: disponibilizar o colaborador responsável pelo projeto que resultou na adoção da 

computação em nuvem integralmente na organização. 

Justificativa: Esta característica tem como objetivo obter os detalhes de toda a experiência da 

organização no processo de adoção da computação em nuvem. 

 

1.5  Fonte de Informações 

 

a) entrevistas semiestruturadas 

b) análise de documentos relativos à unidade de análise (relatórios, planilhas, sites corporativos 

etc.) 

 

1.6  Procedimentos 

a) selecionar empresa mediante características apresentadas no item unidade de análise; 
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b) validar a implementação e operacionalização de um ou mais projetos de computação em nuvem; 

c) realizar levantamento de informações gerais referentes à empresa escolhida; 

d) executar contato com a empresa, apresentar projeto de pesquisa e validar participação no projeto; 

e) executar agendamento de recorrência de reuniões com a empresa em questão; 

f) executar reuniões com a empresa utilizando-se dispositivo de gravação especialmente no 

processo de entrevista; 

g) transcrever gravações; 

h) analisar conteúdo dos materiais conforme características citadas no item “fonte de informações”; 

i) consolidar informações por meio de relatório para cada empresa. 

 

2  Coleta de Dados 

 

2.1 Perfil da Empresa 

 

a) razão social 

b) endereço 

c) segmento de atuação 

d) nacionalidade 

e) multinacional ou subsidiária 

f) quantidade de funcionários global 

g) quantidade de funcionários Brasil 

h) número de filiais global 

i) número de filiais Brasil 

j) participação no mercado 

k) principais concorrentes 

l) capital social (aberto/fechado) 

m) tecnologias adotadas nos últimos 3 anos 

n) tecnologias em processo de prospecção de adoção para os próximos 3 anos 

 

2.2  Perfil do Respondente 
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a) nome 

b) cargo 

c) tempo de atuação na empresa 

d) tempo de atuação na área atual da empresa 

e) formação 

f) experiência em tecnologia da informação 

g) autoriza divulgação dos dados fornecidos 

 

2.3  Elementos do Roteiro de Entrevistas Semiestruturadas 

 

A seguir, relacionam-se os aspectos teóricos, objetivos e elementos-base destinados à 

composição do roteiro semiestruturado para a condução das entrevistas. 

 

2.3.1 Características do Projeto – Adoção de Computação em Nuvem 

 

Este item apresenta consonância com o objetivo geral e com o objetivo específico: 

a) elencar eventuais ineficiências presentes nos modelos de computação em nuvem adotados 

pelas organizações. 
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Quadro 19 – Protocolo: Características do Projeto. 

Elemento Teórico Autor (es) Proposta de Elementos para Questões 

Tipos de Serviços 

(Infraestrutura como Serviço, 

Software como Serviço e 

Plataforma como Serviço) 

Vaquero et al. (2009) 

Motahari-Nezhad, 

Stephenson e Singhal (2009) 

Jeffery e Neidecker-Lutz 

(2010) 

Laszewski e Wang (2008) 

Lozano e Marks (2010) 

Ransome e Rittinghouse 

(2010) 

Mateljan e Cisic (2010) 

Schaffer (2009) 

1) Elencar o (s) tipo (s) de serviço (s) de computação em nuvem 

presente (s) na organização. 

2) Elencar eventuais retrocessos na implementação de serviços 

de computação em nuvem em na organização. 

3) Identificar, de todos os serviços de tecnologia da informação 

presentes na organização, qual o percentual de serviços que 

utilizam computação em nuvem. 

4) Identificar eventuais ineficiências ou necessidades adicionais 

para o tipo de serviço atualmente implementado. 

Tipo de Arquitetura (Pública, 

Privada e Híbrida) 

Armbrust et al. (2010) 

Mell e Grance (2011) 

Jeffery e Neidecker-Lutz 

(2010) 

Motahari-Nezhad, 

Stephenson e Singhal (2009) 

5) Elencar o (s) tipo (s) de arquitetura (s) de computação em 

nuvem presente (s) na organização. 

6) Elencar eventuais mudanças de arquitetura desde a 

implementação da computação em nuvem em sua organização. 

7) No caso de mais de uma arquitetura implementada, 

identificar qual o percentual para cada e justificativas. 

8) Identificar eventuais ineficiências ou necessidades adicionais 

para o tipo de arquitetura atualmente implementado. 

Computação em nuvem e o 

impacto na estratégia e na 

operação da organização 

Carr (2009) 

Applegate et al. (2003) 

Lozano e Marks (2010) 

9) Identificar os principais impactos na estratégia organizacional 

causados pela adoção da computação em nuvem. 

10) Identificar se a tecnologia da informação passou a ter maior 

interação com a estratégia da organização após a adoção da 

computação em nuvem 

11) Detalhar a operação da computação em nuvem, destacando 

modelo de entrega e financeiro. 

12) Elencar quais aspectos influenciaram na escolha dos atuais 

fornecedores de computação em nuvem. 

13) Elencar os ônus e bônus apresentados pela adoção da 

computação em nuvem, especialmente anterior e posteriormente 

à implementação. 

 

Teoria da Terceirização 
Martens e Teuteberg (2009); 

Laudon e Laudon (2003); 

14) Descrever como foi o processo de adoção da computação 

em nuvem. 
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Dhar (2011); Perunović 

(2007) 

15) Elencar os motivadores para a mudança do ambiente legado 

ou tradicional para a computação em nuvem. 

16) Identificar o motivador para cada escolha de cada elemento 

teórico presente neste quadro, ou seja, o que levou a cada 

decisão nesse item. 

17) Identificar eventuais mudanças no processo que 

favoreceram a adoção da computação em nuvem. 

18) Identificar eventual experimentação dos serviços de 

computação em nuvem. Obter detalhes. 

19) Identificar eventual plano de expansão da computação em 

nuvem na organização. Obter detalhes. 

Teoria da Difusão da Inovação 

Afuan (1998); Rogers 

(1995); Tidd, Bessant e 

Pavitt (2003) 

Fonte: Elaborado pelo Autor com base nos autores e conceitos do Cap.2 do presente estudo. 

 

2.3.2 Aspectos Barreiras e Motivadores do processo de Adoção da Computação em Nuvem 

 

Este item apresenta consonância com o objetivo geral e com os objetivos específicos: 

 

a) identificar os aspectos que atuam como motivadores e barreiras, presentes no processo de 

adoção de computação em nuvem nas organizações; 

b) elencar as ações realizadas para mitigar as barreiras presentes no processo de adoção de 

computação em nuvem nas organizações; 

c) entender a relação entre os aspectos que atuam como barreiras, listados na revisão da 

literatura e os presentes nas organizações neste estudo. 
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Quadro 20 – Protocolo: Aspectos Barreiras e Motivadores do Processo de Adoção da 

Computação em Nuvem. 

Elemento Teórico  Aspecto Autor (es) Proposta de Elementos para Questões 

Tecnologia 

Segurança 

Alshamaila, Li e Papagiannidis (2013); 

Armbrust et al. (2010); Fianni (2002); Laudon e 

Laudon (2003); Wyld (2010) e Reese (2009) 

1) Elencar quais dos aspectos da 

literatura (coluna aspecto deste 

Quadro) foram considerados no 

processo de adoção da computação em 

nuvem. Obter detalhes e justificativa 

em profundidade. 

2) Elencar quais eventuais aspectos 

adicionais foram considerados no 

processo de adoção da computação em 

nuvem. Obter detalhes e justificativa 

em profundidade. 

3) Para cada aspecto, entender se esse 

atuou como barreira ou motivador no 

processo de adoção da computação em 

nuvem. Obter detalhes e justificativa 

em profundidade.  

4) Para cada aspecto, caso esse tenha 

atuado como barreira no processo de 

adoção da computação em nuvem, 

quais medidas foram adotadas. Obter 

detalhes e justificativa em 

profundidade. 

Interoperabilidade 

Alshamaila, Li e Papagiannidis (2013); Rogers 

(1995); Pfeffer e Salancik (1978); Fianni 

(2002); Liang e Huang (1998) 

Confiabilidade Reese (2009); Velte et al. (2009) 

Escalabilidade 
Turban e Volonino (2013); 

Alshamaila, Li e Papagiannidis (2013) 

Conectividade 
Tweneboah-Koduah, Endicott-Popovsky e 

Tsetse (2014); Dillon, Chang e Chen  (2010) 

Organização 

Privacidade 

Rogers (1995); Pfeffer e Salancik (1978); Fianni 

(2002); Liang e Huang (1998); Alshamaila, Li e 

Papagiannidis (2013) 

Economia 

Fianni (2002); Wyld (2010); Reese (2009); 

Durkee (2010); 

Carcary, Doherty e Conway (2014);  

Sultan (2010); 

Velte et al. (2009); 

Lozano e Marks (2010); 

Mather et al. (2009); 

Armbrust et al. (2010); 

Rosenberg e Mateos (2010); 

Conformidade Carcary, Doherty e Conway (2014) 

Transferência de 

Custos e 

Responsabilidades 

Mather et al. (2009); 

Velte et al. (2009) 

Relacionamento 

Cliente e 

Provedor 

Velte et al. (2009) 

Dinamismo Velte et al. (2009) e Mather et al. (2009) 
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Ambiente 

Infraestrutura 

Pública 

Tweneboah-Koduah, Endicott-Popovsky e 

Tsetse (2014) 

Legislação 
Alshamaila, Li e Papagiannidis (2013) 

Kalpana, Kumar e Krishnaiah (2015) 

Sustentabilidade 
Laudon e Laudon (2008); 

Menken e Blokdijk (2010) 

Outros Outros Entrevistado 

Fonte: Elaborado pelo Autor com base nos autores e conceitos do Cap.2 do presente estudo. 

 

2.3.3 Documentos Analisados 

 

Documentação de Implementação do Projeto; 

Relatórios; 

Sistemas corporativos; 

Sites Corporativos; 

Inventário Ativos Tecnologia da Informação; 

Documentação em geral relativa não apenas à tecnologia da informação, mas também ao tema de 

pesquisa; o acesso a essa documentação foi permitido pela organização.  

 

3) Contextualização Teórica 

 Como contextualização teórica, este Protocolo de Estudo de Caso está integralmente 

fundamentado nos conceitos apresentados no Capítulo 2 (Revisão da Literatura), o qual detalha em 

profundidade o arcabouço teórico utilizado neste estudo. 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1) Entrevista Semiestruturada – Visão Processual. 

Este apêndice objetiva a condução estruturada do processo de entrevista; para tal, na Figura 10 

ilustra-se a visão processual na íntegra: 

Figura 10 – Entrevista Semiestruturada – Visão Processual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor com base no Apêndice A (Protocolo de Pesquisa).  

 

 

 

Apresentação do Estudo de Caso - Visão Geral 

Coleta de Coleta de Dados: 

Perfil da Empresa 

Perfil do Respondente 

Entrevista Semiestruturada: 

- Características do Projeto – Adoção de Computação em Nuvem 

- Aspectos Barreiras e Motivadores do processo de adoção da Computação 

em Nuvem 

- Solicitação Documentos Importantes relacionados ao tema 

Síntese Conceitual 
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2) Visão Geral do Estudo de Caso   

 

 Neste tópico, como um introdutório do estudo ao entrevistado, é necessário um breve 

preâmbulo sobre o tema, em especial sobre o título, questão de pesquisa, objetivo geral e 

objetivos específicos. 

  

2.1) Questão de Pesquisa 

Título do estudo: Adoção de Computação em Nuvem: um estudo multicaso com 

organizações atuantes no Brasil. 

2.2) Questão de Pesquisa 

 

Como as organizações com atuação no Brasil estruturam o processo de adoção da computação 

em nuvem? 

 

2.3)  Objetivo Geral da Pesquisa 

 

Mapear como as organizações com atuação no Brasil estruturam o processo de adoção da 

computação em nuvem. 

 

2.4)  Objetivos Específicos 

 

a) identificar os aspectos que atuam como motivadores e barreiras, presentes no processo de 

adoção de computação em nuvem nas organizações; 

b) elencar as ações realizadas para mitigar as barreiras presentes no processo de adoção de 

computação em nuvem nas organizações; 

c) elencar eventuais ineficiências presentes nos modelos de computação em nuvem adotados 

pelas organizações; 

d) entender a relação entre os aspectos que atuam como barreiras, listados na revisão da 

literatura e os presentes nas organizações deste estudo. 

 

3) Coleta de Dados 
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3.1) Perfil da Empresa 

 

 Em razão da caracterização da organização, é necessária a coleta dos dados presentes neste 

item quando disponível por parte do entrevistado: 

 

a) razão social 

b) endereço 

c) segmento de atuação 

d) nacionalidade 

e) multinacional ou subsidiária 

f) quantidade de funcionários global 

g) quantidade de funcionários brasil 

h)  número de filiais global 

i) número de filiais Brasil 

j) participação no mercado 

k) principais concorrentes 

l) capital social (aberto/fechado) 

m) tecnologias adotadas nos últimos 3 anos 

n) tecnologias em processo de prospecção de adoção para os próximos 3 anos 

 

3.2) Perfil do Respondente 

 

 Em razão da caracterização do entrevistado-caso, é necessária a coleta dos dados presentes 

neste item quando disponível por parte do entrevistado: 

 

a) nome 

b) cargo 

c) tempo de atuação na empresa 

d) tempo de atuação na área atual da empresa 

e) formação 
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f) experiência em tecnologia da informação 

g) autoriza divulgação dos dados fornecidos 

 

3.3) Roteiro de Entrevistas Semiestruturadas 

 

Este roteiro de entrevista, fundamentado essencialmente no protocolo de pesquisa presente 

no apêndice A, visa à condução da entrevista semiestruturada na amostra descrita previamente 

neste estudo. 

 

3.3.1) Características do Projeto – Adoção de Computação em Nuvem 

 

Este item apresenta consonância com o objetivo geral e com o objetivo específico: 

Elencar eventuais ineficiências presentes nos modelos  

de computação em nuvem adotados pelas organizações. 

 

Questões: 

1) Qual (is) o (s) tipo (s) de serviço (s) de computação em nuvem presente (s) na organização 

atualmente? Detalhe em profundidade caso a caso. 

2) Ocorreram eventuais retrocessos, modificações ou expansões na implementação de serviços de 

computação em nuvem em sua organização? Detalhe em profundidade caso a caso. 

3) De todos os serviços de tecnologia da informação em sua organização, qual o percentual de 

serviços que utilizam computação em nuvem?  

4) Existem eventuais ineficiências ou necessidades adicionais para o tipo de serviço atualmente 

implementado? Quais são e o que você recomendaria para cada caso? 

5) Qual (is) o (s) tipo (s) de arquitetura (s) de computação em nuvem presente (s) na organização? 

Qual o percentual de cada uma (em caso de múltiplas arquiteturas)? Descreva detalhadamente cada 

caso. 

6) Ocorreram eventuais mudanças de arquitetura desde a implementação da computação em nuvem 

em sua organização? Descreva detalhes sobre cada caso. 

7) Existem eventuais ineficiências ou necessidades adicionais para o tipo de arquitetura atualmente 

implementado? Quais são e o que você recomendaria para cada caso? 
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8) Quais os principais impactos na estratégia organizacional causados pela adoção da computação 

em nuvem? Compartilhe detalhes. 

9) A tecnologia da informação passou a ter maior interação com a estratégia da organização após 

a adoção da computação em nuvem? Justifique. 

10) Como ocorre a operação da computação em nuvem especialmente no âmbito do modelo de 

entrega e financeiro? Quais os indicadores utilizados para mensuração?  

11) Quais aspectos influenciaram na escolha dos atuais fornecedores de computação em nuvem na 

organização? Justifique. 

12) Quais os ônus e bônus apresentados pela adoção da computação em nuvem? O que mudou 

antes e depois da implementação? Detalhe caso a caso. 

13) Como ocorreu o processo de adoção da computação em nuvem na organização? Descreva 

detalhadamente todas as fases. 

14) Quais os motivadores para mudança do ambiente legado ou tradicional para a computação em 

nuvem? Justifique caso a caso. 

15) Os elementos a seguir foram considerados na adoção da computação em nuvem na 

organização? Caso sim, qual o motivador para a decisão de cada elemento? 

Elementos: Tipos de serviços, tipo de arquitetura, impacto na estratégia e na operação da 

organização, vantagens adoção computação em nuvem, terceirização e difusão da inovação. 

16) Quais eventuais mudanças no processo de adoção favoreceram a adoção da computação em 

nuvem na organização?  Compartilhe detalhes acerca do tema. 

17) Ocorreu algum tipo de experimentação dos serviços de computação em nuvem? Quais os 

impactos no processo de adoção? Compartilhe detalhes. 

18) Existe plano de expansão da computação em nuvem na organização? Detalhe. 

 

3.3.2) Aspectos Barreiras e Motivadores do processo de adoção da Computação em Nuvem 

 

Este item apresenta consonância com o objetivo geral e com os objetivos específicos: 

a) identificar os aspectos que atuam como motivadores e barreiras, presentes no 

processo de adoção de computação em nuvem nas organizações; 

b) elencar as ações realizadas para mitigar as barreiras presentes no processo de adoção 

de computação em nuvem nas organizações; 
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c) entender a relação entre os aspectos que atuam como barreiras, listados na revisão 

da literatura e os presentes nas organizações deste estudo. 

 

Questões: 

 

1) Quais dos aspectos globais de adoção da computação em nuvem (barreiras e motivadores), 

presentes na literatura, foram considerados no processo de adoção da computação em nuvem?  

Justifique. 

(Motivadores: Dinamismo, Confiabilidade, Economia, Relacionamento Cliente e Provedor, 

Escalabilidade, Transferência de Custos e Responsabilidades, Sustentabilidade; Barreiras: 

Segurança, Interoperabilidade, Privacidade, Economia, Conformidade, Conectividade, 

Infraestrutura Pública, Legislação) 

2) Ocorreram barreiras ou motivadores adicionais aos citados pela literatura? Justifique caso a caso. 

3) Para cada aspecto, caso ele tenha atuado como barreira no processo de adoção da computação 

em nuvem, quais medidas foram adotadas? Justifique caso a caso. 

 

3.3.3) Documentos Importantes  

 

Neste item estão relacionados os documentos que a organização pode compartilhar durante 

o processo de entrevista no âmbito do tema, os quais podem colaborar para a profundidade de 

detalhes e autenticidade do estudo. São eles: 

 

 documentação de implementação do projeto; 

 relatórios; 

 sistemas corporativos; 

 sites corporativos; 

 inventário ativos tecnologia da informação; 

 documentação em geral referente à tecnologia da informação bem como ao tema de 

pesquisa, cujo acesso foi concedido pela organização em questão. 
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4) Síntese Conceitual 

Nesta seção, estão delineados de forma sintetizada os conceitos apresentados integralmente 

no Capítulo 2 (Revisão da Literatura), objetivando oferecer todo o suporte conceitual 

eventualmente necessário durante o processo de entrevista. 

 

4.1 Computação em Nuvem – Perspectiva de Negócios 

 

4.1.1 Origem e Aspectos 

 

O vocábulo nuvem, tem sua origem associada a uma metáfora para representar a Internet. 

Essa associação deriva-se dos diagramas de redes de computadores, em que o símbolo da nuvem 

desde então é utilizado para representar o transporte de dados na infraestrutura do provedor de 

Internet (RANSOME; RITTINGHOUSE, 2010). Para Mohamed (2009), o tema remete aos 

conceitos sugeridos por seus precursores em 1960: Joseph Carl Robnett Licklider imaginava a 

comunicação computacional sob a forma de rede global e John McCarthy definia o 

compartilhamento de recursos computacionais de forma utilitária. 

De acordo com Ransome e Rittinghouse (2010), computação em nuvem pode ser definida 

como o provisionamento de recursos computacionais, incluindo-se armazenamento, para ser um 

serviço mensurável mediante a utilização, similarmente aos serviços fornecidos por empresas 

tradicionais fundamentadas em utilidades públicas. Segundo os autores, inicialmente as empresas 

adotavam a computação em nuvem para necessidades de baixa criticidade, entretanto esse conceito 

está-se modificando rapidamente à medida que as questões de confiabilidade são esclarecidas.  

 Conforme Turban e Volonino (2013), nuvem é o vocábulo utilizado para computadores 

interligados pela rede, popularmente conhecida como Internet; portanto nuvem normalmente 

remete à Internet. Segundo os autores, computação em nuvem não se refere unicamente a um 

conjunto de computadores específicos, mas a diferentes conjuntos de computadores interligados 

por rede. 

Rosenberg e Mateos (2010) apresentam cinco princípios que constituem a computação em 

nuvem: 

a) recursos computacionais agrupados disponíveis para qualquer usuário contratante; 
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b) recursos computacionais virtualizados para maximizar a utilização de hardware; 

c) escalabilidade elástica, permitindo alocar de acordo com a necessidade; 

d) criação automatizada de novas máquinas virtuais ou supressão das existentes; 

e) cobrança dos recursos utilizados. 

 

4.1.2 Computação em Nuvem e o Impacto na Estratégia e Operação da Organização 

 

Para Applegate et al. (2003), existem duas frentes de impactos da tecnologia da informação 

no ambiente corporativo: impacto nas operações e na estratégia da organização. Os autores 

relacionam quatro categorias que auxiliam a identificar oportunidades, definir e desenvolver 

estratégias de negócios por meio da tecnologia da informação, organizar e gerenciar ativos e 

recursos humanos. A seguir, serão apresentadas as quatro categorias e recomendações de 

terceirização: 

a) alinhamento - essa categoria engloba empresas que não têm dependência 

significativa das operações de tecnologia da informação, porém as iniciativas de negócio 

proporcionadas pela tecnologia da informação são críticas para a estratégia de negócio no futuro. 

Os autores sugerem que as empresas combinem serviços terceirizados e não terceirizados; a 

terceirização pode significar a transferência de controle de elementos essenciais de competividade 

para terceiros, ou pode ser a única forma de se conseguir acesso a recursos para aumentar a 

competividade. Outra recomendação proposta é o uso da computação em nuvem para serviços não 

estratégicos como: serviços de hospedagem, e-mail corporativo, softwares e serviços de 

armazenamento de dados etc.;   

b) estratégia - nesta categoria encontram-se empresas que dependem fortemente das 

operações de tecnologia da informação no seu funcionamento, como aspecto estratégico de 

sobrevivência e competividade. Os autores recomendam a terceirização, caso a área de tecnologia 

da informação seja problemática para a empresa, podendo mesclar serviços terceirizados ou não. 

Com o uso da computação em nuvem, as organizações podem contratar o serviço e pagar somente 

pela utilização, nas demandas que necessitam de mais recursos para processamento de dados, por 

exemplo;  

c) fábrica - o perfeito funcionamento das operações de tecnologia da informação é 

crucial para o desempenho das atividades de atuação da organização e possíveis falhas podem 
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causar sérios prejuízos. Entretanto, apesar da dependência nas operações de tecnologia da 

informação, essas organizações não dependem dela como elemento estratégico. A recomendação 

é terceirizar quando a empresa não for de grande porte e não dispuser de processos gerenciais bem 

definidos; 

d) suporte - é utilizado em organizações caracterizadas por baixa dependência 

operacional e estratégica de tecnologia da informação, em que, geralmente, falhas nos processos 

operacionais de tecnologia da informação somente causam danos quando são duradouros. Os 

autores recomendam a terceirização dessa categoria na contratação de empresas de grande porte, 

devido ao fato de as organizações não dependerem da tecnologia da informação nas suas estratégias 

de negócios. 

 

4.1.3 Teoria da Terceirização 

 

Segundo Martens e Teuteberg (2009), o vocábulo terceirização aplica-se à necessidade de 

transferir funções ou até unidades de negócios da organização para fornecedores externos. A 

computação em nuvem possibilita à empresa optar por desenvolver ou alugar serviços de um 

fornecedor externo.  

 Perunović (2007) apresenta a terceirização em cinco fases divididas em atividades 

realizadas pelas empresas que optam por ela:  

a) preparação: nesta etapa, deve-se definir a estratégia, verificar os fornecedores 

disponíveis para a finalidade desejada, decidir a abordagem que será utilizada, configurações 

necessárias, definir as cláusulas contratuais e elaboração do acordo de nível de serviço. 

b) seleção do fornecedor - nesta etapa, devem ser divulgados os planos de 

terceirização, escolha do fornecedor, negociação do serviço e finalização do contrato; 

c) transição - nesta etapa, deve-se definir os mecanismos de comunicação e troca de 

informações e conhecimentos entre cliente e fornecedor, transferência de ativos, pessoas, 

informações, conhecimento, hardware e software;  

d) gerência de relacionamento - nesta etapa, devem ser definidos o tipo de 

relacionamento, manutenção dele, realização de reuniões, monitoração e avaliação do desempenho, 

aplicação de incentivos e penalidades, resolução de problemas e gerenciamento de fatores de 

sucesso; 
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e) reconsideração - nesta etapa, deve ser analisada e reconsiderada a continuidade da 

parceria, a mudança de fornecedor ou custos. 

 

4.1.4 Teoria da Difusão de Inovação 

 

Rogers (1995) apresenta as principais características elencadas quanto à inovação, as quais 

auxiliaram na identificação de vantagens na sua adoção: compatibilidade, complexidade, 

experimentação, observação e vantagem percebida. Abaixo, estão descritas: 

a) compatibilidade - é identificada quando a inovação é tida como consistente com as 

experiências passadas, as necessidades dos potenciais adotantes e os valores existentes. Quando 

uma ideia for incompatível com as normas e valores de um sistema social, a velocidade de adoção 

não será igual a uma inovação compatível. E, quando incompatível, geralmente é necessária a 

adaptação de um novo sistema de valores; 

b) complexidade - é identificada quando a inovação é tida como difícil no 

entendimento e na usabilidade. Algumas inovações são de fácil entendimento, outras complexas, 

ocasionando eventuais adaptações e, consequentemente, uma adoção mais morosa; 

c) experimentação - é identificada quando a inovação é tida de forma limitada. 

Algumas inovações devem ser previamente testadas, principalmente quando as inovações forem 

extensas e não permitirem a implantação em partes; 

d) observação - é identificada quando as soluções da inovação são perceptíveis. 

Quanto mais fácil for a identificação, melhores serão os resultados e maior será a sua tendência de 

adoção, além de proporcionar mais discussões sobre novas ideias; 

e) vantagem percebida -  é identificada quando a inovação é tida como a melhor ideia 

ao ser substituída e, quanto mais vantagens são percebidas, mais rápida será a sua adoção. 

 

 

 

 

 

 

 



158 
 

4.2 Computação em Nuvem – Perspectiva Sistemas de Informação 

 

4.2.1 Tecnologias Relacionadas 

 

De acordo com Reese (2009) e Laszewski e Wang (2008), diversas tecnologias 

contribuíram para o estágio de maturidade da computação em nuvem. As principais aqui são 

apresentadas:  

a) tecnologia de virtualização - a virtualização de hardware proporciona plataformas 

flexíveis e escaláveis por intermédio de técnicas de máquinas virtuais, oferecendo infraestruturas 

sob demanda, redes virtuais privadas e ambientes personalizados para acesso remoto;  

b) orquestração de fluxo de serviços e fluxos de trabalho - a computação em nuvem 

oferece um conjunto completo de modelos de serviços sob demanda, capaz de orquestrar 

automaticamente serviços a partir de diferentes fontes e tipos, para formar um fluxo de serviço ou 

de trabalho de modo transparente e dinâmico para os usuários; 

c) serviços Web e SOA (Service-Oriented Architecture) - os serviços de computação 

em nuvem normalmente são disponibilizados como serviços Web, seguindo os padrões do mercado, 

tais como WSDL (Web Services Description Language), SOAP (Simple Object Access Protocol) 

e UDDI (Universal Discovery Description and Integration). A organização e administração dentro 

das nuvens poderia ser gerida por uma arquitetura orientada para serviços - SOA (Service-Oriented 

Architecture), tornando disponíveis em várias plataformas distribuídas e acessíveis pela Internet. 

d) Web 2.0 - é uma tecnologia emergente a qual descreve as tendências inovadoras da 

Internet visando aumentar a interconectividade, a interatividade, o reconhecimento semântico, o 

compartilhamento de informações, a colaboração e as funcionalidades na Web; 

e) sistema de armazenamento distribuído - consiste num sistema de armazenamento 

em rede, apoiado por provedores de armazenamentos distribuídos, o qual oferece a capacidade de 

armazenamento para os usuários. Esse armazenamento pode ser migrado, consolidado e gerido de 

forma transparente para os utilizadores. Adicionalmente, um sistema de dados distribuídos fornece 

fontes de dados acessados de forma semântica, possibilitando aos usuários localizarem a fonte 

desses dados pelo nome lógico em vez de por meio de caminhos físicos;  
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f) modelos de programação - alguns modelos de programação em nuvem são 

propostos para os usuários se adaptarem à infraestrutura da nuvem. Para simplicidade e fácil acesso, 

o modelo de programação não deve ser muito complexo ou muito inovador para os usuários finais; 

g) Internet - consiste essencialmente nos elementos responsáveis pela comunicação, 

presentes na topologia da Internet. No âmbito geral, a Internet evoluiu por meio de decisões de 

otimização econômica e tecnológica para se tornar uma estrutura mais plana, emergindo de uma 

estrutura regional e elementar para um patamar global, solidificada em backbones (espinha dorsal 

do tráfego de informações na Internet) evoluídos e escaláveis, proporcionando ampla aproximação 

entre grandes fornecedores de conteúdo e provedores de Internet. 

 

4.2.1.1 Virtualização 

 

Segundo Ransome e Rittinghouse (2010), a virtualização é uma tecnologia de suma 

importância no desenvolvimento da computação em nuvem, a qual igualmente está fundamentada 

na evolução computacional, especialmente no que se refere aos elementos hardware e software. 

Segundo os autores, virtualização é um método que permite a execução múltipla e independente 

de sistemas operacionais num único computador físico. O vocábulo origina-se na década de 1960, 

quando se buscava simular ambientes computacionais com a utilização de pseudocomputadores a 

partir de um computador físico e seus dispositivos periféricos. 

Conforme Turban e Volonino (2013), o hardware computacional foi projetado para 

execução do sistema operacional e aplicações de forma singular, resultando em subutilização para 

grande parte dos computadores. Para os autores, virtualização é a técnica que cria uma camada de 

virtualização num único computador físico, permitindo agregar diversos computadores virtuais os 

quais compartilham recursos de hardware. O computador virtual é uma camada de software contida 

na camada de virtualização, o qual, de maneira independente, executa seu próprio sistema 

operacional e suas aplicações, do mesmo modo que um computador físico. 

 

4.2.1.2 Grid Computing 

 

  Para Foster et al. (2008), a definição de computação em nuvem sobrepõe-se às diversas 

tecnologias existentes, tais como Grid Computing, computação utilitária e computação distribuída 
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em geral. Para os autores, a computação em nuvem não se sobrepõe somente à Grid Computing, 

mas é, de fato, uma evolução dela. 

Segundo Laudon e Laudon (2008), a Grid Computing realiza a conexão de computadores 

geograficamente remotos, consolidando o poder computacional. Para os autores, o fato de a maioria 

dos computadores serem operados apenas 25% do tempo para o trabalho, possibilita a utilização 

do tempo ocioso para outras tarefas de processamento. 

Para Reese (2009), Grid Computing é a arquitetura com maior facilidade de migração para 

computação em nuvem, devido à sua similaridade de características em grande parte com a 

computação em nuvem. Segundo o autor, Grid Computing tem como principal característica de sua 

arquitetura a segmentação de processamento em diferentes núcleos, proporcionando alto poder de 

processamento ao conjunto. 

 

4.2.2 Tipos de Serviços 

 

4.2.2.1 Infraestrutura como Serviço (IaaS) 

 

Para Motahari-Nezhad, Stephenson e Singhal (2009), IaaS resume-se a recurso de 

armazenamento e poder de processamento oferecidos como serviços aos clientes, possibilitando às 

empresas alugarem esses recursos em vez de investirem na compra desses equipamentos.  

De acordo com Jeffery e Neidecker-Lutz (2010), IaaS, também conhecido como nuvem de 

recursos, fornece recursos gerenciáveis e escaláveis em forma de serviços aos usuários; em outras 

palavras, virtualização aprimorada. Para os autores, as nuvens de dados e armazenamento lidam 

com acesso confiável com os dados de tamanhos dinâmicos. 

Como exemplos, podem ser citados: Amazon EC2, Blue Cloud (IBM), Enomalism, 

Eucalyptus, HP FCS2, Nimbus, SQL Azure, entre outros. 

 

4.2.2.2 Software como Serviço (SaaS) 

 

 Segundo Laszewski e Wang (2008), SaaS é um software hospedado como um serviço por 

meio da Internet, extinguindo a necessidade de instalação e execução do aplicativo nos 
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computadores locais, eliminando, com isso, a necessidade de aquisição e manutenção do software 

em questão. 

De acordo com Lozano e Marks (2010), SaaS é fortemente influenciado por incorporar 

tecnologias Web, por tornar as aplicações convencionais existentes disponíveis na nuvem e por ser 

consolidado por uma boa plataforma de aplicativos em nuvem. 

Exemplos: Adobe Photoshop Web, Adobe Premiere Web, Application Service Provider 

(ASP), Google Apps, Office365 (Microsoft), Salesforce CRM, SAP Business by Design, 

SharePoint (Microsoft), Software + Service (Microsoft), entre outros. 

 

4.2.2.3 Plataforma como Serviço (PaaS) 

  

De acordo com Ransome e Rittinghouse (2010), o modelo PaaS surgiu da evolução do 

modelo SaaS, abrangendo todas as ferramentas do ciclo de desenvolvimento e implantação de 

aplicativos da Internet, sem a necessidade de realizar instalações e downloads adicionais. Para os 

autores, os desenvolvedores devem apenas concentrar-se nas tarefas de desenvolvimento, 

ignorando as configurações do sistema operacional e a preocupação do ambiente em que serão 

executados.  

Segundo Vaquero et al. (2009), PaaS é um ambiente onde o dimensionamento dos recursos 

de hardware exigidos pela execução dos serviços é feito de forma transparente, fornecendo uma 

plataforma para a execução de um software. 

Exemplos: Boomi, Bungee Connect, Force.com, Google Apps Engine, Red Hat Command 

Center, Windows Azure, entre outros. 

 

4.2.2.4 Dados como Serviço (DaaS) 

 

Segundo Laszewski e Wang (2008), o modelo DaaS possibilita que diversos dados de 

diferentes fontes e formatos possam ser acessados pelos serviços na Internet. Os usuários podem 

manipular os dados remotos de forma similar à qual são operados localmente.  

De acordo com Motahari-Nezhad, Stephenson e Singhal (2009), o modelo DaaS oferece 

capacidade de armazenamento em banco de dados como um serviço, e geralmente adota uma 

arquitetura na qual os dados de muitos usuários são mantidos na mesma localidade física. Os 
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autores apontam que, na maioria dos casos, a estrutura do banco de dados não é relacional e os 

provedores fornecem uma linguagem de consulta para recuperar e manipular os dados. 

Entre os exemplos, podem ser citados: Adobe Buzzword, Amazon Relactional Database 

Service (RDS), Amazon Simple Storage Service (S3), Amazon SimpleDB, ElasticDrive, 

Force.com, Google BigTable, Google Docs, Microsoft SSDS, entre outros. 

 

4.2.2.5 Monitoramento como Serviço (MaaS) 

 

 Segundo Ransome e Rittinghouse (2010), o modelo MaaS envolve a terceirização de toda 

a arquitetura de monitoramento, abrangendo a monitoração de todos ativos e serviços promovidos 

por intermédio da tecnologia da informação, tais como infraestrutura, aplicações, banco de dados, 

telefonia e plataforma, visando garantir disponibilidade, integridade e confidencialidade dos 

equipamentos computacionais da empresa. 

 

4.2.2.6 Comunicação como Serviço (CaaS) 

 

De acordo com Ransome e Rittinghouse (2010), o modelo CaaS engloba uma solução de 

comunicação corporativa de terceiros, como a utilização de serviços de voz sobre protocolo de 

Internet, mensagens instantâneas, videoconferência, entre outros. Para os autores, os benefícios do 

uso desse serviço estão na redução de investimentos em infraestrutura, custos com manutenção e 

operação, resultando no pagamento apenas pelo que foi utilizado. 

Nesta seção, foram apresentados os principais tipos de serviços oferecidos pela computação 

em nuvem. Conforme Schaffer (2009), outras categorias surgiram no mercado em razão da 

diversidade de serviços disponibilizados pela computação em nuvem. Para o autor, foi escolhida a 

expressão Funcionalidade como Serviço para as tecnologias sustentadas pela computação em 

nuvem, ilustrando o conceito de tudo como serviço. 
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4.2.3 Tipos de Arquitetura 

 

Segundo os autores Armbrust et al. (2010), Mell e Grance (2011) e Jeffery e Neidecker-

Lutz (2010), a computação em nuvem é disponibilizada e aplicada de quatro modelos distintos: 

privada, pública, híbrida e comunitária. Os autores descrevem como:  

a) nuvem privada - neste modelo, a infraestrutura é provisionada para uso exclusivo 

por uma única organização, podendo ser de propriedade, gerenciamento e operação pela 

organização ou terceiro e pode estar localizada interna ou externamente em relação às 

organizações. Exemplos contemporâneos: Boeing, eBay, GM;  

b) nuvem pública -  neste modelo, a infraestrutura é disponibilizada para o público em 

geral, podendo ser de propriedade, gerenciamento e operação por uma empresa, instituição de 

ensino, organização governamental ou alguma combinação entre proprietários. As empresas 

podem utilizar a nuvem para não apenas oferecer seus próprios serviços a usuários fora da empresa, 

como também permitir a terceirização para provedores de nuvem, reduzindo custos e investimento 

na construção da sua própria infraestrutura. Exemplos contemporâneos: Amazon, Google Apps, 

Windows Azure. 

c) nuvem híbrida - neste modelo, a infraestrutura é composta de dois ou mais modelos 

de arquitetura de computação em nuvem (privada, comunitária ou pública) que se mantêm 

distintos, mas são integrados por tecnologia padronizada ou proprietária, permitindo que dados e 

aplicações sejam integrados. Outra característica é a utilização dessa nuvem com o objetivo de 

reduzir os custos por meio da terceirização, mantendo um grau desejável do controle das 

informações. Exemplos contemporâneos: iniciativas da IBM e da Juniper;  

d) nuvem comunitária - neste modelo, a infraestrutura é preparada para uso exclusivo 

de uma comunidade específica ou de organizações que partilham interesses em comum, como 

missão, requisitos de segurança, políticas e outros. Pode ser gerida por uma ou mais das 

organizações na comunidade ou por terceiros e pode existir no ambiente da empresa ou fora dele. 

Exemplos contemporâneos: RightScale, Zimory. 
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4.3 Adoção da Computação em Nuvem 

 

4.3.1 Contextualização do Ambiente de Adoção  

 

 Com o objetivo de analisar o processo de adoção de inovação tecnológica pelas 

organizações, Tornatzky e Fleischer (1990) desenvolveram um modelo denominado Modelo 

Tecnologia-Organização-Ambiente (TOE), o qual consiste num constructo tridimensional que 

exerce influência no processo de adoção de uma inovação tecnológica por parte das organizações. 

Conforme os autores, o modelo aborda os seguintes pilares: 

a) tecnologia - o contexto tecnológico refere-se não apenas às características das tecnologias 

disponíveis para possível adoção pelas organizações, como também às tecnologias presentes 

atualmente na organização; 

b) organização - o contexto organizacional consiste na estrutura da organização e os 

elementos tangíveis à adoção da inovação, desde o arcabouço estratégico até a operação; 

c) ambiente - o contexto que tange o ambiente refere-se ao entorno no qual a organização 

está envolvida, desde o mercado, regulamentações governamentais e até mesmo ao suporte externo 

na adoção tecnológica. 

 

Em consonância com a adoção de computação em nuvem e o Modelo Tecnologia-

Organização-Ambiente (TOE), a Figura 11 apresenta os principais aspectos globais de adoção da 

computação em nuvem, identificados ao longo da construção do referencial teórico deste estudo, 

os quais são detalhados nos itens subsequentes. Salienta-se que, conforme exposição conceitual de 

autores divergentes, alguns aspectos detalhados nos itens subsequentes são considerados tanto 

barreira quanto motivador no processo de adoção da computação em nuvem, resultante da 

abordagem e perspectiva divergente de cada aspecto. 
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Figura 11 -  Barreiras e Motivadores - Aspectos Globais Adoção Computação em Nuvem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor de acordo com o conteúdo apresentado pelos autores referidos no Apêndice A do presente estudo. 
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4.3.2 Aspectos Motivadores Adoção da Computação em Nuvem – Panorama Global 

 

4.3.2.1 Dinamismo 

Velte et al. (2009) e Mather et al. (2009) destacam como um aspecto motivador importante 

para a adoção da computação em nuvem o dinamismo inerente ao modelo tecnológico e modelo 

de negócios. Conforme os autores, não é necessária a instalação ou manutenção de software, ou 

seja, sem necessidade de diversas documentações de planejamento e guias de implementação; 

dessa forma, o tempo de implementação é otimizado, levando alguns minutos para se criar um novo 

componente em vez do tempo necessário para planejar, preparar, testar e implantar.  

 

4.3.2.2 Confiabilidade 

 

 No que tange à confiabilidade, Reese (2009) destaca o significativo grau de resiliência da 

computação em nuvem, em que usualmente todo o ambiente conta com uma ou mais opções de 

redundância, desde a camada física até a lógica. Os autores salientam adicionalmente que não há 

necessidade de se preocupar com a existência de falhas de hardware, pois os processos de 

recuperação de falhas são transparentes em sua maioria.  

 

4.3.2.3 Economia 

 

 Reese (2009), Lozano e Marks (2010) destacam que a computação em nuvem proporciona 

ganhos econômicos significativos para a organização, resultando na otimização dos custos de 

tecnologia da informação, baixo custo dos novos aplicativos, redução de manutenção de 

infraestrutura e aplicações, alinhamento dos recursos de tecnologia da informação às necessidades 

do negócio e redução de custo com capital humano relacionado à velocidade de implementação de 

novos elementos computacionais.  

Para Armbrust et al. (2010) e Reese (2009), o maior benefício da computação em nuvem 

está no modelo de pagamento. Rosenberg e Mateos (2010) afirmam que esse modelo de pagamento 

possibilitou que empresas de pequeno porte desenvolvessem novos serviços e softwares a partir de 

pequenos investimentos iniciais. 
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4.3.2.4 Relacionamento Cliente e Provedor 

 

 Para Velte et al. (2009), o gerenciamento de relacionamento entre cliente e provedor 

apresenta ganho expressivo em eficiência e assertividade no modelo de computação em nuvem, 

resultante da transparência e ampla gama de informações disponíveis para ambas as partes, tais 

como histórico de utilização, projeções, entre outros. De modo geral, os serviços prestados 

baseiam-se em consumo e demanda, sendo extremamente importante e tangível a satisfação do 

cliente.  

 

4.3.2.5 Escalabilidade 

 

Conforme Reese (2009), com a utilização da computação em nuvem é possível adicionar 

um novo elemento de nuvem quando for necessário e conveniente. Como a infraestrutura é 

escalável e elástica no âmbito do provedor, em pequeno espaço de tempo é possível o início 

operacional. Ainda conforme o autor, em caso de inativação de um servidor, simplesmente é 

necessário executar a remoção do provisionamento no sistema do provedor, ao contrário de 

servidores físicos tradicionais, em que o processo de inativação exige remoção física, 

desinvestimento e preocupação com o impacto ambiental. 

Conforme Turban e Volonino (2013), a escalabilidade no contexto da computação em 

nuvem consiste na habilidade de adicionar capacidade aos componentes do ambiente de maneira 

incremental, de forma rápida e conforme necessidade. 

 

4.3.2.6 Transferência de Custos e Responsabilidades 

 

Para Velte et al. (2009), o provedor tem como responsabilidade manter o ambiente e seus 

elementos constantemente aprimorados e atualizados. Conforme os autores, as atualizações 

pequenas e regulares são benéficas não apenas para os clientes, mas também para os provedores, 

permitindo que a equipe de desenvolvimento do provedor implemente pequenas correções ao longo 

do tempo, mitigando eventuais falhas de grande impacto. Conclusivamente, os autores destacam 

que a computação em nuvem elimina uma grande quantidade de tarefas de manutenção, que   



168 
 

passam a ser responsabilidade do provedor de nuvem, permitindo que o cliente concentre o foco 

em negócios da empresa. 

 

4.3.2.7 Sustentabilidade 

 

 Para Laudon e Laudon (2008), e igualmente para Menken e Blokdijk (2010), a computação 

em nuvem, por intermédio da virtualização, possibilita que um único recurso físico seja 

apresentado ao usuário como vários recursos lógicos, ou que vários recursos físicos se tornem um 

único recurso lógico, como nos dispositivos de armazenamento. Consequentemente, segundo os 

autores, a virtualização permite administrar o processamento e armazenamento computacional com 

maior eficiência e sustentabilidade, reduzindo significativamente o consumo de energia utilizada 

na alimentação de toda infraestrutura, especialmente pelos ofensores: servidores e equipamentos 

destinados ao resfriamento do ambiente. 

 

4.3.3 Aspectos Barreiras Adoção da Computação em Nuvem – Panorama Global 

 

4.3.3.1 Segurança 

 

Para Alshamaila, Li e Papagiannidis, (2013), a segurança consiste num aspecto tecnológico, 

diretamente associado à incerteza resultante da ruptura de paradigma no processo de adoção, 

inerente à localização geográfica e manipulação de dados privados por terceiros. Segundo os 

autores, esse aspecto torna-se um grande obstáculo no processo de adoção da computação em 

nuvem, visto que as organizações lidam não somente com informações próprias, mas também com 

informações de clientes, fator preponderante para a imagem organizacional. 

 

4.3.3.2 Interoperabilidade 

 

 Conforme Alshamaila, Li e Papagiannidis (2013), a interoperabilidade consiste num 

aspecto que lida com a complexidade tecnológica, e está entre os aspectos barreiras no processo de 

adoção de computação em nuvem, sendo essencial na integração entre diferentes tecnologias desde 

o legado tradicional até as tecnologias remanescentes, as quais residirão doravante num ambiente 
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integrado. Segundo os autores, no processo de adoção da computação em nuvem, existe uma 

grande expectativa quanto à interoperabilidade e facilidade de utilização. 

  

4.3.3.3 Privacidade 

 

Para Rogers (1995), o aspecto de adoção privacidade está associado essencialmente ao 

controle sobre o recurso, corroborando para incerteza no processo de adoção da computação em 

nuvem.  

O controle sobre o recurso, em função da terceirização por soluções em nuvem, 

majoritariamente fica em poder dos provedores, em vez das organizações (PFEFFER; SALANCIK, 

1978). Conforme Fianni (2002), os usuários e provedores da nuvem buscam negociar e garantir o 

cumprimento do contrato, sempre levando em consideração os termos de privacidade e 

confidencialidade. A incerteza ocorrerá caso haja algum resultado inesperado ou assimetria de 

informação entre as partes do contrato (LIANG; HUANG, 1998). 

 

4.3.3.4 Economia 

 

 Para Fianni (2002), a adoção da computação em nuvem promove a redução dos custos no 

gerenciamento de transações econômicas. A demonstração de resultados é representada pela 

economia encontrada na relação custo e benefício (WYLD, 2010), presente no modelo de 

pagamento utilitário e na mudança do modelo de investimento de ativos para serviços (REESE, 

2009), redução dos custos de mão de obra especializada (DURKEE, 2010; REESE, 2009) e 

economia elétrica e de resfriamento (SULTAN, 2010). 

Carcary, Doherty e Conway (2014) destacam que, embora haja predominância de ganhos 

econômicos inerentes à adoção da computação em nuvem, o aspecto econômico também consiste, 

mesmo que em pequena proporção, numa barreira para a adoção da tecnologia em questão. 

Segundo os autores, tal aspecto reside majoritariamente no processo de migração do legado do 

modelo tradicional para o modelo de nuvem. 
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4.3.3.5 Conformidade 

 

 Carcary, DOHERTY e Conway (2014) destacam que a conformidade com a legislação 

local ou até mesmo diretivas organizacionais globais representam potencial barreira no processo 

de adoção de computação em nuvem. Segundo os autores, a localização física dos equipamentos 

que armazenam as informações numa solução de nuvem é de grande importância para o aspecto 

conformidade, visto que, em caso de eventuais problemas inerentes à privacidade, segurança ou 

até mesmo contratual, esse aspecto está diretamente relacionado à legislação que intercederá no 

tema, o que apresenta divergência em cada país ou até mesmo região. 

 

4.3.3.6 Conectividade 

 

 Para Tweneboah-Koduah, Endicott-Popovsky e Tsetse (2014), conectividade consiste num 

aspecto barreira preponderante para a adoção da computação em nuvem, uma vez que toda a 

solução computacional passa a ser acessível e integrada por intermédio da conectividade. Segundo 

os autores, as organizações que prospectam a adoção da computação em nuvem devem considerar 

o impacto do aspecto conectividade no âmbito completo da organização, inclusive no que se refere 

ao negócio. 

 

4.3.3.7 Infraestrutura Pública 

 

Para Tweneboah-Koduah, Endicott-Popovsky e Tsetse (2014), o aspecto de infraestrutura 

pública está fundamentado essencialmente na eficiência dos sistemas de comunicação e energia de 

cada região, os quais atendem tanto o provedor quanto o cliente de serviços de computação em 

nuvem. Segundo os autores, a maior parcela de eficiência desses sistemas concentra-se nas capitais 

de cada região, sendo de suma importância o investimento do governo em parceria com a iniciativa 

privada para melhoria dessa infraestrutura, o que facilitaria a transposição desse aspecto barreira.  
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4.3.3.8 Legislação 

 

De acordo com Alshamaila, Li e Papagiannidis (2013), o aspecto de adoção da legislação 

consiste fundamentalmente no conjunto de leis e regulamentações, as quais regem o 

relacionamento cliente e fornecedor numa estrutura de computação em nuvem. Segundo os autores, 

o aspecto legislação vai muito além das incertezas inerentes à segurança e privacidade, sendo 

recomentado o devido conhecimento do local onde as informações residem fisicamente, por isso, 

em casos de acionamentos jurídicos, as leis vigentes locais possuem grande influência na 

arbitragem. 
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APÊNDICE C – TRANSCRIÇÕES ENTREVISTAS 

 

Este apêndice objetiva apresentar as transcrições de todas as entrevistas do presente 

estudo. Destaca-se que, motivado pela real apresentação do conteúdo de cada entrevista, a 

linguagem informal do respondente foi preservada resultando assim na real exposição do 

pensamento de cada indivíduo. 

 

1) Instituição Financeira 

 

1.1) Características do Projeto – Adoção de Computação em Nuvem 

Este item possui consonância com o objetivo geral e com o objetivo específico: 

a) Elencar eventuais ineficiências presentes nos modelos de computação em nuvem adotados 

pelas organizações. 

 

1)  

Entrevistador: Qual (is) o (s) tipo (s) de serviço (s) de computação em nuvem presente (s) na 

organização atualmente? Detalhe em profundidade caso a caso. 

 

Entrevistado: Nós temos uma nuvem privada no Banco, os serviços que nós temos são de 

infraestrutura como serviço, nós temos a monitoração como serviço e a comunicação como serviço. 

 

2)  

Entrevistador: Ocorreram eventuais retrocessos, modificações ou expansões na implementação de 

serviços de computação em nuvem em sua organização? Detalhe em profundidade caso a caso. 

 

Entrevistado: Modificações houveram várias, principalmente expansão, novas aplicações, 

servidores, expandindo a capacidade da base que nós temos atualmente no banco e incluindo novas 

tecnologias, novas features e consequentemente novos serviços sendo prestados dentro do banco, 

graças a Deus retrocesso ainda não tivemos não. 
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3)  

Entrevistador: De todos os serviços de tecnologia da informação em sua organização, qual o 

percentual de serviços que utilizam computação em nuvem?  

 

Entrevistado: Para lhe responder esta pergunta, vou me embasar na visão que tenho no âmbito 

organizacional, obviamente o Banco é bastante extenso e possui diversas áreas que utilizam 

diversas tecnologias e parceiros externos. No âmbito interno, no que temos hoje aproximadamente 

10% dos nossos serviços utilizam a tecnologia de computação em nuvem, é algo ainda muito no 

início, incipiente. 

 

4)  

Entrevistador: Existem eventuais ineficiências ou necessidades adicionais para o tipo de serviço 

atualmente implementado? Quais são e o que você recomendaria para cada caso? 

 

Entrevistado: Bom, ineficiência é difícil de enxergar, mas necessidades adicionais certamente eu 

poderia descrever algumas, mas o que mais afetam nossas operações são: necessidade de um 

controle maior da parte de segurança, uma eficiência maior da operação sob esse controle e um 

controle maior de capacity relacionado a infraestrutura. 

 

5)  

Entrevistador: Qual (is) o (s) tipo (s) de arquitetura (s) de computação em nuvem presente (s) na 

organização? Qual o percentual de cada uma (em caso de múltiplas arquiteturas)? Descreva 

detalhadamente cada caso.  

 

Entrevistado: Atualmente o que temos é apenas a nuvem privada, com os equipamentos dentro da 

própria estrutura e governança do Banco e em uma rede apartada, em uma rede dmz. 

 

6)  

Entrevistador: Ocorreram eventuais mudanças de arquitetura desde a implementação da 

computação em nuvem em sua organização? Descreva detalhes sobre cada caso. 
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Entrevistado: Ocorreram sim mudanças, nem todas as coisas faziam parte desta arquitetura privada, 

o que houve foi uma adequação do que ainda não fazia parte, ou seja, não estava dentro da 

governança para esta nuvem, e estando dentro desta nuvem uma revisão da governança e das 

diretrizes do banco sobre como funcionaria a arquitetura e as atividades e operação dentro desta 

nuvem, porém em suma, o projeto nasceu como nuvem privada e permanece até hoje. 

 

7)  

Entrevistador: Existem eventuais ineficiências ou necessidades adicionais para o tipo de arquitetura 

atualmente implementado? Quais são e o que você recomendaria para cada caso? 

 

Entrevistado: Necessidades como falei, são várias, acredito que principalmente pelo fato do 

controle tanto operacional, como de infraestrutura, capacity e o próprio conhecimento das 

atividades sendo gerenciadas tudo pelo parceiro é um ponto uma necessidade que o banco vem 

trabalhando que precisa melhorar, já que não faz parte da governança do banco todo este serviço 

por trás da operação. 

 

8)  

Entrevistador: Quais os principais impactos na estratégia organizacional causados pela adoção da 

computação em nuvem? Compartilhe detalhes. 

 

Entrevistado: O aspecto financeiro sem dúvida, eu acredito que a expansão que houve por parte do 

ambiente de atendimento ao cliente favoreceu outros diversos modelos tecnológicos e linhas de 

negócios. Por exemplo, nós temos outros tipos de serviços e negócios que de uma certa maneira 

foram impactados com essa estratégia e os mesmos tiveram que mudar suas características para 

aderência à nuvem, de repente em um momento que eles não estavam tão preparados tiveram que 

se adaptar a uma necessidade organizacional, então acredito que adicionalmente trouxe um 

amadurecimento não só para banco mas para os parceiros e fornecedores,  que como efeito colateral 

foram afetados com essa estratégia do banco. 
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9)  

Entrevistador: A tecnologia da informação passou a ter maior interação com a estratégia da 

organização após a adoção da computação em nuvem? Justifique. 

 

Entrevistado: Com certeza, na verdade quando a gente fala de um banco que investe muito em 

tecnologia da informação, muito em tecnologia em si, foi um dos primeiros a adotar este tipo de 

estratégia e trouxe para dentro do controle todo a parte de negócio que possivelmente não era visto 

da maneira como tecnologia da informação possibilitasse suportar ou auxiliar, hoje com a 

tecnologia em nuvem a gente tem um olhar crítico, a gente dedica maior atenção para este ponto e 

consequentemente gera mais oportunidade, mais inovação, etc. 

 

10)  

Entrevistador: Como ocorre a operação da computação em nuvem especialmente no âmbito do 

modelo de entrega e financeiro? Quais os indicadores utilizados para mensuração?  

 

Entrevistado: Nós temos uma operação que gerencia toda esta infraestrutura de computação em 

nuvem nesta rede apartada, dentro destes modelos que a gente já discutiu anteriormente e a venda 

de tudo isso é feita como serviço, então o que o banco faz é comprar um serviço que já engloba 

todas estas características, como monitoração como serviço, infraestrutura como serviço e 

comunicação como serviço. A mensuração é muito particular de cada vendor, existe uma 

característica do serviço que nós estamos adquirindo, do negócio, da necessidade do negócio, do 

próprio modelo oferecido pelo vendor mas eu diria que como nós estamos falando de um ambiente 

voltado ao atendimento ao cliente majoritariamente, a maior parte dos serviços são oferecidos sim 

pelo consumo, seja de portas, features, capacity, etc, mas isso é relativo, isso depende do modelo 

de serviço do vendor, da necessidade do negócio, do tempo do projeto, da expectativa, enfim 

existem uma série de variáveis que podem influenciar em cada projeto. 

11)  

Entrevistador: Quais aspectos influenciaram na escolha dos atuais fornecedores de computação em 

nuvem na organização? Justifique. 
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Entrevistado: Obviamente uma série de critérios influenciam, o banco para aceitar um projeto em 

nuvem dessa magnitude, ele vai procurar por fornecedores de grande porte, que já tenham bastante 

experiência no mercado, que sejam maduros, enfim, isso significa em contrapartida um custo maior 

para o banco já que essas grandes empresas possuem um custo diferenciado. Em suma, os aspectos 

resumem se o que o fornecedor pode oferecer para o banco dentro dos padrões de compliance e 

segurança que o banco entende que é adequado para ele. 

 

12)  

Entrevistador: Quais os ônus e bônus apresentados pela adoção da computação em nuvem? O que 

mudou antes e depois da implementação? Detalhe caso a caso. 

 

Entrevistado: Obviamente o bônus é a redução de custo, não só a redução de custo em si mas 

também a redução no sentido de administração ser toda feita pelo parceiro, o que facilita bastante 

o trabalho a operacionalização por parte do banco. Em compensação em alguns parâmetros se torna 

um ônus porque a parte de controle que antigamente era feita pelo próprio banco, que havia um 

controle claro do banco hoje é feito totalmente pelo parceiro, que necessariamente não possui todo 

o skill para controlar, para gerenciar, enfim, manter o ambiente atualizado, o que pode trazer para 

o banco problemas de compliance e impacto para quanto a qualidade e continuidade dos serviços. 

 

13)  

Entrevistador: Como ocorreu o processo de adoção da computação em nuvem na organização? 

Descreva detalhadamente todas as fases. 

 

Entrevistado: O início da adoção ocorreu por intermédio de uma ideia de implementação da 

monitoração como serviço, onde a premissa inicial era fazer uma nuvem privada, porém com essa 

governança feita pelo próprio parceiro. O negócio não prosperou com essa premissa, mas o banco 

decidiu dar então o primeiro passo com a adoção no modelo de nuvem privada com o 

gerenciamento local, com a governança dentro do próprio ambiente do banco, então este foi um 

motivador gigantesco para iniciar. 
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14)  

Entrevistador: Quais os motivadores para mudança do ambiente legado ou tradicional para a 

computação em nuvem? Justifique caso a caso. 

 

Entrevistado: Além do exposto anteriormente quanto ao principal motivador de mudança para o 

modelo de nuvem privada sob governança do banco, existem diversos outros motivadores, como 

redução de custo, redução de número de posições de trabalho, que parece algo simples, mas não é, 

faz uma diferença gigantesca para o banco, eu diria que tem diversos motivadores, mas os 

principais são esses. 

 

15)  

Entrevistador: Os elementos a seguir foram considerados na adoção da computação em nuvem na 

organização? Caso sim, qual o motivador para a decisão de cada elemento? 

Elementos: Tipos de serviços, tipo de arquitetura, impacto na estratégia e na operação da 

organização, vantagens adoção computação em nuvem, terceirização e difusão da inovação. 

 

Entrevistado: Sim, essencialmente o tipo de arquitetura, o impacto na estratégia e na operação, a 

maneira por exemplo de acessar os equipamentos para suportar o banco, enfim. Segurança e 

compliance, governança foram os principais motivadores para considerar tais elementos. 

 

16)  

Entrevistador: Quais eventuais mudanças no processo de adoção favoreceram a adoção da 

computação em nuvem na organização?  Compartilhe detalhes acerca do tema.  

 

Entrevistado: Certamente o maior passo foi trazer os equipamentos para dentro do próprio ambiente 

do banco, esse foi o maior passo, mas existem diversos outros detalhes, por exemplo o acesso 

remoto é totalmente controlado pelo banco, as senhas de administração estão sempre em dupla 

custódia e controladas por uma equipe de segurança do próprio banco, então a adequação ao 

processo de governança do banco favoreceu a adoção. 
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17)  

Entrevistador: Ocorreu algum tipo de experimentação dos serviços de computação em nuvem? 

Quais os impactos no processo de adoção? Compartilhe detalhes. 

 

Entrevistado: Todo o serviço, não só na computação em nuvem, temos o que chamamos de prova 

de conceito, então para a computação em nuvem não foi diferente, houve uma prova de conceito 

para mostrar que era possível a utilização da nuvem, de maneira apartada ao ambiente legado, de 

modo que o banco entendeu que era possível seguir em frente. 

 

18)  

Entrevistador: Existe plano de expansão da computação em nuvem na organização? Detalhe. 

 

Entrevistado: A gente está falando de um banco né, então, banco ele é muito precavido quanto a 

computação em nuvem e tudo anda muito devagar, eu diria que hoje não existe um plano formal 

de expansão para computação em nuvem, eu diria que naturalmente esta expansão vai acontecendo, 

eu não vejo hoje por exemplo o banco com um posicionamento de migrar tudo para a nuvem, mas 

eu vejo que isso vai acontecendo de uma forma natural, desta forma está bem presente na estratégia 

organizacional, não de uma forma incisiva mas querendo ou não faz parte sim da estratégia como 

a computação em nuvem é algo estratégico em si para o banco.  

 

1.2) Aspectos Barreiras e Motivadores do processo de adoção da Computação em Nuvem 

 

Este item possui consonância com o objetivo geral e com os objetivos específicos: 

a) Identificar os aspectos que atuam como motivadores e barreiras, presentes no processo de 

adoção de computação em nuvem nas organizações. 

b) Elencar as ações realizadas para mitigar as barreiras presentes no processo de adoção de 

computação em nuvem nas organizações. 

c) Entender a relação entre os aspectos que atuam como barreiras, listados na revisão da 

literatura e os presentes nas organizações deste estudo. 
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1)  

Entrevistador: Quais dos aspectos globais de adoção da computação em nuvem (barreiras e 

motivadores), presentes na literatura foram considerados no processo de adoção da computação em 

nuvem?  Justifique. 

(Motivadores: Dinamismo, Confiabilidade, Economia, Relacionamento Cliente e Provedor, 

Escalabilidade, Transferência de Custos e Responsabilidades, Sustentabilidade;  

Barreiras: Segurança, Interoperabilidade, Privacidade, Economia, Conformidade, Conectividade, 

Infraestrutura Pública, Legislação) 

 

Entrevistado: O dinamismo com certeza ajudou e é um dos diferenciais no processo de adoção, 

tanto do ponto de vista operacional quanto estratégico é um facilitador gigantesco.  

A resiliência eu diria que ela é um facilitador, o fornecedor tem que se adequar a necessidade do 

banco entende que é interessante a ele.  O relacionamento do cliente com o provedor é necessário, 

então ocorre um amadurecimento tanto por parte do provedor quanto por parte do cliente no sentido 

de entender e trazer o melhor para o banco, sendo também um facilitador, já que esse 

relacionamento gera oportunidades e inovações para o banco. Quanto a elasticidade, ela atuou 

como facilitador até porque o gerenciamento dessa elasticidade alinhado ao gerenciamento de 

capacity traz uma visão única que torna mais fácil a administração do banco para entender até onde 

ele pode expandir. Quanto a transferência de custos e responsabilidade, este é um dos principais 

facilitadores, nós estamos entregando o serviço na mão dos principais especialistas, então nós 

temos a responsabilidade de acompanhar, porém o fato de termos o especialista sempre atuando no 

ambiente nos traz uma certa tranquilidade, e a questão do custo, gerenciamento do custo é 

infinitamente mais fácil, então a gente tem um menor custo com uma maneira melhor de se 

trabalhar. Com relação a sustentabilidade, hoje com a utilização de maquinas virtuais 

consequentemente nós temos menos servidores no site e isso significa redução de custo de energia, 

ar condicionado, até mesmo espaço no site e dentro do data center. Referente a segurança, este é o 

grande desafio e barreira da computação em nuvem, o que nós adotamos como medida foi adequar 

a oferta da computação em nuvem para dentro do ambiente do banco, onde o fornecedor possui 

controle do ambiente sem colocar em risco a segurança do banco e sem colocar em risco a 

sustentação do ambiente. A interoperabilidade não é considerada uma barreira. A confiabilidade 

não foi uma barreira, mas sim um ponto de atenção muito grande, principalmente em confiar em 
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diversas integrações e eventuais pontos de falha. Quanto a conectividade, por ser um ambiente 

privado e interno, não consiste em barreira. Referente a privacidade, hoje a rede é totalmente 

privada, a nuvem então é totalmente apartada e não há nenhum ponto de falha que possa fazer com 

que esta privacidade seja colocada em risco, então eu diria que o nosso desafio foi mostrar essa 

privacidade funcionando, ou seja operacionalizar os controles como informado no aspecto 

segurança. Para economia, este foi um enorme facilitador embora tenha um desafio em demonstrar 

um comparativo com o modelo legado. A questão de conformidade é bem próximo da privacidade, 

conforme já falamos anteriormente. Quanto a infraestrutura pública, por estar dentro do ambiente 

privado tem existe nada de infraestrutura publica neste meio que seja relevante. A legislação 

sinceramente não vejo nenhum impacto por cota da legislação, não fomos impactados por este 

aspecto no processo de adoção. A escalabilidade eu diria que o banco teria mesmo que ele não 

estivesse na nuvem, mas esta escalabilidade no ambiente como todo, nas interações, na tomada de 

decisão eu diria que este aspecto foi um facilitador. 

 

2)  

Entrevistador: Ocorreram barreiras ou motivadores adicionais aos citados pela literatura? Justifique 

caso a caso. 

 

Entrevistado: Não, acredito que a grande barreira hoje, o desafio a ser vencido é a aspecto 

segurança, o desafio é mostrar que a cada dia mais se torna confiável a computação na nuvem sem 

colocar em risco os dados dos clientes, hoje como havia dito, uma modesta parte do banco utiliza 

nuvem, embora em uma nuvem privada sob a governança do banco, mas eu vejo que o 

desenvolvimento da tecnologia, o amadurecimento da segurança vai trazer novas oportunidades. 

Outro desafio consiste na maneira de demonstrar ao cliente como o mesmo consegue reduzir custo 

adotando a computação em nuvem, lembrando que o discurso não pode ser apenas baseado no que 

o cliente vai economizar adotando, mas sim o que ele deixa de gastar no futuro com os novos 

ganhos oriundos da computação em nuvem, e isso é algo que olhamos bastante com visão de futuro 

para o banco. 

3)  

Entrevistador: Para cada aspecto, caso o mesmo tenha atuado como barreira no processo de adoção 

da computação em nuvem, quais medidas foram adotadas? Justifique caso a caso. 
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Entrevistado: Conforme detalhei anteriormente, através da adoção da nuvem privada sob diretrizes 

do banco. Se hoje eu tivesse que passar uma receita seria trabalhar nas questões de segurança e 

compliance tudo isso dentro de casa. 

 

2) Construtora 

 

2.1) Características do Projeto – Adoção de Computação em Nuvem 

Objetivo específico relacionado:  

a) Elencar eventuais ineficiências presentes nos modelos de computação em nuvem adotados 

pelas organizações. 

 

1)  

Entrevistador: Qual (is) o (s) tipo (s) de serviço (s) de computação em nuvem presente (s) na 

organização atualmente? Detalhe em profundidade caso a caso. 

Entrevistado: Bom, nesta organização nós temos em nuvem os serviços de e-mail, nós temos nosso 

portal e web site, nós temos nossa telefonia voip e nosso CRM ambos em computação em nuvem. 

Apenas sintetizando nós temos infraestrutura como serviço, comunicação como serviço e software 

como serviço. 

 

2) Entrevistador: Ocorreram eventuais retrocessos, modificações ou expansões na implementação 

de serviços de computação em nuvem em sua organização? Detalhe em profundidade caso a caso. 

Entrevistado: Ok, bom retrocesso eu penso que nós não tivemos, muito pelo contrário, esta 

organização possuía um ambiente muito concentrado internamente e nós começamos a levar isso 

para nuvem e acho que evoluiu bastante, principalmente a parte de telefonia VOIP, que ajudou 

muito pois você começa a verticalizar. Expansão está muito ligado a verticalização o que 

possibilitou a gente expandir bem esta estrutura implementada inicialmente, modificação tivemos 

diversas para atender pois quando você vai para a nuvem você tem uma necessidade maior de link 

principalmente, mas como aqui nossos backbones entregam fibra nós conseguimos bastante existo. 
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3) Entrevistador: De todos os serviços de tecnologia da informação em sua organização, qual o 

percentual de serviços que utilizam computação em nuvem?  

Entrevistado: Nós número é bastante alto se você considerar toda a área de tecnologia da 

organização, nós temos e-mail, nós temos telefonia, ERP, Portal, temos algo em torno de 75% hoje 

em nuvem. 

 

4) Entrevistador:  Existem eventuais ineficiências ou necessidades adicionais para o tipo de serviço 

atualmente implementado? Quais são e o que você recomendaria para cada caso? 

Entrevistado: Não, acredito que não temos ineficiência em si, apenas algo que estamos trabalhando 

quanto a melhorias é quanto a telefonia voip, onde eu não consigo hoje receber chamadas a cobrar 

e é algo que vou ter que trabalhar para resolver este assunto. Outro ponto ainda relacionado a 

telefonia é que em algumas situações, quando executamos uma chamada o número da organização 

não aparece como número originador gerando uma chamada com identidade restrita, resultando 

em dúvida por parte de quem está recebendo a chamada, mas estamos trabalhando nestes pontos 

junto ao fornecedor. Mas ineficiência quanto ao modelo de nuvem não, muito pelo contrário, 

acredito que as empresas se estabeleceram de maneira muito forte com esta prestação de serviço e 

não deixa dúvidas não. 

 

5) Entrevistador: Qual (is) o (s) tipo (s) de arquitetura (s) de computação em nuvem presente (s) na 

organização? Qual o percentual de cada uma (em caso de múltiplas arquiteturas)? Descreva 

detalhadamente cada caso. 

Entrevistado: 100% nuvem publica, nosso ERP por exemplo está em uma estrutura onde várias 

organizações utilizam esta solução, tudo é restrito através de um login porém ela é pública, outras 

entidades e organizações utilizam desta mesma solução em nuvem. Nosso e-mail, nossa telefonia, 

nosso portal, enfim está tudo neste modelo. 

 

6) Entrevistador: Ocorreram eventuais mudanças de arquitetura desde a implementação da 

computação em nuvem em sua organização? Descreva detalhes sobre cada caso. 

Entrevistado: Não, sempre foi pública. 
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7) Entrevistador: Existem eventuais ineficiências ou necessidades adicionais para o tipo de 

arquitetura atualmente implementado? Quais são e o que você recomendaria para cada caso? 

Entrevistado: Olha, eu não consigo enxergar ineficiência não, principalmente pela escolha do 

prestador de serviço ou desta nuvem podemos chamar, houve interação com outros profissionais 

na escolha deste fornecedor em busca de uma organização idônea e de prestigio no mercado, com 

bagagem neste tipo de serviço. 

 

8) Entrevistador: Quais os principais impactos na estratégia organizacional causados pela adoção 

da computação em nuvem? Compartilhe detalhes. 

Entrevistado: Olha, os impactos não foram nada traumáticos para a organização em si, nós 

recebemos essa missão de adoção das melhores práticas como meta e seguimos em frente, 

chamamos o usuário para o processo e deu tudo certo, só vejo impacto positivo com a ampla gama 

tecnológica que a adoção proporcionou à organização. 

 

9) Entrevistador: A tecnologia da informação passou a ter maior interação com a estratégia da 

organização após a adoção da computação em nuvem? Justifique. 

Entrevistado: Eu acredito que hoje, não desmerecendo as demais áreas pois todas as áreas agregam 

à organização, mas a TI é muito estratégica hoje, a tecnologia da informação hoje passou a ser 

fundamental à organização. Antigamente a área de tecnologia da informação era vista meramente 

como um custo. 

 

10) Entrevistador: Como ocorre a operação da computação em nuvem especialmente no âmbito do 

modelo de entrega e financeiro? Quais os indicadores utilizados para mensuração?  

Entrevistado: Bom, vou utilizar como exemplo nosso ERP, nós temos os profissionais contratados 

pela organização que desenvolvem e utilizam a nuvem para fazer a hospedagem da base de dados, 

dos aplicativos, e eles são responsáveis por entregar o produto final, porém nós executamos a 

gestão, o input de dados é nosso, da organização, dos departamentos, e o resultado final é a entrega 

do produto aos usuários finais. Nós atuamos mais na camada de negócios, na gestão da informação 

e a operação é feita pelo provedor. A questão financeira, no caso do e-mail é por conta, no caso da 

telefonia VOIP por ramal, no caso do portal por espaço e do nosso ERP nós já temos um pacote 
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feito com esta empresa que ela utiliza a Amazon para recompra de capacidade computacional. 

Quanto a qualidade de serviço é SLA, nosso SLA é baixo, tudo acompanhado via portal do cliente. 

 

11) Entrevistador: Quais aspectos influenciaram na escolha dos atuais fornecedores de computação 

em nuvem na organização? Justifique. 

Entrevistado: Acredito que o principal foi o renome, nós em momento algum negligenciamos em 

colocar o ambiente em um fornecedor duvidoso, buscamos indicações no mercado e escolhemos 

uma empresa não apenas pelo nome também, mas pelas evidencias de bons serviços prestados e 

anos de experiência. 

 

12) Entrevistador: Quais os ônus e bônus apresentados pela adoção da computação em nuvem? O 

que mudou antes e depois da implementação? Detalhe caso a caso. 

Entrevistado: Olha é difícil falar ruim, algo bom eu já mencionei bastante, mas um ponto é o link, 

sem link você fica às cegas, então nós procuramos nos cercar de backbones diferentes, nós temos 

hoje 3 backbones diferentes, mas se esses backbones falham não temos o que fazer, estamos sem 

nosso ERP, nossa telefonia e nosso e-mail, que são ferramentas cruciais hoje, sem internet hoje 

organização alguma sobrevive, então esse é um ônus. Agora positivos, você pode ver, eu estou aqui 

ou em qualquer local fora da organização eu tenho acesso a todas as ferramentas da organização, 

está tudo muito a mão. 

 

13) Entrevistador: Como ocorreu o processo de adoção da computação em nuvem na organização? 

Descreva detalhadamente todas as fases. 

Entrevistado: Bom, quando saiu esse modelo de ter informações na nuvem, a gente até ficou um 

pouco com o pé atrás pois ao mesmo tempo é algo muito seguro e ao mesmo tempo fácil de burlar, 

basta você ter a senha de administrador que você tem acesso a banco de dados, tem a senha do file 

server, você tem acesso a tudo, mas quando você pensa em colocar sua estrutura ou parte na nuvem, 

você tem que considerar a facilidade, custo, hoje se você for ter sua própria estrutura você vai 

precisar desde servidores até segurança de informação, então você precisa pensar em muitas 

variáveis para ter a estrutura própria. Quando você tem essa estrutura na nuvem, você tem uma 

equipe que cuida dos seus servidores onde estão várias aplicações, então seu custo diminui muito 

e você tem maior segurança. 



185 
 

 

14) Entrevistador: Quais os motivadores para mudança do ambiente legado ou tradicional para a 

computação em nuvem? Justifique caso a caso. 

Entrevistado: Como mencionei anteriormente, custo, praticidade e segurança, este foram os 

principais motivadores. 

 

15) Entrevistador: Os elementos a seguir foram considerados na adoção da computação em nuvem 

na organização? Caso sim, qual o motivador para a decisão de cada elemento? 

Elementos: Tipos de serviços, tipo de arquitetura, impacto na estratégia e na operação da 

organização, vantagens adoção computação em nuvem, terceirização e difusão da inovação. 

Entrevistado:  Essa organização passou por um processo de remodelagem muito grande, onde a 

alta gestão se posicionou a favor de utilizar as melhores práticas, as melhores práticas e as 

tendências de hoje resumiu-se a nuvem, então para ter o serviço de e-mail, de telefonia voip, 

diferente do modelo tradicional considerou-se sim o tipo de serviço no processo de mudança. O 

tipo de arquitetura, como mencionei anteriormente, tivemos o apoio de um grupo de profissionais, 

uma consultoria, na qual nos foi indicado que este modelo atenderia, principalmente por empresas 

de renome e prestigio indicadas, então seguimos. O impacto na estratégia não foi relevante no 

processo, como mencionei, nós recebemos uma tarefa da alta gestão e como guia seguir as melhores 

práticas. Terceirização e difusão da inovação também seguem esta mesma linha. 

 

16) Entrevistador: Quais eventuais mudanças no processo de adoção favoreceram a adoção da 

computação em nuvem na organização?  Compartilhe detalhes acerca do tema. 

Entrevistado: Isso foi e está sendo um desafio muito grande, como falei anteriormente a 

organização passou por uma remodelagem muito grande e com isso passou a implementar as 

melhores práticas, a principal mudança que vejo foi na quebra de paradigma da estrutura tradicional 

para a nuvem, nós tínhamos por exemplo um PABX comum que dependia totalmente de 

cabeamento analógico que chegava até ele, hoje utilizamos VOIP então de qualquer é possível 

utilizar este recurso. 

 

17) Entrevistador: Ocorreu algum tipo de experimentação dos serviços de computação em nuvem? 

Quais os impactos no processo de adoção? Compartilhe detalhes. 
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Entrevistado: Bom, todos os serviços que foram contratados na nuvem nós não começamos com 

cotas altas, por exemplo telefonia, nós começamos a testar com 2 ramais, avaliando quais eram as 

dificuldades na implantação, quais eram os pré-requisitos, enfim, depois passamos a expandir. E-

mail também seguiu a mesma linha, começamos com poucas caixas e expandimos ao longo da 

experiência. Enfim, foi tudo muito gradual e fundamentado em empresas de renome, devagar, 

aprendendo sempre o que tínhamos de fazer e quais lições de casa aprendidas. 

 

18) Entrevistador: Existe plano de expansão da computação em nuvem na organização? Detalhe. 

Entrevistado: Olha não posso dizer que já chegamos no final da utilização da computação em 

nuvem na organização, mas nós já percorremos um longo caminho, mas um próximo passo seria 

colocar mais informações na nuvem como planilhas, documentos, enfim um file server da 

organização, mas ainda acho que necessita de um amadurecimento, pois se não tiver conectividade 

você não conseguirá executar um simples documento, então precisamos pensar um pouco sobre 

isso, mas esse é um caminho que vamos perseguir pois já temos bastante coisa na nuvem. 

 

2.2) Aspectos Barreiras e Motivadores do processo de adoção da Computação em Nuvem 

 

Objetivos específicos relacionados: 

a) Identificar os aspectos que atuam como motivadores e barreiras, presentes no processo de 

adoção de computação em nuvem nas organizações. 

b) Elencar as ações realizadas para mitigar as barreiras presentes no processo de adoção de 

computação em nuvem nas organizações. 

c) Entender a relação entre os aspectos que atuam como barreiras, listados na revisão da 

literatura e os presentes nas organizações deste estudo. 

 

1) Entrevistador: Quais dos aspectos globais de adoção da computação em nuvem (barreiras e 

motivadores), presentes na literatura foram considerados no processo de adoção da computação em 

nuvem?  Justifique. 

(Motivadores: Dinamismo, Confiabilidade, Economia, Relacionamento Cliente e Provedor, 

Escalabilidade, Transferência de Custos e Responsabilidades, Sustentabilidade;  
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Barreiras: Segurança, Interoperabilidade, Privacidade, Economia, Conformidade, Conectividade, 

Infraestrutura Pública, Legislação) 

Entrevistado: Dinamismo penso ser um grande facilitador, visto a possibilidade de crescimento de 

cada vertical de maneira exponencial. Quanto a confiabilidade este também foi um aspecto 

considerado, embora tenha algumas questões de segurança que necessitam ser melhoradas a 

confiabilidade na solução era uma premissa do projeto. Quanto a economia também considero com 

um ponto facilitador exponencial para o projeto, principalmente quanto a redução de custo em 

comparativo com a estrutura tradicional. Para o relacionamento cliente fornecedor considero 

igualmente um facilitador, principalmente com a escolha de fornecedores de renome e experientes, 

os quais já possuem uma estrutura adequada para relacionamento. Quanto a escalabilidade entendo 

também como um facilitador, como exemplo posso citar a telefonia, eu consigo em pouco espaço 

de tempo executar o crescimento necessário, nosso portal também como exemplo, em pouco espaço 

de tempo consigo realizar a expansão que for necessária. Quanto a transferência de custo e 

responsabilidade também foi considerada no processo de adoção e vejo como um facilitador, todo 

o custo que tínhamos com ativos e responsabilidade sob os mesmos agora estão com o fornecedor. 

Sustentabilidade entendo como um facilitador gigante também considerado no processo, hoje 

inclusive você possui servidores com grande capacidade de virtualização, o que proporciona 

inclusive grande economia e uso racional. A questão segurança como mencionado anteriormente, 

é uma grande barreira e o principal desafio que vejo no projeto é como superar, no caso do projeto 

superamos esta barreira com a escolha de um fornecedor renomado, com bastante experiência no 

mercado, obviamente apoiado em contrato. Interoperabilidade também foi uma barreira que 

presenciamos no projeto, pois já tínhamos uma estrutura funcionando, o que realizamos para este 

caso foi um estudo prévio de viabilidade onde encontramos certa complexidade em migrar 

exatamente o que tínhamos para a nuvem, decidimos então para estes casos construir algo do zero 

na nuvem e manter o histórico no legado por um tempo até as coisas se estabilizarem na nuvem. 

Privacidade também entendo que foi uma barreira e algo bem próximo da barreira segurança, para 

este ponto como mencionei anteriormente, utilizamos o contrato para apoiar de forma legal neste 

quesito. Quanto a economia vejo puramente como um facilitador. Referente a conformidade, 

também foi algo considerado, para transpormos este ponto além do apoio da consultoria na escolha 

de um fornecedor adequado, foi considerada as certificações que este fornecedor possui que 

atestam a idoneidade e seriedade como o ISO por exemplo, outro ponto é que no contrato com o 
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fornecedor prezamos pela existência de SLA nos assegurando atendimento em todas as 

modalidades. Para conectividade, também uma barreira considerada no projeto, buscamos uma 

garantia de continuidade com a contratação de links de no mínimo 3 backbones distintos. Quanto 

infraestrutura pública, também uma barreira, passamos a equipar a organização com novos 

nobreaks e implantamos um gerador, quanto ao fornecedor consideramos estas questões como 

premissas do projeto. Quanto a legislação, este não foi um aspecto considerado no projeto. 

 

2) Entrevistador: Ocorreram barreiras ou motivadores adicionais aos citados pela literatura? 

Justifique caso a caso. 

Entrevistado: Não vejo nenhuma barreira ou facilitador adicional aos citados e detalhados 

anteriormente. 

 

3) Entrevistador: Para cada aspecto, caso o mesmo tenha atuado como barreira no processo de 

adoção da computação em nuvem, quais medidas foram adotadas? Justifique caso a caso. 

Entrevistado: Detalhamento providenciado na questão anterior ao pontuar cada barreira existente. 

 

3.3) Mineradora 

 

3.1) Características do Projeto – Adoção de Computação em Nuvem 

Este item possui consonância com o objetivo geral e com o objetivo específico: 

a) Elencar eventuais ineficiências presentes nos modelos de computação em nuvem adotados 

pelas organizações. 

 

1)  

Entrevistador: Qual (is) o (s) tipo (s) de serviço (s) de computação em nuvem presente (s) na 

organização atualmente? Detalhe em profundidade caso a caso. 

 

Entrevistado: Atualmente, em ampla utilização temos na organização Infraestrutura como Serviço, 

Software como Serviço e Comunicação como serviço. 
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2)  

Entrevistador: Ocorreram eventuais retrocessos, modificações ou expansões na implementação de 

serviços de computação em nuvem em sua organização? Detalhe em profundidade caso a caso. 

 

Entrevistado: Retrocessos desde o período que estou à frente dos projetos desta natureza e pelos 

históricos que tenho nenhum, pelo contrário, a transição do legado para o modelo de nuvem ocorreu 

de forma bastante gradativa e experimental, proporcionando uma certa naturalidade no processo 

de migração entre as tecnologias. Modificações eu diria que mais no processo de expansão mesmo, 

ou seja, começamos com algo bastante pequeno e óbvio como a infraestrutura como serviço e 

software como serviço e hoje estamos com a comunicação como serviço apresentando bastante 

sucesso. 

 

3)  

Entrevistador: De todos os serviços de tecnologia da informação em sua organização, qual o 

percentual de serviços que utilizam computação em nuvem?  

 

Entrevistado: Olha, não tenho um percentual exato de cabeça ou até mesmo documentado, mas eu 

diria que algo em torno de 30% de todo o ambiente de tecnologia da informação. 

 

4)  

Entrevistador: Existem eventuais ineficiências ou necessidades adicionais para o tipo de serviço 

atualmente implementado? Quais são e o que você recomendaria para cada caso? 

 

Entrevistado: Ineficiências da computação em nuvem não temos nada no radar, o que existe são 

constantes necessidades que possuem origem no negócio, nas necessidades dos nossos usuários, eu 

diria que uma tendência natural de continuidade à adoção ao modelo. Se podemos classificar como 

uma necessidade do modelo nuvem, eu diria que é a existência de empresas, fornecedores de nuvem 

em maior quantidade com a mesma expertise, ou seja, hoje o mercado está muito restrito a poucos 

nomes que de fato sabem como fazer, temos diversas empresas tentando entrar nesta onda 

tecnológica mas sabe-se que poucas realmente possuem o perfil, ferramentas adequadas e muitas 

vezes acabam quarterizando o projeto. Outro ponto que destaco é que as empresas existentes neste 
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ramo, ou seja fornecedores, precisam atuar de uma maneira mais dinâmica e não de uma forma tão 

passiva como é hoje, principalmente quanto ao comercial, pois entende-se que por serem poucas 

as empresas que fornecem a solução de verdade, existe uma certa morosidade nos processos. 

 

5)  

Entrevistador: Qual (is) o (s) tipo (s) de arquitetura (s) de computação em nuvem presente (s) na 

organização? Qual o percentual de cada uma (em caso de múltiplas arquiteturas)? Descreva 

detalhadamente cada caso.  

 

Entrevistado: Olha, atualmente trabalhamos num modelo hibrido, ou seja parte da solução em 

nuvem privada e parte da solução em nuvem pública. Em termos de percentual entre pública e 

privada eu diria que temos 60% versus 40%. 

 

6)  

Entrevistador: Ocorreram eventuais mudanças de arquitetura desde a implementação da 

computação em nuvem em sua organização? Descreva detalhes sobre cada caso. 

 

Entrevistado: Não, eu diria que ocorreu um aprendizado continuo durante todo o processo de 

adoção da computação em nuvem, assim fomos adaptando cada necessidade a cada solução. 

Começamos com nuvem pública, porém, na fase em que implementamos os serviços de 

comunicação como serviço foi necessário adotar o modelo privado por conta da resiliência que era 

necessária, ou seja, tínhamos a necessidade da nuvem, porém a questão a infraestrutura pública 

como link e energia acaba fragilizando a solução, desta forma, para este caso especifico a melhor 

solução que encontramos foi a adoção da nuvem privada, com equipamentos in loco. 

 

7)  

Entrevistador: Existem eventuais ineficiências ou necessidades adicionais para o tipo de arquitetura 

atualmente implementado? Quais são e o que você recomendaria para cada caso? 

 

Entrevistado: Não, no modelo que estamos hoje atende na totalidade nossas necessidades. A 

solução de nuvem é bastante flexível, eu recomendo que em um projeto de nuvem seja feito uma 
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associação da necessidade com a melhor solução, desta forma a probabilidade de alterações no 

projeto reduz drasticamente. 

 

8)  

Entrevistador: Quais os principais impactos na estratégia organizacional causados pela adoção da 

computação em nuvem? Compartilhe detalhes. 

 

Entrevistado: O principal impacto que vejo é que a tecnologia da informação passa a ser inserida 

no business da companhia, ou seja, antes o que era apenas um ferramental oneroso, hoje passou a 

capacitar o negócio, inclusive gerando um valor agregado, além de colaborar exponencialmente 

com os resultados da empresa no quesito custo. 

 

9)  

Entrevistador: A tecnologia da informação passou a ter maior interação com a estratégia da 

organização após a adoção da computação em nuvem? Justifique. 

 

Entrevistado: Sim, com total certeza, como mencionei, ela passou de um vilão, da parte cara da 

empresa para a parte estratégica, dá para imaginar viver sem a tecnologia? Impossível. 

 

10)  

Entrevistador: Como ocorre a operação da computação em nuvem especialmente no âmbito do 

modelo de entrega e financeiro? Quais os indicadores utilizados para mensuração?  

 

Entrevistado: Bom, é simples, basicamente fazemos gestão de projetos na fase de implementação 

e posterirormente gestão de contrato. Financeiramente pagamos pelo que utilizamos e recebemos 

aquilo que precisamos, objetivo e funcional. Como KPIs, operacionalmente medimos pelo SLA, 

ou seja, tudo que demandamos em termos de MACs, Requisições e Incidentes é orientado pelo 

SLA. Quanto a Finanças basicamente trabalhamos com um processo de faturamento tradicional, o 

qual podemos ao longo do mês acompanhar junto ao capacity management realizado no ambiente. 

Bom vale ressaltar também que, a nuvem pública é praticamente transparente para a gente, ou seja, 

atuamos meramente como usuário e toda a parte operacional é direto com o fornecedor. Quanto a 
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nuvem privada, embora localizada em nossas localidades, a operação, manutenção e afins ocorre 

por parte do fornecedor igualmente. 

 

11)  

Entrevistador: Quais aspectos influenciaram na escolha dos atuais fornecedores de computação em 

nuvem na organização? Justifique. 

 

Entrevistado: Bem, em primeiro lugar a influência principal surgiu do modelo que a organização 

já pratica globalmente, ou seja, já iniciamos o processo de escolha dos fornecedores com base nos 

fornecedores confiáveis para a organização. Em segundo lugar, mas não menos importante 

consideramos a reputação e expertise da empresa, isso é uma premissa não somente para tecnologia 

da informação mas para tudo aqui na organização. Por último, obviamente olhamos o custo, não 

adianta ser mil maravilhas, mas não conseguirmos encaixar no orçamento, principalmente por ser 

uma despesa recorrente. 

 

12)  

Entrevistador: Quais os ônus e bônus apresentados pela adoção da computação em nuvem? O que 

mudou antes e depois da implementação? Detalhe caso a caso. 

 

Entrevistado: Bem, ônus não vejo, até porque dependendo do ônus o projeto nem sairia do papel, 

como falei no começo, as coisas ocorreram de uma forma muito gradativa e isso proporcionou uma 

naturalidade ao processo de adoção. Bom, quanto a bônus, vejo principalmente o modelo 

financeiro, ou seja, de CAPEX passamos para OPEX, isso é extremamente importante pois toda 

analise de investimento tem como relação causa efeito a depreciação e geralmente a conta fica 

difícil de fechar. Outro ganho que vejo também é a constante manutenção, atualização e adoção 

das melhores práticas no ambiente, sem contar a economia com o capital humano na contratação e 

manutenção de funcionários de ponta para operar o ambiente, enfim toda a evolução já está no 

preço e isso é muito bom. Costumo comparar, em um paralelo fora do corporativismo, com o gás 

encanado e o gás de botijão, depois que você coloca gás encanado nunca mais você quer saber de 

carregar um botijão nas costas. 
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13)  

Entrevistador: Como ocorreu o processo de adoção da computação em nuvem na organização? 

Descreva detalhadamente todas as fases. 

 

Entrevistado: Bem, basicamente, conforme falei no início, tudo ocorreu em doses homeopáticas e 

consequentemente natural, iniciamos nossa jornada com a experimentação de software como 

serviço. Uma vez satisfatório seguimos em frente com os demais projetos, implementando 

respectivamente a infraestrutura como serviço e mais recentemente a comunicação como serviço. 

A experimentação foi sempre um ponto crucial não apenas para testarmos a solução, ver os prós e 

contras na pratica, mas também para mensurar a capacidade do fornecedor naquele determinado 

serviço, uma vez obtendo sucesso replicamos em larga escala. Um outro fator que nos auxiliou em 

muito foi também olhar as lições aprendidas de outros projetos similares, conversando com outras 

empresas que implementaram e principalmente olhando para os projetos que a organização 

implementou ao redor do mundo, desta forma olhando estes cases e olhando a nossa realidade 

conseguimos delinear o projeto de uma forma precisa. Um ponto adicional também foi olhar para 

os clientes destes fornecedores e buscar a opinião deles acerca do serviço, geralmente fóruns e 

congressos são ricos para essa troca de experiência.  Para concluir, destaco a importância de lições 

aprendidas dentro da própria empresa, nós começamos com o modelo de nuvem pública, o que nos 

atendia perfeitamente, porém ao chegar na fase de comunicação como serviço, nos deparamos com 

intermitências quanto a infraestrutura local, seja de energia, links, etc. Como você pode ver, o 

escritório principal fica em São Paulo porém temos demais escritórios espalhados no Brasil, 

principalmente, devido ao nosso business em áreas de poucas condições em termos de 

infraestrutura pública, desta forma optamos em aderir ao modelo de nuvem privada, nos quais os 

equipamentos passaram a residir localmente, desta forma caso alguma localidade fique isolada pelo 

menos podemos ter recursos locais, quando se fala de uma unidade de extração principalmente, 

isso pode ser determinante até para sobrevivência da equipe local. 

 

14)  

Entrevistador: Quais os motivadores para mudança do ambiente legado ou tradicional para a 

computação em nuvem? Justifique caso a caso. 
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Entrevistado: Olha, motivadores foram diversos, principalmente quando você recebe esses insights 

do fornecedor, mas como principais motivadores tenho a visão de que foram: custo, impossível não 

considerar este motivador no processo visto a mudança de investimento como falei anteriormente, 

estimulo da liderança global e de outras regiões que migraram com sucesso para o ambiente de 

nuvem, resiliência, ou seja, no ambiente tradicional a resiliência é bem básica ou inexistente e boas 

práticas de tecnologia da informação aplicadas no ambiente, ou seja contamos sempre com a 

melhor opção tecnológica e melhores profissionais.  

 

15)  

Entrevistador: Os elementos a seguir foram considerados na adoção da computação em nuvem na 

organização? Caso sim, qual o motivador para a decisão de cada elemento? 

Elementos: Tipos de serviços, tipo de arquitetura, impacto na estratégia e na operação da 

organização, vantagens adoção computação em nuvem, terceirização e difusão da inovação. 

 

Entrevistado: Sim, Tipo de serviço por exemplo foi considerado principalmente face a necessidade 

do usuário, desta forma priorizamos a modernização ao encontro da necessidade do usuário, isso 

ajuda muito na hora de defender o investimento. A arquitetura também foi considerada, 

principalmente no caso de comunicação como serviço como mencionei quanto a mudar de publica 

para arquitetura privada, veja, você ficar sem acesso ao sistema pode impactar na sua 

produtividade, porém sem comunicação, no business que atuamos pode ser uma catástrofe, 

principalmente áreas de risco. Impacto na estratégia também consideramos, afinal com a adoção 

da nuvem isso nos proporcionou um salto em termos de visibilidade. Bem, é basicamente isto. 

 

16)  

Entrevistador: Quais eventuais mudanças no processo de adoção favoreceram a adoção da 

computação em nuvem na organização?  Compartilhe detalhes acerca do tema.  

 

Entrevistado: Acredito que a maior mudança foi com relação a arquitetura pública para privada, no 

caso da adoção da última fase favoreceu imensamente. Era impossível emplacarmos um projeto 

que dependesse do ambiente externo em áreas de pouco investimento governamental, desta forma 
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a saída que encontramos foi contingenciar o ambiente com a solução privada, além de reforçar 

nossa matriz energética e na medida do possível contar com diferentes fontes de conectividade. 

 

17)  

Entrevistador: Ocorreu algum tipo de experimentação dos serviços de computação em nuvem? 

Quais os impactos no processo de adoção? Compartilhe detalhes. 

 

Entrevistado: Sim, como mencionei anteriormente, a experimentação foi a anfitriã do processo de 

adoção, sem ela dificilmente conseguiríamos conquistar a confiança para uma mudança estratégica  

e financeira dessa proporção. A experimentação além de proporcionar uma experiência de como 

funcionaria a solução completa, deu margem a eventuais ajustes antes da implementação, dessa 

forma o ganho de assertividade no projeto foi astronômico, e se tratando de projeto, que possui 

começo meio e fim isso é perfeito. 

 

18)  

Entrevistador: Existe plano de expansão da computação em nuvem na organização? Detalhe. 

 

Entrevistado: Sim, pretendemos seguir expandindo sempre com um lastro na necessidade do 

usuário, afinal o usuário é o meu cliente interno, muita novidade vem por aí como Big Data, Internet 

of Things, etc mas vejo que assim como no passado a tecnologia da informação tradicional era a 

base para rodar qualquer sistema, a nuvem agora é a base para qualquer tecnologia emergente no 

cenário computacional. Nosso próximo passo é uma melhoria continua no software como serviço, 

o grande motor corporativo, angariando uma possível adoção de dados como serviço, 

possivelmente algo voltado para grandes players como Oracle.  

 

3.2) Aspectos Barreiras e Motivadores do processo de adoção da Computação em Nuvem 

 

Este item possui consonância com o objetivo geral e com os objetivos específicos: 

a) Identificar os aspectos que atuam como motivadores e barreiras, presentes no processo de 

adoção de computação em nuvem nas organizações. 
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b) Elencar as ações realizadas para mitigar as barreiras presentes no processo de adoção de 

computação em nuvem nas organizações. 

c) Entender a relação entre os aspectos que atuam como barreiras, listados na revisão da 

literatura e os presentes nas organizações deste estudo. 

 

1)  

Entrevistador: Quais dos aspectos globais de adoção da computação em nuvem (barreiras e 

motivadores), presentes na literatura foram considerados no processo de adoção da computação em 

nuvem?  Justifique. 

(Motivadores: Dinamismo, Confiabilidade, Economia, Relacionamento Cliente e Provedor, 

Escalabilidade, Transferência de Custos e Responsabilidades, Sustentabilidade;  

Barreiras: Segurança, Interoperabilidade, Privacidade, Economia, Conformidade, Conectividade, 

Infraestrutura Pública, Legislação) 

 

Entrevistado: Bom dentre os aspectos mencionados, reconheço no projeto como principais 

motivadores o dinamismo, a confiabilidade, a economia, a escalabilidade e a transferência de custos 

e responsabilidade. O dinamismo, não sendo redundante mas vejo muito na questão do ambiente 

ser dinâmico, ou seja, não depender de toda a burocracia que gera uma estrutura tradicional como 

instalação de clients, correções, etc, o que proporciona uma agilidade impar no dia a dia da 

empresa.  Quanto a confiabilidade, atribuo este aspecto à robustez da solução, ou seja, no modelo 

de computação em nuvem, por contar com um ciclo continuo de melhores práticas e rigorosa 

manutenção preventiva por parte do provedor entendemos que este é um aspecto presente na 

solução. Quanto a economia este foi um dos principais motivadores, a mudança de CAPX para 

OPEX deixa a solução super atrativa e acessível, ainda mais ofertada por um player top de mercado. 

Sobre a escalabilidade entendo igualmente como um motivador, visto a possibilidade de ser flexível 

tanto no crescimento quanto na retração do parque tecnológico, isso para nosso business é crucial, 

principalmente nas unidades de mineração. Bem, o último aspecto é a transferência de custo e 

responsabilidade, igualmente foi um importante aspecto na adoção, visto que todo o operacional 

tecnológico deixou de existir e passamos apenas a administrar contrato. Logicamente, a área de 

tecnologia da informação possui ainda pessoas com nível técnico, porém mais focado na camada 

usuário versus provedor do que focado na solução como anteriormente, isso além de 
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economizarmos com um quadro gigantesco, capacitação, etc nos permite cuidar do nosso usuário 

com maior atenção, maior tato. 

Quanto aos motivadores relacionamento cliente e provedor e sustentabilidade embora reconheço 

particularmente a importância, não vejo que foi algo considerado no projeto. 

 

Bom, vamos as barreiras, deixa eu ver a lista novamente. Bom como barreira vejo que tivemos 

Economia, Conectividade e Infraestrutura Pública. Economia vejo que embora de uma forma geral 

seja um grande motivador, como mencionei anteriormente, também funcionou como barreira, 

principalmente para justificar o investimento feito na estrutura tradicional e que na migração para 

nuvem este legado passaria a ser inútil. O que fizemos para transpor esta barreira foi, em primeiro 

lugar apresentar para o patrocinador do projeto os grandes savings proporcionados pela migração 

para nuvem, principalmente que na mudança de CAPEX para OPEX não teríamos investimentos 

onerosos em ativos, depreciação, etc. Outro ponto que contribuiu foi a venda do ativo legado para 

empresas que iriam reutilizar ou até mesmo reciclar, proporcionando uma receita nos ativos mesmo 

que depreciados, ao invés de simplesmente lançarmos no descarte e termos que pagar por isso. 

Sobre a Conectividade, sentimos este aspecto presente mais na implementação da comunicação 

como serviço. Como trabalhamos com escritórios remotos, nestes locais a infraestrutura de 

conectividade é bastante precária. Como já adquirimos uma certa experiência com o passar do 

tempo e já estávamos cientes que nestas localidades encontraríamos estes problemas, já 

dimensionamos o projeto baseado em nuvem privada, desta forma os equipamentos ficam no 

próprio local, seguindo o modelo e conceito de nuvem. Também trabalhamos com a redundância 

de links para mitigar o isolamento total. Bom, por último, infraestrutura pública. Este aspecto é 

bem próximo da conectividade pois é algo que dependemos de terceiros e um processo 

extremamente moroso. Para mitigar este aspecto, adotamos a redundância de links conforme 

falamos e reforçamos nossa matriz energética, com nobreaks e geradores, garantindo assim uma 

certa estabilidade, além de ter tudo local obviamente com a nuvem privada, que foi a mudança 

principal. 

Sobre os demais aspectos, não que não sejam importantes, porém com o direcionamento global da 

companhia, todos os outros aspectos que já falamos aqui e certa experiência que adquirimos de 

terceiros e de outras regiões ao longo do tempo, não foram relevantes para nós aqui no Brasil.  

2)  



198 
 

Entrevistador: Ocorreram barreiras ou motivadores adicionais aos citados pela literatura? Justifique 

caso a caso. 

Entrevistado:  

Bom, motivadores considero 2 principais: Olhar cases de sucesso e suas respectivas lições 

aprendidas e a experimentação. Como falei anteriormente, com base em lições aprendidas de outras 

regiões da companhia e até mesmo de terceiros nos possibilitou direcionar um projeto com uma 

assertividade muito grande. Sobre a experimentação é sensacional, é possível além de avaliar a 

tecnologia avaliar o provedor, as expectativas do cliente e no final resultar igualmente em 

assertividade.  

Bom, barreiras não vejo nada tão alarmante, mas um ponto que me chamou a atenção foi justificar 

o que fazer com o legado diante de uma mudança drástica de investimento. A saída que 

encontramos em vender os assets ao invés de pagar o descarte também foi uma grande ação. 

 

3)  

Entrevistador: Para cada aspecto, caso o mesmo tenha atuado como barreira no processo de adoção 

da computação em nuvem, quais medidas foram adotadas? Justifique caso a caso. 

 

Entrevistado: Bem, acredito que todos os detalhes já foram citados na questão anterior, qualquer 

complemento acredito que vou ser redundante. 

 


