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RESUMO 

 

A computação em nuvem tem adentrado os processos organizacionais das empresas e governos. 

Neste sentido esta pesquisa tem como objetivo explicar como os aspectos organizacionais, 

institucionais e contextuais configuram a computação em nuvem no governo brasileiro 

(CloudGov). Na revisão de literatura em CloudGov foi possível identificar o gap de explicação 

em como a computação em nuvem se configura nos governos. Sendo assim, a Teoria 

Institucional (TIS) foi utilizada para a explicação do fenômeno CloudGov por meio dos pilares 

organizacionais de Scott (2013) sendo o: pilar normativo, pilar regulativo e pilar social-

cognitivo que se relacionam diretamente com as explicações dos aspectos organizacionais, 

institucionais e contextuais.  Complementarmente, esta pesquisa também se ancorou na Teoria 

da Difusão da Inovação (TDI) de Rogers (2010) utilizando tipos de organizações inovadoras, 

seguidoras e tradicionais. Delineou-se a metodologia qualitativa em duas etapas. Primeiro, foi 

realizado um estudo descritivo, investigando os 26 Estados do Brasil com o intuito de construir 

um panorama de CloudGov no contexto brasileiro. Nesta etapa construiu-se um framework 

classificando os governos em inovadores, seguidores e tradicionais no uso de CloudGov. Na 

segunda etapa, foram selecionados três casos, escolhidos, um de cada agrupamento, para a 

construção de um modelo. Foram realizadas entrevistas, utilizados documentos e dados 

secundários e emergiram categorias de análise voltadas para a explicação do fenômeno. 

Conclui-se que a computação em nuvem nos governos estaduais brasileiros, está configurada 

em três tipos de organizações, sendo elas inovadoras, seguidoras ou tradicionais. Essa 

configuração ocorre conforme os aspectos organizacionais, institucionais e contextuais da 

organização, variando pela demanda interna ou externa, bem como leis, regulamentos e 

contexto propício para a inovação. Este estudo apresenta contribuições teóricas como o uso de 

duas teorias (TIS x TDI) para a explicação de um fenômeno organizacional e a construção de 

um modelo sobre CloudGov no contexto brasileiro. Além disso avança em pesquisas já 

realizadas sobre o tema na área de eGov. Como contribuição prática esta pesquisa entrega um 

framework de CloudGov para organizações públicas na implantação dessa tecnologia. 

Sugerem-se estudos futuros como a aplicação deste modelo em outros países, especialmente no 

Sul global, ou análise do fenômeno com outras vertentes teóricas. 

 

Palavras-chave: Computação em Nuvem, CloudGov, Framework, e-Government. 



 

 

ABSTRACT 

 

Cloud computing has entered the organizational processes of companies and governments. In 

this sense, this research aims to explore how the organizational, institutional, and contextual 

aspects configure cloud computing in the Brazilian government (CloudGov). In the literature 

review on CloudGov it was possible to identify the explanation gap in how cloud computing is 

configured in governments. Thus, the Institutional Theory (TIS) was used to explain the 

CloudGov phenomenon through Scott's organizational pillars (2013) being: normative pillar, 

regulatory pillar and social-cognitive pillar that are related to the explanations of organizational, 

institutional aspects and contextual. In addition, this research was also anchored in Rogers's 

(2010) Theory of Diffusion of Innovation (TDI) using types of innovative, follower and 

traditional organizations. The qualitative methodology was outlined in two stages. First, a 

descriptive study was carried out, investigating the 26 states of Brazil to build a panorama of 

CloudGov in the Brazilian context. In this stage, a framework was built, classifying 

governments as Innovators, Followers and Traditionals in the use of CloudGov. In the second 

stage, three cases were selected, chosen, one from each group, to build a model. Interviews 

were conducted, documents and secondary data were used, and categories of analysis emerged 

aimed at explaining the phenomenon. It is concluded that cloud computing in the Brazilian state 

governments, is configured in three types of organizations, being innovative, follower or 

traditional. This configuration occurs according to the organizational, institutional, and 

contextual aspects of the organization, varying according to internal or external demand, as well 

as laws, regulations, and a favorable context for innovation. This study presents theoretical 

contributions such as the use of two theories (TIS x TDI) for the explanation of an 

organizational phenomenon and the construction of a model about CloudGov in the Brazilian 

context. In addition, it advances in research already carried out on the topic in the eGov area. 

As a practical contribution, this research delivers a CloudGov framework to public 

organizations in the implementation of this technology. Further studies are suggested, such as 

the application of this model in other countries, especially in the global South, or analysis of 

the phenomenon with other theoretical approaches. 

 

Key-words: Cloud Computing, CloudGov, Framework, e-Government. 

 

 

 

  



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

ABEP   Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação  

AC  Aspectos Contextuais 

ADM  Administração de Empresas, Business e Management 

AI  Aspectos Institucionais 

AIS  Association for Information Systems 

AMCIS Americas Conference on Information Systems 

AO  Aspectos Organizacionais 

AWS  Amazon Web Services 

BSA  Business Software Alliance  

CIO  Chief Information Officer 

CloudGov Computação em Nuvem no Governo 

CMP  Cloud Management Plataform 

Dg.o  Conference on Digital Government Research 

ECIS  European Conference on Information Systems 

e-Gov   Governo Eletrônico 

ERP  Enterprise Resources Planning 

GCaaS  Gestão do Conhecimento como Serviço 

GIQ  Government Information Quarterly 

GSA  General Services Administration 

HICSS  Hawaii International Conference on System Sciences 

IaaS  Infrastructure as a Service 

ICEGOV International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance 

IS  Information Systems  

ISF  Information Systems Frontiers 

ISR  Information Systems Research 

IT&P  Information Technology & People 

JISTEM Journal of Information Systems and Technology Management 

JIT  Journal of Information Technology 

ME  Ministério da Economia 

MISQ  Management IS Quarterly 

NASA  National Aeronautics and Space Administration 



 

 

NIST  National Institute of Standards and Technology 

PaaS  Plataform as a Service 

PACIS  Pacific Asia Conference on Information Systems 

RSL  Revisão Sistemática da Literatura 

SaaS  Software as a Service 

SI  Sistemas de Informação 

SGD  Secretaria de Governo Digital 

STI  Secretaria de Tecnologia da Informação 

TAM  Technology Acceptance Model 

TDI  Teoria da Difusão da Inovação 

TI   Tecnologia da Informação 

TIC   Tecnologia da Informação e Comunicação 

TIS  Teoria Institucional 

TOE  Technology-Organization-Environment 

UE  União Européia 

  



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Linha Temporal de Artigos sobre Nuvem no Governo - CloudGov ....................... 27 
Figura 2 – Países utilizados como Unidade de Análise em CloudGov .................................... 29 

Figura 3 – Temas dos Artigos sobre CloudGov no Contexto Brasileiro .................................. 31 
Figura 4 – Gaps da Teoria Institucional em TI/SI .................................................................... 43 
Figura 5 – Etapas da Pesquisa .................................................................................................. 52 
Figura 6 – Respondentes por Região ........................................................................................ 55 
Figura 7 – Tipos de Nuvem ...................................................................................................... 56 

Figura 8 – Tipos de Serviço na Nuvem .................................................................................... 57 
Figura 9 – Modelos de Governança .......................................................................................... 58 

Figura 10 – Fornecedores de Nuvem ........................................................................................ 59 

Figura 11 – Conhecimento Técnico - CloudGov ...................................................................... 60 
Figura 12 – Nível de Utilização – CloudGov ........................................................................... 61 
Figura 13 – Mapa Atlas.ti – Tipo de Organizações - Inovadores ............................................. 72 
Figura 14 – Mapa Atlas.ti – Tipo de Organizações - Seguidores ............................................. 74 

Figura 15 – Mapa Atlas.ti – Tipo de Organizações - Tradicionais........................................... 76 
Figura 16 - Mapa dos autores, instituições, periódicos e informações relacionadas ao tema .. 98 

 

 

 

  



 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Publicações sobre Computação em Nuvem - Empresas ........................................ 22 
Quadro 2 - Temas e Objetivos de Pesquisa da RSL sobre CloudGov ...................................... 32 

Quadro 3 - Características comuns da CloudGov ..................................................................... 34 
Quadro 4 - Gaps e sugestões futuras em CloudGov ................................................................. 35 
Quadro 5 – Três Pilares das Organizações com os Aspectos Organizacionais ........................ 39 
Quadro 6 - Revisão da Literatura – Teoria Institucional na área de SI .................................... 42 
Quadro 7 - Combinando a TIS com a TDI – Proposta de Framework Teórico ....................... 50 

Quadro 8 - Etapas da Coleta e Análise dos Dados ................................................................... 53 
Quadro 9 - Panorama de CloudGov – Estados Brasileiros ....................................................... 62 

Quadro 10 - Critérios de Pontuação – Tipo de Nuvem ............................................................ 63 

Quadro 11 - Critérios de Pontuação – Governança .................................................................. 63 
Quadro 12 – Demais Aspectos – CloudGov Framework ......................................................... 65 
Quadro 13 – Informações Estudos de Caso – Pesquisa CloudGov .......................................... 67 
Quadro 14 – Informações sobre as Entrevistas – Pesquisa CloudGov ..................................... 68 

Quadro 15 – Informações sobre os Documentos e Dados Secundários ................................... 69 
Quadro 16 – Caso – Inovadores – Categorias e Sub-categorias de Análise ............................. 71 

Quadro 17 – Caso – Seguidores – Categorias e Sub-categorias de Análise ............................. 73 
Quadro 18 – Caso – Tradicionais – Categorias e Sub-categorias de Análise .......................... 75 

Quadro 19 – Modelo de Referência – CloudGov com as Categorias de Análise ..................... 83 
Quadro 20 – Modelo de Referência – Configurações de CloudGov ........................................ 84 
Quadro 21 – Pré-Validação do Questionário .......................................................................... 103 

 

 

 

  



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Levantamento de Publicações sobre CloudGov ...................................................... 25 
Tabela 2 – ‘Ranking Autores e Universidades’ sobre CloudGov ............................................. 28 

Tabela 3 - ‘Ranking dos Congressos’ que publicaram CloudGov............................................ 28 
Tabela 4 – Journal que publicaram 02 ou mais textos de CloudGov ....................................... 29 
Tabela 5 - Frequência dos Seminais citados em Publicações CloudGov ................................. 31 
Tabela 6 - Revisão da Literatura – Teoria Institucional na área de TI/SI ................................ 40 
Tabela 7 – Matríz de Análise – Framework CloudGov............................................................ 64 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 16 

1.1 Tema, Problema e Objetivos de Pesquisa ....................................................................... 18 

2.1 COMPUTAÇÃO EM NUVEM ....................................................................................... 20 

2.1.1 Computação em Nuvem no Governo - CloudGov .......................................................... 23 

2.1.2 Revisão Sistemática da Literatura - CloudGov................................................................ 24 

2.1.3 Temas Comuns da RSL - CloudGov ............................................................................... 31 

2.1.4 Características da CloudGov ........................................................................................... 33 

2.1.5 Gaps e Oportunidades de Pesquisa – CloudGov ............................................................. 34 

2.2 TEORIA INSTITUCIONAL - TIS ................................................................................. 37 

2.2.1 Teoria Institucional em Sistemas de Informação (TIS em SI) ........................................ 40 

2.2.2 Teoria Institucional no Governo ...................................................................................... 44 

2.2.3 Teoria Institucional na Computação em Nuvem ............................................................. 45 

2.3 TEORIA DA DIFUSÃO DA INOVAÇÃO – TDI ......................................................... 47 

2.3.1 Inovadores ....................................................................................................................... 48 

2.3.2 Seguidores ........................................................................................................................ 48 

2.3.3 Tradicionais (Retardatários) ............................................................................................ 49 

2.4 COMBINANDO A TIS COM A TDI ............................................................................. 50 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ..................................................................... 51 

3.1 POSICIONAMENTO EPISTEMOLÓGICO ................................................................ 51 

3.2 MÉTODO DE PESQUISA .............................................................................................. 51 

3.2.1 Etapas e Desenho da pesquisa ......................................................................................... 52 

3.3 COLETA DE DADOS ...................................................................................................... 53 

3.4 TRIANGULAÇÃO E QUALIDADE DA PESQUISA .................................................. 54 

4 ANÁLISE DOS DADOS ..................................................................................................... 55 

4.1 PANORAMA DE CLOUDGOV – ESTADOS BRASILEIROS .................................... 55 

4.1.1 Panorama CloudGov – Aspectos Técnicos ...................................................................... 56 

4.1.2 Tipos de CloudGov – Framework ................................................................................... 61 

4.1.3 Panorama CloudGov – Demais Aspectos ........................................................................ 64 

4.2 ESTUDO DE CASOS - CLOUDGOV ............................................................................. 67 

4.2.1 Tipo de Organizações – Inovadores ................................................................................ 70 

4.2.3 Tipo de Organizações – Tradicionais .............................................................................. 75 

4.3 DISCUSSÃO - ASPECTOS DA NUVEM NO GOVERNO ......................................... 77 



 

 

4.3.1 Organizacionais ............................................................................................................... 77 

4.3.2 Institucionais .................................................................................................................... 80 

4.2.3 Contextuais ...................................................................................................................... 81 

4.4 CONFIGURAÇÕES DE CLOUDGOV ........................................................................... 84 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................. 85 

5.1 Contribuições para a Literatura ..................................................................................... 86 

5.2 Contribuições para o Mercado ........................................................................................ 87 

5.3 Limitações da Pesquisa .................................................................................................... 87 

5.4 Sugestões de Estudos Futuros .......................................................................................... 88 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 89 

APÊNDICES ........................................................................................................................... 98 

A – MAPEAMENTO DE AUTORES E REFERÊNCIAS NO TEMA ............................. 98 

B – QUESTIONÁRIO UTILIZADO NO PANORAMA .................................................... 99 

C – PRÉ-VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO ................................................................ 103 

D – PUBLICAÇÕES DESTA PESQUISA ......................................................................... 104 

E – ROTEIRO UTILIZADO NAS ENTREVISTAS ........................................................ 108 

F – TERMO DE CONSENTIMENTO - TCLE ................................................................. 110 

G – MAPAS ATLAS.TI – INOVADORES ........................................................................ 111 

H – MAPAS ATLAS.TI – SEGUIDORES ......................................................................... 112 

I – MAPAS ATLAS.TI – TRADICIONAIS ....................................................................... 113 

 

 



16 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa investiga o uso de computação em nuvem (cloud computing) pelo governo 

(CloudGov). A justificativa teórica está relacionada à necessidade de uma explicação sobre os 

aspectos que configuram este fenômeno nos governos. Por outro lado, existe a necessidade de 

uma explicação prática de como o governo brasileiro está posicionado no uso dessa tecnologia. 

O uso de tecnologia nas organizações públicas e privadas levou à adoção de tecnologias 

que buscam agilizar e automatizar os processos, reduzir custos e aumentar o desempenho. A 

computação em nuvem tem sido uma tecnologia de apoio com apara dos governos visando 

melhorias da eficiência e eficácia governamental.  

Em paralelo, o tema CloudGov desperta inquietações em pesquisadores de todo o 

mundo. Na literatura é possível observar estudos investigando fatores que impactam na adoção 

de nuvem no governo como na China (Li et al., 2013), na Noruega (El-Gazzar, 2014b), na 

Austrália (Ali et al., 2015) e até em países em desenvolvimento, como em Oman (Al-Kharusi 

& Al-Badi, 2016) e no Yemen (Mohammed et al., 2018). 

Os tipos de nuvem são categorizados na literatura como Software as a Service (SaaS), 

Plataform as a Service (PaaS) e Infrastructure as a Service (IaaS) podendo ser estruturadas de 

quatro formas, como nuvem privada, pública, comunitária ou híbrida (Yang & Tate, 2012). 

Ainda na literatura de CloudGov, é possível verificar que os temas de discussão estão muito 

associados a: fatores que levam os governos adotarem nuvem, desafios de uso, benefícios 

recebidos, construção de arquiteturas, modelos e frameworks, migração de serviços públicos 

para a nuvem, riscos identificados e a nuvem em contextos diversos tais como: nas cidades, na 

educação ou no voto eletrônico. 

Os fatores de CloudGov podem ser modificados conforme o contexto que o País está 

inserido (Polyviou & Pouloudi, 2015),  por meio da legislação local ou até pelo conhecimento 

técnico da equipe (Haag, Eckhardt & Krönung, 2014) que está atuando na implantação de 

nuvem no governo. Porém, explicar esses fatores com uma lente teórica que considere os 

aspectos organizacionais, institutucionais e contextuais pode proporcionar uma contribuição 

para o campo. 

Num contexto prático, a computação em nuvem permite vantagem acessando serviços 

em escala e de forma remota. Para o Gartner Group, todas as organizações estarão num futuro 

próximo hospedadas na nuvem, é um esforço de alinhamento estratégico das organizações num 

contexto de evolução tecnologógica acompanhado de uma transformação digital (Valor, 2018). 

Segundo a empresa Business Software Alliance – (BSA, 2019) numa pesquisa realizada 
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anualmente sobre computação em nuvem, os países Alemanha, Japão, Reino Unido, Austrália 

e Singapura estão bem avançados no uso dessa tecnologia, tanto por parte das organizações 

públicas como privadas. Neste estudo, foram analisados os critérios de políticas de privacidade 

dos dados, segurança, cybercrime, propriedade intelectual, normas e harmonização 

internacional, livre comércio, prontidão de TI e implantação de banda larga.  O Brasil ocupa a 

22ª posição nesta pesquisa.  

Há iniciativas de nuvem nos governos (CloudGov) há aproximadamente uma década. 

Em 2010, Wyld publicou um texto a descrevendo como seria o futuro da nuvem nos governos 

(Wyld, 2010). O autor menciona iniciativas dos Estados Unidos em órgãos como: General 

Services Administration (GSA), National Aeronautics and Space Administration (NASA) e 

White House. Na Europa foi mencionado o caso do Reino Unido por meio do projeto Digital 

Britain e de outras iniciativas na Suécia, França, Espanha e Dinamarca por meio do Projeto 

Nuvem da União Européia (UE). Nesse mesmo texto, no contexto latino americano, a utilização 

de CloudGov no Brasil ainda estava em estágio inicial.  

Dados mais recentes mostram um cenário em mutação. De acordo com uma pesquisa 

realizada pela HDI AGOV (HDI, 2018) em torno de 30% das diversas instâncias do governo 

brasileiro utilizam nuvem, e outros 35% estão em fase de análise e viabilidades de implantação. 

A Secretaria de Governo Digital (SGD) do Ministério da Economia (ME) publicou em 2019 

uma consulta pública no site do Participa.br para interessados em fornecimento de nuvem para 

o governo (ME, 2019). Essa consulta pública trouxe à tona a discussão de fornecedores de 

nuvem pública como a Amazon Web Services (AWS) que é um grande player internacional de 

fornecimento de Cloud. Segundo o diretor para o setor público da AWS, Jeff Kratz, os governos 

estão com apetite para utilizar a nuvem, no entanto no contexto brasileiro requer revisar 

legislações, capacidades técnicas e uma reestruturação digital (Convergência Digital, 2018). 

Em paralelo a essa discussão há um gap na literatura de CloudGov a ser explorado. 

Afinal, quais são as configurações de computação em nuvem dos governos? (El-Gazzar & 

Wahid, 2015). Quais aspectos estão relacionados a essa tecnologia? (Mohammed, Ibrahim & 

Ithnin, 2016). Neste sentido, este trabalho enuncia uma questão de pesquisa embasada na 

literatura e no contexto de CloudGov, com o intuito de avançar no campo acadêmico e prover 

insights sobre o tema para a prática. 
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1.1 Tema, Problema e Objetivos de Pesquisa 

 

O tema desta pesquisa é a computação em nuvem no governo (CloudGov). Na literatura, 

é possível verificar que as pesquisas nesse assunto estão classificadas em:  

 

• Fatores que levam os governos a adotarem nuvem (Albugmi, Walters & Wills 

2016; Ali et al. 2016; Mohammed, Ibrahim & Ithnin, 2016); 

• Desafios de uso (Hashemi, Monfaredi & Masdari, 2013; El-Gazzar, 2014b; Ali, 

Soar & Yong, 2016); 

• Os benefícios recebidos (Janssen & Joha, 2011; Liang, 2012; Mohammed & 

Ibrahim, 2015);  

• Construção de arquiteturas, modelos e frameworks (Gill et al., 2014; Ahn et al., 

2015; Mreea et al., 2016); 

• Migração de serviços públicos para a nuvem (Shin, 2013; Mvelase, 2014; 

Sallehudin et al., 2015; Ruiz & Avila, 2017); 

• Riscos identificados (Paquettte et al., 2010; Hana, 2014; Alassafi et al., 2016) e 

• Nuvem em outros contextos como: nas cidades, na educação ou no voto 

eletrônico (Zissis & Lekkas, 2011; Clohessy et al., 2014; Shafique et al., 2017). 

 

Alguns autores apresentam gaps ou sugestões de pesquisas futuras que possam 

contribuir com o tema, como: estratégias de nuvem nos governos (Mohammed & Ibrahim, 

2013; El-Gazzar & Wahid, 2015), pressões institucionais (Kotka et al., 2016; Liang et al., 2017; 

Mohammed et al., 2018) e investigar nuvem nos países em desenvolvimento (El-Gazzar, 2015; 

Albugmi et al., 2016; Mohammed et al., 2016). Essa literatura torna possível aproximar esses 

aspectos ao contexto de CloudGov. Sendo assim, com a temática definida e mapeada, este 

estudo pretende responder a seguinte questão de pesquisa: 

 

Como os aspectos organizacionais, institucionais e contextuais configuram a 

computação em nuvem no governo brasileiro? 

 

Cabe destacar que o termo configuração nesta pesquisa está voltado para explicar a 

forma de uso e os modelos de compreensão da tecnologia cloud computing nas organizações, e 

não o nível técnico de configuração da cloud. Neste sentido compreender os aspectos 

contextuais, organizacionais, regulatórios ou institucionais relacionados com a nuvem nos 
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governos é um gap na literatura. Os autores Gil-Garcia (2006) e Criado, Rojas-Martín & Gil-

Garcia (2017) investigaram os aspectos organizacionais, institucionais e contextuais em 

governo eletrônico, analisando websites governamentais nos Estados Unidos e mídias sociais 

na Espanha, estudos esses que podem ser estendidos para a nuvem. 

O contexto brasileiro é justificado pelo fato de ser uma economia em desenvolvimento, 

sendo a 9º Economia Global (World Bank, 2018) e estar vivenciando iniciativas de computação 

em nuvem no governo (CloudGov), podendo prover explicações que contribuirão com países 

de porte semelhante ou, especialmente, no Sul Global, onde estão em fase de experimentação e 

implantação da tecnologia. 

O objetivo geral desta pesquisa é explicar como os aspectos organizacionais, 

institucionais e contextuais configuram a computação em nuvem no governo brasileiro. Para 

atender o objetivo geral da pesquisa, segmentam-se os objetivos específicos: 

 

1. Realizar uma revisão sistemática da literatura sobre CloudGov; 

2. Tipificar as organizações que usam CloudGov no Brasil;  

3. Elencar os aspectos organizacionais, institucionais e contextuais no uso da CloudGov 

no governo brasileiro e 

4. Explicar CloudGov no governo brasileiro por meio de um modelo. 

 

Ao responder os objetivos geral e específicos, esta pesquisa pretende contribuir para a 

literatura avançando no tema CloudGov e também aproximá-lo de lentes neo-institucionais por 

meio dos seus aspectos organizacionais, institucionais e contextuais (Fountain 1995, 2001; Gil-

Garcia 2005, 2006; Hassan & Gil-Garcia, 2008; Luna-Reyes & Gil-Garcia, 2011; El-Gazzar, 

2014; El-Gazzar & Wahid, 2015; Criado et al., 2017; Steele et al., 2017). 

Esta tese doutoral está estruturada em 05 capítulos. No primeiro tópico é apresentado 

uma introdução sobre CloudGov e justifica-se a questão de pesquisa. No segundo capítulo, é 

realizada uma contextualização sobre computação em nuvem e, na sequência, uma revisão 

sistemática da literatura sobre CloudGov apresentando os temas e sugestões futuras de pesquisa. 

Neste mesmo capítulo é feita uma aproximação da teoria institucional com a teoria da difusão 

da inovação, como lentes que possuem aspectos que podem contribuir para a explicação do 

fenômeno CloudGov.  No terceiro capítulo são descritos os procedimentos metodológicos para 

a coleta e análise dos dados, bem como justificado os casos e as técnicas de análises a serem 

utilizadas. No quarto capítulo é realizada uma apresentação dos resultados e um framework e 

modelo que emergiram no decorrer da análise. O quinto capítulo finaliza com as considerações 
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finais, as contribuições, e sugere caminhos para estudos futuros que possam ser percorridos por 

outros pesquisadores.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 Neste capítulo são apresentadas as fundamentações teórico-empíricas que formam os 

blocos conceituais do estudo. O capítulo inicia com a descrição do escopo contextual, 

computação em nuvem. Neste item, descreve-se a computação em nuvem num contexto geral, 

depois a CloudGov e mostra-se como a revisão sistemática de literatura empreendida permite 

agrupar temas comuns, gaps e oportunidades de pesquisa.  O segundo e terceito item descrevem 

o domínio conceitual com as teorias institucional e da difusão da inovação, e como se 

operacionalizou sua combinação para explicar o fenômeno de CloudGov nos governos 

brasileiros.   

 

2.1 COMPUTAÇÃO EM NUVEM 

 

O conceito de computação em nuvem é utilizado na literatura de várias formas. 

Usualmente classifica-se a nuvem conforme o seu uso, seja em infraestrutura, em bases de 

dados, plataformas ou de sistemas (Yang & Tate, 2012). Nesta pesquisa, utiliza-se o conceito 

de computação em nuvem como “serviços de computação entregues por meio da internet, sob 

demanda, a partir de um local remoto” (Wyld, 2009) podendo ser acessíveis em qualquer 

dispositivo. Na literatura de nuvem verifica-se uma crescente preocupação pela adoção desses 

serviços, sendo necessário identificar como as organizações podem se beneficiar por meio dessa 

nova tecnologia (Mell & Grance, 2011; Abudakar, Bass & Allison, 2014). 

Nas revisões da literatura realizadas por Yang & Tate (2012) e El-Gazzar (2014a) é 

possível evidenciar que o crescimento dos números de trabalhos no tema amplia-se a partir de 

2009. Nessa época, as técnicas de virtualização proveram novos serviços para atender demandas 

em grande escala auxiliando empresas pequenas, médias ou grandes na migração dos seus 

serviços para o ambiente em nuvem. 

A computação em nuvem pode ser classificada de quatro formas: nuvem privada, nuvem 

pública, nuvem comunitária ou nuvem híbrida, conforme as características de uso. A primeira 

classificação, Nuvem Pública, utiliza-se quando a infraestrutura da nuvem é provida para uso 

exclusivo da organização, ou unidades de negócios, e gerenciados por ela mesma sem a 

interferência de outros agentes (El-Gazzar, 2014a). A nuvem pública é de uso aberto para o 
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público em geral, sendo gerenciada por uma empresa, universidade ou organização 

governamental. No entanto, exige-se que em algum desses lugares haja a instalação do provedor 

de nuvem e seja gerenciada por essa organização. A nuvem comunitária é mais voltada para os 

seus usuários, eles exploram a nuvem com um objetivo específico daquela comunidade, seja 

ela de indivíduos ou organizações e esses usuários possuem objetivos compartilhados (Yang & 

Tate, 2012; El-Gazzar, 2014a). Uma nuvem híbrida está voltada para a unificação de formas, 

ou seja, a infraestrutura da nuvem é uma composição de duas ou mais (privada, pública ou 

comunitária) que permanecem como entidades únicas, no entanto são unidas por uma 

tecnologia padronizada que permita a portabilidade dos dados, sistemas ou de aplicação (Mell 

& Grance, 2011).  

Em 2016, uma pesquisa com CIO’s (Chief Information Officer) de organizações em 

todo o mundo realizada pela RightScale (Scale, 2016), sendo 95%  usuárias de nuvem, 

verificou-se que: preferem a utilização de nuvem híbrida (71%), totalizando 6% exclusivamente 

privada e 18% exclusivamente pública. Essa pesquisa mostra que, para os entrevistados, utilizar 

uma nuvem híbrida é uma das formas de não se tornar refém da tecnologia, pois as nuvens 

públicas ou privadas exigem capacidade técnica e infraestrutura disponível. 

Quando a computação em nuvem é tratada como serviço, divide-se em três ambientes: 

software como serviço (SaaS), a plataforma como serviço (PaaS) e a infraestrutura como 

serviço (IaaS) (Yang & Tate, 2012). O software como serviço no ambiente de nuvem (SaaS) 

oferece para os consumidores aplicações em uma infraestrutura de nuvem acessível em vários 

dispositivos por aplicativos ou navegador, sendo que o usuário consumidor não é responsável 

pela infraestrutura ou plataforma de funcionamento sendo apenas um usuário responsável pelo 

uso e configuração da aplicação (Mell & Grance, 2011). Pequenas empresas brasileiras têm 

utilizado essa modalidade de software quando contratam fornecedores de software Enterprise 

Resourses Planning (ERP) na nuvem, ou quando seus fornecedores que utilizavam soluções 

convencionais migram para plataforma em nuvem. Um exemplo é o Conta Azul, um ERP que 

funciona totalmente em nuvem sem nenhuma necessidade de infraestrutura por parte do 

consumidor (Conta Azul, 2019). 

A plataforma como serviço em nuvem (PaaS) é oferecida pelos provedores como um 

local que possui um ambiente passivo de desenvolver, compilar e publicar aplicações na nuvem. 

Uma PaaS é compatível com linguagens de programação e demais ferramentas de negócios 

disponíveis para customização e personalização conforme a necessidade dos consumidores. 

Neste caso, o consumidor não é o gestor da infraestrutura, mas controla as aplicações e 

configurações do ambiente (Mell & Grance, 2011; Yang & Tate, 2012). 
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Na infraestrutura como serviço em nuvem (IaaS) disponibiliza-se recursos para os 

consumidores como espaço em disco, processamento, tráfego de rede onde os usuários podem 

instalar softwares e aplicações (Wyld, 2009; El-Gazzar, 2014a). Pode ser exemplificado pela 

locação de Servidores Linux em empresas de Hosting, em que o sistema operacional vem com 

as configurações padrões e o consumidor o configura e instala softwares como Apache, Hadoop 

conforme a necessidade e demanda da sua organização. 

As pesquisas no tema de cloud computing são recentes e abrangem contextos distintos, 

conforme descrito no Quadro 1. A partir de uma definição do que é nuvem, um conceito 

estabelecido e padronizado pelo governo estadunidense (Mell & Grance, 2011), a literatura vai 

se focar em nuvens nas empresas ou em revisões amplas do conceito.  

Em nuvem em empresas, Abudakar et al. (2014) analisam a adoção de nuvem nas 

pequenas empresas no Sul da África, El-Gazzar (2014b) no contexto das empresas na Noruega 

e Hu & Bai (2014) na área da saúde eletrônica (eHealth). No contexto brasileiro de nuvem nas 

empresas, Sanchez & Cappellozza (2012) investigaram os antecedentes de migração para o 

ambiente em nuvem, com efeitos de infraestrutura, porte e investimentos nessa decisão.  

 

Tópico Sub Tópico Contexto Referências 

Definição 

de Nuvem 

Padronização do 

Conceito 

National Institute of Standards and Technology 

(NIST) do Governo Americano (EUA) 
Mell & Grance (2011) 

Nuvem nas 

Empresas 

Adoção de Nuvem Empresas Africanas Abudakar et al. (2014) 

Antecedentes de 

Adoção 

Empresas Brasileiras 

Sanchez & Cappellozza 

(2012) 

Fatores de Adoção Vieira et al. (2015) 

Software como 

Serviço (SaaS) 
Silva & Dornelas (2013) 

Revisão da 

Literatura  

Literatura de IS 

Geral 

Levantamento em Bases de Dados Gerenal 

OneFile, IEEE Xplore, ProQuest e Science Direct 
Yang & Tate (2012) 

Literatura de IS 

com foco em 

Nuvem para 

Empresas 

Levantamento em Bases de Dados ACM, AISeL, 

IEEE Xplore, Science Direct, EBSCOhsot, 

ProQuest e Wiley 

El-Gazzar (2014a) 

Levantamento na Base de Dados Business Source 

Complete via EBSCOhost  

Vieira & Meirelles 

(2015) 

Foco em Nuvem na 

Saúde (eHealth) 

Levantamento em Bases de Dados ACM, IEEE 

Xplore, Inspec, ISI Web of Science e Spring 
Hu & Bai (2014) 

Quadro 1 - Publicações sobre Computação em Nuvem - Empresas 

 

Silva & Dornelas (2013) contrapõem o campo de gestão do conhecimento utilizando 

cloud computing como um local de armazenamento e processamento dos conhecimentos, 

denominando então um local de gestão do conhecimento como um serviço (GCaaS). Ao tratar 

sobre esse tema nas empresas brasileiras, os autores Vieira, Meirelles & Cunha, (2015) analisam 
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fatores na adoção de nuvem. Nesta pesquisa foram identificados fatores como benefícios e 

riscos oriundos da adoção e implementação de cloud. 

O Quadro 1 visa sintetizar como a literatura em computação em nuvem tem sido 

publicada na área de Sistemas de Informação (IS) tanto no contexto internacional, quanto 

nacional1. É possível observar revisões da literatura neste campo auxiliando a classificação das 

aplicações mesmo internacionalmente por Yang & Tate (2012) e El-Gazzar (2014a). Já os 

autores Vieira & Meirelles (2015) analisaram de forma bibliométrica o contexto de computação 

em nuvem e por meio deles é possível observar potenciais insights que podem impactar a 

adoção de cloud tanto individual, quanto organizacional. 

 

2.1.1 Computação em Nuvem no Governo - CloudGov 

 

 A computação em nuvem aplicada à esfera governamental (CloudGov) ainda se 

encontra em fase de inicial, e as recentes pesquisas revelam esse panorama (Wyld 2009; 

Paquette et al., 2010; Zissis & Lekkas, 2011; Shin, 2013; Ali et al., 2015; El-Gazzar & Wahid, 

2015; Al-Kharusi & Al-Badi, 2016; Pinheiro Junior & Cunha, 2017; Mohammed et al., 2018). 

Apesar de haver quase uma década, Wyld (2009) desenvolveu um livro técnico em 

parceria com a IBM para auxiliar gestores públicos na implementação da nuvem nos governos, 

com sugestões técnicas e conceituais. Além disso, o autor lista as principais mudanças que 

ocorrem na organização na execução dessa tecnologia, listando segurança dos dados, práticas 

de gestão e necessidades de escalabilidade. 

Paquette et al. (2010) lista itens voltados para a segurança de um governo na adoção de 

nuvem, observando itens tangíveis e intangíveis associado ao uso dessa tecnologia. Os autores 

avaliaram algumas aplicações governamentais dos Estados Unidos e recomendam que a 

Governança de TI seja um artefato relevante de ser configurado quando um determinado 

governo decide migrar os serviços, plataforma ou infraestrutura para a nuvem. 

Zissis & Lekkas (2011) propõem uma alternativa inovadora para o voto eletrônico ser 

implementado em uma plataforma cloud, o que leva a uma série de vantagens e desvantagens 

dessa solução sendo itens principais voltados para a segurança da informação, suas validades, 

confiabilidade e integridade, visto que tratam de informações de parte públicos sendo assuntos 

confidenciais das nações e não podendo ser quebrado a sua integridade. 

 
1 1 Este sub-capítulo 2.1.1 foi fruto da produção intelectual no período de revisão bibliográfica nacional e publicado 

como um Artigo na Conferência EnADI em maio de 2017 (ver artigo completo em Pinheiro Jr, 2017). 
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Shin (2013) aplica um modelo de tecnologia, embasado nos construtos do Technology 

Acceptance Model (TAM) para verificar a aceitação dos usuários dos serviços em nuvem no 

setor público da Coréia do Sul. No estudo é possível evidenciar algumas implicações.  

No Brasil, Medeiros & Souza Neto (2016) realizaram uma pesquisa no estado do Rio 

Grande do Norte e no Governo Federal Brasileiro com o intuito de verificar quais fatores 

influenciam na utilização da nuvem na esfera pública, ressaltando então dois fatores que são: a 

necessidade de regulamentação desse serviço com uma governança superior, normas e 

procedimentos juntamente com a capacitação dos profissionais que atuam com cloud. 

Costa (2018) avançou essa discussão no contexto brasileiro com uma pesquisa com 193 

profissionais de tecnologia da informação do governo, em especial na administração pública 

federal onde essa pesquisa evidenciou preocupações com riscos, valor da tecnologia e migração 

dos sistemas legados para a cloud.  

Para aprofundar o entendimento sobre o tema nesta literatura e avançar na discussão, foi 

construída no tópico a seguir uma revisão sistemática da literatura, utilizando técnicas de 

catalogagem, análise de conteúdo e clusters. A revisão sistemática visa compreender todos os 

temas de investigação em CloudGov e elencar as sugestões de estudos futuros propostas pelos 

autores. 

 

2.1.2 Revisão Sistemática da Literatura - CloudGov 

 

Na Revisão Sistemática da Literatura (RSL) sobre o tema Computação em Nuvem no 

Governo (CloudGov), foi realizada uma busca bibliométrica de artigos publicados em revistas 

e congressos nacionais e internacionais. Para isso, optou-se pela utilização das bases de dados 

Web of Science, SCOPUS e Google Scholar por concentrarem uma parte relevante da literatura 

global, via indexação de Journals (Chadegani et al., 2013). Além disso, as bases Web of Science 

e SCOPUS são utilizadas para a mensuração do fator de impacto, o que as torna criteriosas e 

relevantes para uma revisão da literatura. O Google Scholar além de ser uma grande base de 

dados possui os indicadores h e h-index que visam indexar artigos de autores sobre diversos 

temas de pesquisa no mundo (Harzing & Alakangas, 2016).  

 As palavras-chave utilizadas nessa busca foram: “cloud”, “cloud computing”, “gov*”, 

“public sector” alternando entre elas e juntando-as também, conforme explicado na Tabela 1. 

A palavra-chave “gov*” utiliza o símbolo * pois ela trouxe textos relacionados a “gov”, 

“government”, “eGov”, “eGovernment” sendo uma estratégia de busca refinada utilizada em 
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bases de dados.  Essas palavras-chave são as mais frequentes nos textos que tratam de nuvem e 

governo.  

Além disso, optou-se pela utilização da base de dados AISeL por se tratar de um tema 

relevante na área de sistemas de informação e com uma possível discussão nessa comunidade. 

A utilização de uma base de dados da Association Information Systems (AIS) foi feita com o 

intuito de complementar a revisão da literatura, e foram identificados 10 papers nessa base, 

conforme a Tabela 1.  

Estrutura do Levantamento de Artigos – CloudGov para Revisão Sistemática Literatura 

Data 

Última 

Busca 

Base de 

Dados 
Palavras-chave Resultados 

Resultados 

Filtro 1 

Resultados 

Filtro 2 

Resultados 

Filtro 3 

Resultados 

Filtro 4 

Áreas de 

Business, 

Management 

(ADM), 

Ciências 

Sociais 

Aplicadas, 

Adm Pública e 

Sistemas de 

Informação. 

Tópico, 

Título, 

Resumo, 

Palavras-

chave. 

Realizada 

leitura dos 

textos e 

verificado 

associação 

com o tema 

Realizada 

leitura 

completa 

dos textos 

e 

catalogada 

15/02/ 

2019 

Web of 

Science 

"cloud 

computing" and 

"gov*" 

878 320 63 

47 

23 

removidos 

por não 

estarem 

associados 

ao tema 

"cloud" and 

"gov*" 
2482 455 156 

"cloud" and 

"public sector" 
144 48 13 

20/02/ 

2019 
SCOPUS 

"cloud 

computing" and 

"gov*" 

1642 382 

146 

15 "cloud" and 

"gov*" 
4861 695 

251 

"cloud" and 

"public sector" 
153 45 

27 

22/05/ 

2019 
Scholar 

"cloud 

computing" and 

"gov*" 

321 - 

158 

23 "cloud" and 

"gov*" 
1540 - 

5 

"cloud" and 

"public sector" 
324 - 

53 

18/02/ 

2019 
AISeL 

"cloud 

computing" and 

"gov*" 

36 - 36 

10 "cloud" and 

"gov*" 
35 - 35 

"cloud" and 

"public sector" 
8 - 8 

Total 
Merge: 

4861 
Merge: 695 Merge: 251 95 72 

Tabela 1 - Levantamento de Publicações sobre CloudGov 
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O corte temporal utilizado nesta pesquisa foram todos os textos publicados do ano 0 até 

fevereiro de 2019 sendo que as datas das últimas buscas constam na Tabela 1. Na realização 

dessa pesquisa, utilizou-se uma estratégia de filtragem. Primeiramente apareceu uma grande 

quantidade de textos de outras áreas do conhecimento e não necessariamente estavam 

relacionadas ao tema CloudGov. 

Os filtros foram aplicados em etapas, o 1º foi por utilizar apenas textos das áreas de 

Business, Management (ADM), Ciências Sociais Aplicadas, Administração Pública e Sistemas 

de Informação. Na sequência, o 2º filtro foi utilizar apenas textos que continham as palavras 

chaves nos seus tópicos, título, resumo e palavras-chave sendo possível observar 

aproximadamente 251 textos.  

A técnica de merge descrita na Tabela 1 significa que o mesmo texto pode estar em uma 

ou nas três bases de dados. Neste caso, utiliza-se do maior valor como referência para uma 

fusão de arquivos e evitar a duplicação de referências de um mesmo paper. 

Conforme a Tabela 1,  o 3º filtro foi a realização da leitura dos textos e verificado a 

associação com tema CloudGov. Nos selecionados, aplicou-se o 4º filtro e foram catalogados 

72 papers sobre o tema nuvem no governo. Os papers foram armazenados em uma base de 

dados, sendo ela a essência das publicações no tema.  

A partir dos textos levantados construiu-se uma tabela que elencava 30 tópicos 

relevantes para a investigação, sendo: base de dados; título; tipo de publicação; nome da revista 

ou congresso; ano; área; autores; instituições; palavras-chave; tema; sub-tema; objetivo do 

artigo; natureza do estudo; método utilizado; estratégia de pesquisa; amostra ou entrevistados; 

tipo de coleta de dados; perfil dos investigados; tipo de análise de dados; países investigados; 

casos citados; unidade de análise; nível governamental; preocupações e gaps não respondidos; 

conclusões; limitações; sugestões futuras, referências seminais e lentes teóricas utilizadas. 

 Os critérios da revisão da literatura requerem um mapeamento completo sobre quem 

são os principais autores e em que instituições estão localizados (Webster & Watson, 2002). 

Além disso, requer saber um estado da arte sobre tudo o que foi publicado sobre o tema 

CloudGov bem como analisar insigths que possam trazer propostas futuras sobre um 

determinado tema ou assunto.  

Além da leitura dos textos, nesta pesquisa foram utilizadas ferramentas de apoio como 

o Mendeley Reference Management Software nas leituras completas e fichamentos. O Microsoft 

Office Excel v. 2017 foi utilizado para catalogar os achados e estruturar uma base de dados. Na 

sequência, o pesquisador utilizou o software do Pacote Office 365 - Power BI v 2.58 para 

realizar análises descritivas de conteúdo e visualizações gráficas. 
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 A análise dos dados desta RSL está dividida em duas etapas. Primeiramente uma 

discussão mais descritiva sobre os achados e posteriormente uma análise qualitativa dos temas 

da literatura e sugestões de estudos futuros.   

 É possível verificar na Figura 1 uma linha temporal das publicações sobre computação 

em nuvem no governo com poucos textos (72), em aproximadamente 10 anos da utilização em 

massa de tecnologias de nuvem em esferas governamentais. 

 O primeiro estudo de Wyld (2009) destaca-se pela parceria entre o governo norte-

americano e a empresa IBM, com foco em efetivar a computação em nuvem no contexto 

governamental. Nesta mesma época, Vivek Kundra que era CIO (Chief Information Officer) do 

governo dos Estados Unidos (EUA) desenvolveu uma estratégia de computação em nuvem no 

nível federal americano com foco em redução de custos, ganho em performance e escalabilidade 

(Kundra 2011). 

 

 

Figura 1 – Linha Temporal de Artigos sobre Nuvem no Governo - CloudGov 

 

 Dos anos de 2009 a 2013 há um número baixo de trabalhos relacionados à CloudGov 

(29%) pois até então a tecnologia estava em processos de adoção nas empresas privadas. Estes 

trabalhos visam solucionar questões de infraestrutura, como acessos, construção de datacenter 

e fatores que visam a adoção, uso e escalabilidade da computação em nuvem. 

 A partir de 2014 é possível verificar um boom com relação ao mercado de fornecedores 

privados de nuvem para governos, como Amazon, Microsoft, IBM e Google e também avanços 

na literatura (71%), conforme a Figura 1. Há textos que relatam pesquisas aplicadas e 

acadêmicas do uso da CloudGov não só no contexto americano, mas também em países de 

outros continentes com particularidades do uso de tecnologia por parte de governos como o 

Brasil, Austrália, Arábia Saudita, China, Paquistão e Iêmen. 

 A Tabela 2 apresenta autores e universidades por quantidade de artigos, vistando autores 

que produziram 02 ou mais pesquisas no tema. O pesquisador Omar Ali escreveu a sua tese 
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doutoral no tema CloudGov na Universidade Queesland – Austrália, fato este que gerou grande 

discussão sobre o assunto e produziu 07 textos publicados em revistas e congressos.  

 

Autores Papers 

  

Universidades Papers 

Fathey Mohammed 7 Taiz University – Iêmen 7 

Omar Ali 7 University of Southern Queensland - Austrália 7 

Jeffrey Soar 6 Universiti Teknologi Malaysia 6 

Othman Ibrahim 6 University of Southampton - Reuno Unido 3 

Muntasser A. Wahsh 2 National University of Ireland Galway - Irlanda 2 

Rania El-Gazzar 2 Universiti Tenaga Nasional - Malásia 2 

Trevor Clohessy 2 University of Agder - Noruega 2 

    

Tabela 2 – ‘Ranking Autores e Universidades’ sobre CloudGov 

 

O pesquisador Fathey Mohammed destaca-se também pela quantidade de pesquisas no 

tema (07) e um fato a reparar é que ele produz seus textos na Malásia. Logo, a pesquisa em 

CloudGov não está centralizada em escolas tradicionais de sistemas de informação, aparecendo 

em outros países pelo mundo.  

 Quanto aos locais de publicações como revistas e conferências foi possível verificar que 

pesquisadores de CloudGov publicam em eventos e journals relacionados à comunidade de 

governo eletrônico. Conforme a Tabela 3 indica, os textos aparecem nos eventos ICEGOV, 

HICSS e da comunidade de sistemas de informação como no AMCIS e PACIS. 

 

Nome do Congresso Papers 

Americas Conference on Information Systems – AMCIS 5 

European, Mediterranean & Middle Eaestern Conference on Information Systems – EMCIS 2 

Hawaii International Conference on System Sciences - HICSS 2 

Intern. Conf. Theory and Practice of Electronic Governance – ICEGOV 2 

International Conference on Utility and Cloud Computing – ICUCC 2 

Pacific Asia Conference on Information Systems – PACIS 2 

Tabela 3 - ‘Ranking dos Congressos’ que publicaram CloudGov 

 

Com relação aos journals, o periódico com maior destaque neste tema também faz parte 

da comunidade de tecnologia e governo - Government Information Quarterly - com 05 papers 

descritos na Tabela 4 que abordam especificamente a computação em nuvem no governo, 
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mostrando fatores de adoção, uso, riscos e benefícios que a CloudGov propicia na esfera 

governamental. 

 

Nome do Journal  Papers 

Government Information Quarterly - GIQ 5 

Jurnal Teknologi 2 

 Tabela 4 – Journal que publicaram 02 ou mais textos de CloudGov 

 

Com relação a Congressos e Journals é possível evidenciar nas Tabelas 3 e 4 que ainda 

grande parte dos artigos são publicados em congressos. O tema é emergente no contexto 

governamental e existe ainda uma discussão sobre conceitos, uso, bem como a adoção por parte 

dos governos. 

Foi possível evidenciar neste levantamento que as pesquisas em CloudGov utilizaram 

como unidade de análise os governos a nível nacional em vários países. Nesses países foram 

realizadas investigações de modo empírico por meio de estudo de caso e surveys. A proporção 

de adensamento da cor, na Figura 2 sobre os países, destaca a quantidade de trabalhos 

investigados naquele contexto, sendo a Austrália o país com maior quantidade de investigação 

sobre CloudGov. 

 

 

Figura 2 – Países utilizados como Unidade de Análise em CloudGov 
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 Outro país que deu origem a vários trabalhos empíricos foi a Arábia Saudita, totalizando 

06 artigos, conforme a Figura 2. Neste país foi possível verificar uma ênfase na construção de 

modelos de adoção e a utilização da CloudGov.  

No contexto latino americano, o Brasil aparece nesta revisão da literatura internacional 

com 02 trabalhos, sendo um publicado no Journal of Information Systems and Technology 

Management – JISTEM analisando a CloudGov na esfera municipal nos municípios de Curitiba 

e Porto Alegre (Dornelas, Souza & Amorim, 2017). Outra pesquisa brasileira que aparece nesta 

revisão da literatura, é a de Pinheiro Junior e Cunha (2017) que analisam a CloudGov em nível 

federal por meio de um estudo de caso na Secretaria de Tecnologia da Informação – STI, com 

a classificação dos benefícios e riscos na contratação de nuvem no contexto federal.  

A Colômbia foi investigada por Ruiz & Ávila (2017) buscando validar critérios que 

levariam a adoção de serviços em nuvem no governo nacional, validando um framework de 

adoção. Por fim, não foram identificados trabalhos nos demais países latino-americanos bem 

como no continente Africano, Canadá e grande parte da Ásia, conforme destaca a Figura 2. 

Quanto às abordagens metodológicas utilizadas nas pesquisas de CloudGov, os dados 

encontrados relatam grande parte das pesquisas como qualitativas (65%) por meio de estudos 

de caso (25%). Isso pode estar relacionado às recentes implantações governamentais bem como 

ao fenômeno ainda estar em uma fase exploratória. Por outro lado, pesquisas quantitativas 

(17%) começam a aparecer com a realização de surveys (22%) com gestores, CIO’s e 

colaboradores que atuam com nuvem governamental. 

 Foi possível evidenciar também nesta etapa descritiva da revisão da literatura que 24% 

dos papers com o desenvolvimento de modelos conceituais de adoção e uso de CloudGov nos 

governos, porém sem validação empírica. Como uma crítica, nos 72 artigos é possível verificar 

grande parte das pesquisas qualitativas com ênfase em “estudos de caso” (70%) e questionários 

com limitações metodológicas. 

Outro item relevante nessa revisão sistemática, foi a descoberta dos autores seminais no 

tema CloudGov, apresentados na Tabela 5. Como a literatura pode ser dividida por textos 

acadêmicos publicados em revistas com fator de impacto, é possível evidenciar na Tabela 5 que 

os trabalhos acadêmicos foram citados em aproximadamente 25% dos textos.  

Por outro lado, pesquisas com referências de mercado, como de Mell & Grance (2009) 

e a definição do NIST (2011) aparecem por volta de 43% e 57% dos textos, sendo citados 

frequentemente. 
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Tipo de Referências Referências 
Freq. das Referências nos 

Textos 

Referências Acadêmicas 

Paquette et al. (2010) 24%  

Janssen & Joha (2011) 11% 

Zissis & Lekkas (2011) 13% 

Referências de Mercado 

Mell & Grance (2009)  43%  

Wyld (2009; 2010) 35% 

Kundra (2011) 18% 

NIST (2011) 57% 

Tabela 5 - Frequência dos Seminais citados em Publicações CloudGov 

 

 Por fim, na análise descritiva outro fato relevante é que grande parte das pesquisas 

empíricas (65%) foram realizadas no nível nacional, deixando oportunidades futuras para 

explorar outros níveis (local/municipal) ou até múltiplos (Figura 3). 

 

 

Figura 3 – Temas dos Artigos sobre CloudGov no Contexto Brasileiro 

 

 

2.1.3 Temas Comuns da RSL - CloudGov 

 

Na segunda etapa da revisão sistemática da literatura, realizou-se uma análise de 

conteúdo com o software Atlas TI v. 7.5 categorizando em profundidade os 72 artigos. 

Identificaram-se 07 temas que concentram os estudos em CloudGov, sendo eles: arquiteturas, 

modelos e frameworks; benefícios; desafios de uso; fatores de adoção; nuvem nos contextos; 

riscos e serviços públicos. 

O Quadro 2 mostra os 07 temas e os autores. Os temas foram obtidos por meio do 

tratamento de quotations dos objetivos e perguntas de pesquisa. Os fatores que levam os 

governos adotarem nuvem podem ser organizacionais, institucionais, contextuais (Albugmi et 
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al. 2016; Ali et al. 2016a; Mohammed et al. 2016) de comportamento, técnico e até de 

mudanças, pois a tecnologia vem para instituir um novo formato de serviços governamentais. 

Essas mudanças são explicadas por meio dos fatores de adoção de CloudGov como o 

conhecimento da tecnologia, os benefícios, a escalabilidade e a busca por redução de custos. 

 

Temas e Objetivos de Pesquisa Autores 

Arquiteturas, Modelos e 

Frameworks de CloudGov 

Ahmad & Hasibuan (2012); Ahn et al. (2015); Al-

Rashedi (2014); Cellary & Strykowski (2009); 

Chanchary & Islam (2011); Gill et al. (2014); Khan 

(2011); Mreea et al. (2016). 

Benefícios Adquiridos com a 

CloudGov 

Ali et al. (2015b); Hana (2013); Janssen & Joha (2011); 

Liang (2012); Mohammed & Ibrahim (2014). 

Desafios de Uso da CloudGov 
Ali et al. (2016b); El-Gazzar (2014b); Hashemi et al. 

(2013). 

Fatores que levam a adoção de 

CloudGov 

Albugmi et al. (2016); Ali et al. (2014); Ali et al. 

(2015a); Ali et al. (2016a); AlKharusi & Al-Badi 

(2016); El-Gazzar (2014a); Kuiper et al. (2014); Li et 

al. (2013); Mohammed & Ibrahim (2015); Mohammed 

et al. (2016); Polyviou & Pouloudi (2015); Shareef 

(2013); Wahsh & Dhillon (2015). 

Nuvem nos Contextos: 

 

Cidades, Educação, ERP e 

Eleições/Voto 

Clohessy & Acton (2013); Clohessy et al. (2014); 

Maresova & Kacetl (2014); Shafique et al. (2017); 

Zissis & Lekkas (2011). 

Riscos & Segurança da CloudGov 
Alassafi et al. (2016); Hana (2013); Paquettte et al. 

(2010). 

Serviços Públicos que Migraram 

para a CloudGov 

Mvelase (2014); Ruiz & Avila (2017); Sallehudin et al. 

(2015); Shin (2013). 

Quadro 2 - Temas e Objetivos de Pesquisa da RSL sobre CloudGov 

 

 

 Em relação aos desafios de uso de CloudGov, existem obstáculos a serem superados. 

Um dos contratempos, são as mudanças na legislação, pois os fornecedores de CloudGov não 

estão prontos para as especificidades de cada nação (Hashemi et al., 2013). Outro desafio 

mencionado na literatura é o alinhamento estratégico da tecnologia cloud com as necessidades 

específicas de cada governo (El-Gazzar, 2014b; Ali et al. 2016b). 

 Os benefícios adquiridos da CloudGov apresentados no Quadro 2 estão ligados aos 

aspectos de eficiência e redução de custos (Janssen & Joha 2011; Liang, 2012; Mohammed & 

Ibrahim, 2014) além das possibilidades de escalabilidade conforme a demanda dos governos. 
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Essa flexibilidade e escalabilidade da nuvem presente nos artigos são consideradass benefícios 

adquiridos quando comparada a ambientes tradicionais. 

 Quanto à migração de serviços públicos para a nuvem, autores mencionam a 

implantação de servidores virtuais e a transformação de aplicações em serviços. Essas 

aplicações podem ser sistemas de gestão dos governos ou sistemas fiscais de recolhimento de 

tributos. Ao hospedar esses sistemas na nuvem (Shin, 2013; Mvelase, 2014; Sallehudin et al. 

2015; Ruiz & Avila 2017) eles podem ser acessíveis e escaláveis a qualquer momento, 

propiciando efetividade aos serviços. 

No tema de CloudGov existe uma preocupação com a segurança das informações e 

cuidados com a integridadade dos dados (Paquettte et al. 2010; Hana 2014; Alassafi et al. 2016). 

Porém, esse fato pode levar aos riscos tangíveis que conseguem ser controlados e riscos 

intangíveis, que fogem do controle dos gestores da aplicação. A literatura, mesmo já mapeando 

o tema de segurança, ainda menciona como um campo a ser futuramente investigado em 

profundidade. 

 Na literatura há diversos contextos de aplicação como nas cidades (Clohessy et al. 2014) 

que propõe um roadmap de utilização de CloudGov no ambiente de cidades inteligentes ou 

como Zissis & Lekkas (2011) falam sobre o uso de voto eletrônico por meio da transferência 

das informações num ambiente cloud. Ainda em contexto diverso na área de educação, os 

autores Shafique et al. (2017) apresentam um framework com fatores determinantes para a 

migração para cloud do ambiente tradicional no ensino.    

 

2.1.4 Características da CloudGov 

 

 Esta revisão sistemática da literatura permitiu identificar 06 caraceterísticas 

comuns entre os 72 artigos sobre a CloudGov, conforme o Quadro 3. As características em 

comum são: o tipo de nuvem, tipo de serviço, provedores, governança, nível de utilização e 

conhecimento técnico.  

As pesquisas sobre CloudGov tem classificado os tipos de tecnologias que são adotadas 

nas organizações governamentais. Essa classificação está voltada para o artefato de TI em qual 

tipo de nuvem ou qual o tipo de serviço e provedores utilizados (Mell & Grance, 2011; Yang 

& Tate, 2012).  
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# Características da CloudGov Item Autores 

1 Tipo de Nuvem 
Pública, Privada, 

Híbridade e Comunitária. 

El-Gazzar (2014), Mell & Grance 

(2011), Yang & Tate (2012). 

2 Tipo de Serviço IaaS, PaaS, SaaS. 
Janssen & Joha (2011), Wyld (2010), 

Yang & Tate (2012). 

3 Provedores de Nuvem 
Microsoft, Amazon, 

Google, Oracle, IBM, etc. 

Paquette et al. (2010), El-Gazzar & 

Wahid (2015), Yang & Tate (2012). 

4 Modelo de Governança 
Cliente, Broker, 

Provedor, Orquestração. 

Janowski (2015), Lnenicka & 

Komarkova (2019), Ruiz & Avila 

(2017). 

5 Nível de Utilização Baixo (1) e Alto (4). 

Dermentzi et al. (2016), Lnenicka & 

Komarkova (2019), Paquette et al. 

(2010). 

6 Conhecimento Técnico Baixo (1) e Alto (4). 
Shafique et al. (2017), Shareef 

(2013), Wahsh & Dhillon (2015). 

Quadro 3 - Características comuns da CloudGov 

 

Recentemente as pesquisas têm explorado também quais modelos de governança são 

utilizados nessas clouds. Esses modelos conforme o Quadro 3 são: broker, provedor, cliente ou 

o mais recente chamado orquestrador (Janowski 2015; Lnenicka & Komarkova, 2019). 

Por outro lado, pesquisas sobre CloudGov também se preocupam com o nível de 

utilização de nuvem da organização ou indivíduo e quais conhecimentos técnicos eles possuem 

sobre o assunto (Dermentzi et al., 2016). Alguns autores criam escalas de 3 a 5 pontos (escala 

Likert), porém regularmente as pesquisas se norteiam entre altos (4) e baixos (1) índices de 

utilização (Paquette et al., 2010; Shafique et al., 2017). 

Essas características em comum da CloudGov a partir da literatura podem permitir que 

pesquisadores apliquem um panorama com o Quadro 3 para evidenciar os tipos de nuvem no 

governo, sendo uma alternativa para mapear países, estados ou regiões que ainda não estão 

classificados no uso dessa tecnologia. 

 

2.1.5 Gaps e Oportunidades de Pesquisa – CloudGov 

 

O Quadro 4 lista 09 gaps identificados no tratamento das quotations das limitações e sugestões 

futuras de pesquisas. Algumas oportunidades de investigação são: arquiteturas, modelos e 

frameworks, estratégias, nível de análise governamental, nuvem no setor público versus 

privado, nuvem nos países em desenvolvimento, outros contextos de nuvem, pressões 

institucionais, riscos e segurança.  
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Gaps & Sugestões Futuras Autores 

Como podemos validar Arquiteturas, 

Modelos, Frameworks de CloudGov 

Al-Kharusi & Al-Badi (2016); Albugmi et al. (2016); Li et al. 

(2013); Liang et al. (2017); Rashed & Alotaibi (2016); Ruiz & 

Avila (2017); Sivarajah et al. (2017). 

Quais são as Estratégias de CloudGov? 

 

Abu-Shanab & Estatiya (2017); Alonso (2016); El-Gazzar & 

Wahid (2015); El-Gazzar (2014); Liang et al. (2017); Mohammed 

& Ibrahim (2013); Mutkoski (2015); Shafique et al. (2017); 

Shareef (2013). 

 

Quais são os outros Níveis de Análise 

Governamental em CloudGov? 
Ali et al. (2015); Ali et al. (2016). 

Quais são as Comparações entre Nuvem 

no Setor Público versus Setor Privado? 

Ali et al. (2015); Ali et al. (2016); Hasty et al. (2012); Sallehudin 

et al. (2015). 

Quais são os Outros Contextos de 

CloudGov? 

 

Ahmad & Hasibuan (2012); Gill et al. (2014); Labes et al. (2015); 

Mohammed et al. (2018); Mreea et al. (2016); Scholtz et al. (2016). 

 

Como ocorre a Adoção de CloudGov nos 

Países em Desenvolvimento? 

 

Albugmi et al. (2016); El-Gazzar (2015); Haag et al. (2014); 

Hashemi et al. (2013); Mohammed & Ibrahim (2015); Mohammed 

et al. (2016); Shareef (2013). 

 

Quais são as Pressões Institucionais da 

CloudGov? 

 

Ali et al. (2014); El-Gazzar & Wahid (2015); El-Gazzar (2014); 

Haag et al. (2014); Hashemi (2013); Kotka et al. (2016); Li et al. 

(2013); Liang et al. (2017); Mohammed et al. (2016); Mohammed 

et al. (2018). 

 

Quais são os Riscos e Segurança da 

CloudGov? 

 

Abu-Shanab & Estatiya (2017); AlKharusi & Al-Badi (2016); 

Hana (2013); Ning et al. (2015); Nycz & Polkowski (2015); 

Shareef (2013) 

 

Quadro 4 - Gaps e sugestões futuras em CloudGov 

 

Conforme o Quadro 4 pesquisadores de CloudGov deixam no item de sugestões futuras 

das suas pesquisas, aplicar modelos, frameworks e arquiteturas técnicas para serem testadas em 

outros contextos e organizações (Al-Kharusi & Al-Badi, 2016; Albugmi et al., 2016; Li et al., 

2013). Isso fica evidente a partir da análise e categorização dos 72 artigos revisados sobre 

CloudGov. 

Uma outra oportunidade de pesquisa apresentada no Quadro 4 é investigar quais são as 

estratégias de CloudGov e, como os governos se configuram a essa tecnologia (Liang et al., 

2017; Mohammed & Ibrahim, 2013). Isso, pode ser elencado também como uma resposta as 

pressões externas que os governos sofrem das tendências tecnológicas  que precisam ser 

adotadas (Ali et al., 2014; El-Gazzar & Wahid, 2015). 
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Normalmente as pesquisas identificadas nessa revisão da literatura foram realizadas nos 

níveis de análise governamental nacional ou local (Figura 3). Sugestões futuras, conforme o 

Quadro 4 deixam oportunidades para analisar a CloudGov em outros níveis ou combiná-los 

com o setor privado (Ali et al., 2016; Hasty et al., 2012). Além disso, recomendações futuras 

são deixadas para analisar a Cloud em outros contextos, como na educação, no voto eletrônico 

ou analisar a nuvem nas cidades (Gill et al., 2014; Labes et al., 2015). 

Uma área pouco explorada na CloudGov é sobre quais riscos e aspectos de segurança 

essa tecnologia propicia para os governos (Paquettte et al. 2010). Os governos adotam nuvem 

nos seus processos baseados em outras implementações ou por redução de custos, porém a 

literatura deixa oportunidades futuras sobre possíveis aspectos de segurança que essas 

organizações possam analisar e mitigá-los (Hana, 2014; Alassafi et al. 2016) 

Finaliza-se essa revisão da literatura2 com sugestões futuras nos temas: arquiteturas, 

modelos e frameworks, estratégias, nível de análise governamental, nuvem no setor público 

versus privado, nuvem nos países em desenvolvimento, outros contextos de nuvem, pressões 

institucionais, riscos e segurança para serem investigadas conforme descrito acima. Nesta 

pesquisa de tese doutoral, se optou por explorar em profundidade os gaps de:  

 

• Estratégias e configurações de CloudGov (Como?). 

• Nuvem no contexto de países em desenvolvimento (Brasil/Estados). 

• Respostas às pressões institucionais (Aspectos). 

 

 

 
2 Este sub-capítulo 2.1.2 foi fruto da produção intelectual no período de revisão bibliográfica e publicado como 

um Artigo na Conferência EnAnpad em outubro de 2019 (ver artigo completo em Pinheiro Jr, 2019). 
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2.2 TEORIA INSTITUCIONAL - TIS 

 

As organizações estão em constantes mudanças e essas modificações podem ser 

analisadas com a lente teórica institucional - TIS (Dimaggio & Powell, 1983; Scott 2013). 

Requer compreender o que são instituições e como elas agem nas organizações (Zucker, 1977). 

Scott (2013) define instituições como um conjunto de ações humanas organizadas que 

podem ser reproduzidas e sobrevivem de acordo com os processos sociais em que estão 

inseridos. Na vertente deste autor, as instituições consistem em processos culturais cognitivos, 

regulativos e normativos. 

Em outro sentido, os autores Dimaggio e Powell (1983) citam que as organizações 

podem ser homogêneas em suas práticas e rotinas. Essas práticas são possíveis de 

institucionalização conforme os indíviduos se apropiam delas de forma normativa, coercitiva 

ou mimética. 

Porém, em ambas as visões as instituições estão inseridas num organismo denominado 

campo organizacional (Scott, 2013), onde sofrem pressões externas e internas a partir das 

necessidades dos fornecedores, clientes e os indivíduos que se relacionam neste processo.  

A visão institucionalista tem permeado várias disciplinas das ciências sociais. Na 

economia, tem auxiliando as organizações a minimizarem contextos de incerteza e reduzirem 

os riscos relacionados à informação (Hassan & Gil-Garcia, 2008). Disciplinas de ciência 

política também têm se apropriado desta vertente, como por meio da explicação de como 

ocorrem processos de tomada de decisão em políticas governamentais (Dimaggio & Powell, 

1991).  

Uma vertente mais clássica da teoria institucional está relacionada aos aspectos 

sociológicos. Selznick (1996) define que as instituições são estruturas sociais que estão 

inseridas no contexto social das organizações públicas ou privadas. Scott (2013) complementa 

que tais organizações são influenciadas por normas e valores que norteiam o funcionamento 

dessas instituições. 

Numa revisão literária desta teoria, os autores Hassan & Gil-Garcia (2008) descrevem 

o quanto esse arcabuço teórico evoluiu desde 1950. É possível visualizar na literatura 

explicações como o isomorfismo coercitivo, normativo e mimético (Dimaggio & Powell, 1983) 

para garantir a letigimidade das instituições. 

Na década de 90, Dimaggio & Powell (1991) descrevem o novo institucionalismo em 

análises organizacionais, cujo arcabouço teórico visa minimizar a incerteza que as instituições 



38 

 

vivem. Em 2013, Scott (2013) cita que essas incertezas são influenciadas pela competitividade 

das organizações e por pressões institucionais. 

Para uma maior compreensão dos efeitos que acontecem nas instituições e organizações, 

o autor Scott (2013) apresenta um trabalho contemporâneo da teoria institucional, onde ele 

propõe um framework em que as instituições podem ser modificadas conforme os elementos 

culturais cognitivos, normativos e institucionais. São definidos então os três pilares das 

organizações sendo: o pilar social-cognitivo, o pilar normativo e o pilar regulativo. 

 O pilar social-cognitivo enfatiza a visão sociológica e na realidade social em que as 

instituições estão inseridas (Scott, 2013). Esse pilar, conforme o Quadro 5 configura uma 

concepção compartilhada entre os indivíduos inseridos num campo organizacional em que se 

tem convicções comuns e lógicas compartilhadas do funcionamento de um determinado 

processo ou ação.  

A dimensão cognitiva humana trata da mediação entre o que acontece no mundo externo 

e a resposta dos organismos individuais, por meio dos símbolos, ações e significados que 

surgem dessa interação (Berger & Luckmann, 1967). Essas lógicas compartilhadas de ações 

nas instituições podem ser exemplicadas com a certeza ou incerteza de ganhar ou de perder um 

jogo. Isso pode ser de forma individual, mas no coletivo pode propiciar uma vitória ou derrota. 

Os aspectos contextuais das organizações relacionam-se diretamente com esse pilar, 

visto que as organizações estão inseridas em ambientes distintos e podem sofrer alterações 

conforme a realidade social em que a instituição está inserida (Gil-Garcia, 2005). 

O segundo pilar, denominado regulador (Quadro 5) é composto por regras, leis e sanções 

que norteiam os processos das organizações. Traz uma base de legitimidade para a execução 

dos processos nas instituições, pois suas regras são claras e explícitas (Scott, 2013). Tais regras 

visam esclarecer a ordem e regulação das ações dos indivíduos, como por exemplo, as regras 

de um jogo.  

O estado é um agente relevante do pilar regulador, pois ele constrói as leis por meio de 

legisladores, executa-as por meio do poder executivo e é responsável por fiscalizar o 

funcionamento da mesma (Dimaggio & Powell, 1991). No mesmo pilar, é relevante considerar 

os aspectos institucionais que no contexto governamental podem ser leis, regulações, sistemas 

de governos, políticas de controle, culturais e estruturas sociais comportamentais que podem 

levar a aceitação ou não de indivíduos nas organizações (Criado, Rojas-Martín & Gil-Garcia 

2017). 
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 Pilar Normativo Pilar Regulativo Pilar Social-Cognitivo 

Bases de 

conformidade 
Obrigação social Conveniência Visão do contexto 

Bases de ordem 
Expectativas 

obrigatórias 
Regras reguladas Esquema constitutivo 

Mecanismos Normativo Coercitivo Mimético 

Lógica Conveniência Instrumentalidade Ortodoxo 

Indicadores 
Certificação, 

acreditação 
Regras, leis, sanções 

Convicções comuns, lógicas 

compartilhadas de ação, 

isomorfismo 

Efeito Vergonha, honra Medo, culpa, inocência Certeza, confusão 

Base de legitimidade 
Moralmente 

governado 
Legalmente sancionado 

Compreensível, reconhecível, 

culturalmente apoiado 

Aspectos 

Gil-Garcia (2005; 

2006) & Criado et 

al. (2017) 

Organizacionais Institucionais Contextuais 

Quadro 5 – Três Pilares das Organizações com os Aspectos Organizacionais 

Fonte: Adaptado de Scott (2013) & Gil-Garcia (2005; 2006) 

 

O pilar normativo define as metas e os objetivos que as instituições pretendem alcançar 

(Scott, 2013), que necessitam de ações sociais pelo conjunto dos indivíduos para alcançar um 

determinado resultado (Selznick, 1996). Como por exemplo, a meta é ganhar um jogo, devem 

ser seguidas as regras e objetivos para conquistá-lo. Este pilar propicia a divisão de papéis nas 

organizações que visam atingir objetivos em comum. Os aspectos organizacionais estão 

relacionados diretamente com essa visão, Luna-Reyes e Gil-Garcia (2011) citam que tais 

aspectos são as estruturas organizacionais e processos que gerenciam as estratégias de sucesso 

ou insucesso. 

Para alcançar objetivos em comum, a organização normativa de papéis é governada de 

forma moral e tem como mecanismos normas e regras da instituição para que os papéis ocorram 

de forma coerente e conjunta (Scott, 2013). 

O Quadro 5 sintetiza os três pilares das organizações: social-cognitivo, normativo e 

regulativo embasados no arcabouço institucional (Scott, 2010; 2013) e como as organizações 

podem operacionalizar os pilares por meio dos aspectos instucionais, organizacionais e 

contextuais (Dimaggio & Powell, 1991; Gil-Garcia, 2005; 2006; Curado et al., 2017). 



40 

 

2.2.1 Teoria Institucional em Sistemas de Informação (TIS em SI) 

 

Com o intuito de justificar o uso da Teoria Institucional (TIS) nesta pesquisa foi 

realizada uma revisão da literatura sobre quais temas são emergentes na área de sistemas de 

informação (SI) quando utilizadas a vertente institucionalista de Scoot (2008). 

Elaborou-se uma busca nas bases de dados Web of Science (WoS), Scopus, Google 

Schoolar e AISel no período das publicações dos Anos de 2009-2019 com as palavras-chave: 

“scoot” and “institutional”. Com isso, se obteve 31 artigos relevantes sobre as tendências entre 

a Teoria Institucional e o campo de sistemas de informação conforme a Tabela 6. 

 

Tipo Journal/Conference 
Palavras-

chave 
Período 

Filtro 

1 

Filtro 

2 

Journal 
Journal of Information Technology - 

JIT 

“institutional” 

and “scott” 

2009-2019 26 9 

Journal Information Systems Frontiers - ISF 2009-2019 29 6 

Journal 
Government Information Quarterly - 

GIQ 
2009-2019 56 4 

Journal Management IS Quarterly - MISQ 2009-2019 - 2 

Congresso 
European Conference on 

Information Systems - ECIS 
- - 2 

Journal Information & Management - I&M - - 2 

Journal 
Journal of Strategic Information 

Systems - JSIS 
- - 2 

Journal 
Information Technology & People - 

IT&P 
- - 1 

Journal 
IS in Developing Countries - 

EJISDC 
- - 1 

Journal Information Systems Research - ISR 2009-2019 27 2 

   Totais 138 31 

Tabela 6 - Revisão da Literatura – Teoria Institucional na área de TI/SI 

 

Na Tabela 6 foi realizado primeiro o download de 138 artigos sobre a teoria (filtro 1), 

lendo os resumos para realizar um filtro 2. O filtro 2 está voltado especificamente para aquelas 

pesquisas que operacionalizaram as categorias de Scoot (2008) e os seus pilares em 

investigações da área de SI.  

Na sequência, os textos entitulados no Quadro 6 foram analisados na íntegra de modo 

indivudual com ênfase nas limitações dos estudos e sugestões de pesquisa futuras, buscando 

obter gaps e insigths ainda não respondidos na teoria institucional quando investigados no 

campo de sistemas de informação. 
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Journal ou Conferência Ano Referência Título (Tradução Nossa) 

Journal of Information 

Technology - JIT 
2009 

Baptista 

(2009) 

Institucionalização como processo de interação entre 

tecnologia e o seu contexto organizacional de uso. 

Journal of Information 

Technology - JIT 
2009 

Currie & 

Swanson 

(2009) 

Edição especial sobre a teoria institucional na pesquisa de 

sistemas de informação: contextualizando o artefato de TI. 

Journal of Information 

Technology - JIT 
2009 

Jensen et al. 

(2009) 

Usando a teoria institucional com a teoria do sensemaking: 

um estudo de caso da implementação de sistemas de 

informação na área da saúde. 

Journal of Information 

Technology - JIT 
2009 

Lyytinen et 

al. (2009) 

Institucionalização do planejamento de recursos 

empresariais na indústria siderúrgica saudita: uma análise 

sociotécnica 

Journal of Information 

Technology - JIT 
2009 

Mignerat & 

Rivard 

(2009) 

Posicionando a perspectiva institucional nas pesquisas de 

sistemas de informação 

Journal of Information 

Technology - JIT 
2009 

Rajão & 

Hayes 

(2009) 

Concepções de controle e artefatos de TI: um relato 

institucional do sistema de monitoramento de florestas 

tropicais da Amazônia 

Journal of Information 

Technology - JIT 
2009 

Weerakkody 

et al. (2009) 

A difusão e o uso da teoria institucional: um estudo 

transversal e multidisciplinar da literatura 

Information & 

Management - I&M 
2009 

Standing et 

al. (2009) 

Não conformidade de TI em ambientes institucionais: 

adoção de marketplace no setor governamental 

Journal of Strategic 

Information Systems 
2011 

Butler 

(2001) 

Cumprimento dos imperativos institucionais da 

sustentabilidade ambiental: construindo a teoria sobre o 

papel da TI verde 

Government Information 

Quarterly - GIQ 
2011 

Luna-Reyes 

& Gil-

Garcia 

(2011) 

Usando a teoria institucional e simulação dinâmica para 

entender fenômenos complexos de governo eletrônico 

Journal of Information 

Technology - JIT 
2012 

Currie 

(2012) 

Isomorfismo institucional e mudança: o programa nacional 

de TI - 10 anos depois 

Information Systems 

Research - ISR 
2012 Hsu (2012) 

Influências institucionais nas inovações da segurança dos 

sistemas de informação 

Journal of Strategic 

Information Systems 
2013 

Heikkila 

(2013) 

Uma perspectiva da teoria institucional sobre o potencial uso 

estratégico da gestão de recursos humanos em empresas 

multinacionais 

Information Systems 

Frontiers - ISF 
2014 

Bharati 

(2014) 

Assimilação de mídia social nas empresas: investigando os 

papéis da capacidade de absorção e pressões institucionais 

Information Technology & 

People - IT&P  
2014 

DeVaujany 

et al. (2014) 

Aplicação e teorização das estruturas institucionais em 

pesquisa de SI: uma análise sistemática de 1999 a 2009 

Management IS Quarterly 

- MISQ 
2015 

Salge et al. 

(2015) 

Investir em sistemas de informação: os mecanismos de 

busca comportamental e institucionais que sustentam os 

hospitais são as decisões de investimento 

European Conference on 

Information Systems - 

ECIS 

2016 

Dang & 

Pekkola 

(2016) 

Institucionalização da arquitetura empresarial no setor 

público no Vietnã 

Information & 

Management - I&M 
2016 

Krell et al. 

(2016) 

O impacto dos motivos baseados na legitimidade na adoção 

de sucesso de SI: uma perspectiva da teoria institucional 

Government Information 

Quarterly - GIQ 
2016 

Weerakkody 

et al. (2016) 

Transformação de serviços digitais no setor público: uma 

atração de pressão institucional e resposta estratégica em 

direção à mudança 
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Management IS Quarterly 

- MISQ 
2017 

Angst et al. 

(2017) 

Quando que os investimentos em segurança são 

importantes? Contabilizando a influência de fatores 

institucionais no contexto de violações de dados em saúde 

Information Systems 

Research - ISR 
2017 

Dong et al. 

(2017) 

O impacto da distância institucional no desempenho 

conjunto das empresas colaborativas: o papel dos sistemas 

interorganizacionais adaptativos 

IS in Developing Countries 

- EJISDC  
2017 

Effah & 

Nuhu 

(2017) 

Barreiras institucionais à digitalização do orçamento de 

governo nos países em desenvolvimento: um estudo de caso 

de Gana 

European Conference on 

Information Systems - 

ECIS 

2017 
El-Gazzar 

et al. (2017) 

Uma lente institucional sobre adoção da computação em 

nuvem - Um estudo dos fatores institucionais e 

estratégias de adoção 

Government Information 

Quarterly - GIQ 
2017 

Fan & Zhao 

(2017) 

O efeito moderador da pressão externa sobre a relação entre 

fatores organizacionais internos e a qualidade dos dados 

abertos do governo 

Government Information 

Quarterly - GIQ 
2018 

Altayar 

(2018) 

Motivações para adoção de dados abertos: uma perspectiva 

da teoria institucional 

Journal of Information 

Technology - JIT 
2018 

Eriksson et 

al. (2018) 
Ontologia institucional para modelagem conceitual 

Information Systems 

Frontiers - ISF 
2018 

Teo et al. 

(2018) 

Implementação do E-Learning na Coréia do Sul: Integrando 

perspectivas de eficácia e legitimidade 

Information Systems 

Frontiers - ISF 
2019 

Alzadjali & 

Elbanna 

(2019) 

Intervenção institucional inteligente na adoção de 

infraestrutura digital: o caso da computação em nuvem 

do governo em Omã 

Information Systems 

Frontiers - ISF 
2019 

Dang & 

Pekkola 

(2019) 

Perspectivas institucionais sobre o processo de adoção da 

arquitetura corporativa 

Information Systems 

Frontiers - ISF 
2019 

Kam et al. 

(2019) 

Um estudo intersetorial das pressões institucionais sobre o 

esforço organizacional para aumentar a conscientização 

sobre segurança da informação 

Information Systems 

Frontiers - ISF 
2019 

Wiedenhoft 

et al. (2019) 

Institucionalização da governança da tecnologia da 

informação e o comportamento de indivíduos no contexto de 

organizações públicas 

Quadro 6 - Revisão da Literatura – Teoria Institucional na área de SI 

 

É possível evidenciar no Quadro 6 uma evolução do uso da TIS com a abordagem de 

Scoot (2008) em estudos de sistemas de informação. Inicialmente em 2009 o Journal of 

Information Technology (JIT) lançou uma edição especial para discutir sobre o uso da TIS no 

campo de SI. Essa edição apresenta abordagens tanto do artefato de TI (Currie & Swanson, 

2009; Rajão & Hayes, 2009) quanto de abordagens sociológicas e individuais como a do 

sensemaking (Jensen et al., 2009). 

Ainda nessa edição especial do JIT, é possível verificar que a TIS é utilizada na área de 

SI para compreender aspectos organizacionais, contextuais e sociais onde as organizações estão 

inseridas, elevando o nível do índivíduo para o campo organizacional (Scoot, 2008). A edição 

é finalizada com revisões da literatura e agendas de pesquisa que utilizem a TIS como lente 

teórica em seus estudos (Mignerat & Rivard, 2009; Weerakkody et al., 2009). 
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Na sequência a TIS é utilizada na literatura de SI com o intuito de avançar nas discussões 

de legitimidade (Currie, 2012; Krell et al., 2016) e da institucionalização das adoções de 

tecnologias (Hsu, 2012; Bharati, 2014) analisando sempre na perspectiva organizacional. Um 

fato relevante nesta revisão sobre a TIS é que as pesquisas deixam visíveis alguns gaps, por 

exemplo: como as organizações respondem as pressões institucionais? Como as organizações 

se configuram nos distintos campos organizacionais?  

Os artigos proporcionaram a análise de gaps da literatura a uma categoria em comum, 

que é a compreensão das pressões institucionais que as organizações sofrem (Scoot, 2008) 

e como a tecnologia se configura a isso conforme a Figura 4. 

 

 

Figura 4 – Gaps da Teoria Institucional em TI/SI 

 

Os 31 artigos foram submetidos a uma análise de conteúdo sob o software Atlas.ti e a 

Figura 4 demonstra possíveis oportunidades de categorias de análise para compreender melhor 

a operacionalização e os gaps não respondidos na área de SI com o uso da TIS. Compreender 

o nível organizacional foi verificado em 17 artigos que concedem oportunidades a 

pesquisadores analisarem como as organizações se configuram internamente em suas normas, 

operações e regras na adoção de uma nova tecnologia. 

Ainda no gap da TIS especificamente na vertente de Scoot (2008) compreender os níveis 

institucionais (08 artigos) requer analisar os ambientes externos de como a tecnologia se 

configura ou se existem leis, instituições que regulamentam essa operacionalização no campo 

organizacional (Alyayar, 2018; Fan & Zhao, 2017). Por fim, o contexto e o ambiente social (06 

artigos) são propícios para uma adoção mais rápida ou legitimação da tecnologia, e isso poderá 

ser uma barreira ou facilitador na adoção de tecnologia sob a perspectiva da TIS. 

As pesquisas que utilizam a TIS em adoção de tecnologia nas organizações 

governamentais buscam a compreensão da TIC em ambientes do setor público, como no caso 

do e-Mexico (Luna-Reyes & Gil-Garcia, 2011), no Vietnã (Dang & Pekkola, 2016), em Ghana 
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(Nuhu, 2017) ou Oman (Weerakkody et al., 2016). Nestas pesquisas, os gaps ou sugestões 

futuras deixam a necessidade de compreensão de como as organizações públicas respondem as 

pressões institucionais por meio dos níveis organizacionais, contextuais e institucionais 

(Dimaggio & Powell 1991; Gil-Garcia 2005; 2006; Curado et al. 2017). A autora El-Gazzar 

(2017) inicia a discussão sobre cloud em SI utilizando a abordagem institucionalista para 

evidenciar os fatores e quais são as estratégias de adoção. Já os autores Alzadjali & Elbanna 

(2019) utilizam a TIS especificamente para analisar como o país de Omã pode se apropriar da 

computação em nuvem para tornar a sua infraestrutura mais inteligente.  

Sendo assim, é possível justificar a utilização da TIS como uma lente teórica já que 

pesquisas recentes sobre o tema de computação em nuvem, especificamente no uso e adoção 

desta tecnologia, utilizam seus fundamentos. 

 

2.2.2 Teoria Institucional no Governo 

  

 O uso da TIS em pesquisas relacionadas a governo volta-se frequentemente para os 

estudos que investigam o uso de tecnologias da informação, no contexto de governo eletrônico 

(e-Gov) (Gil-Garcia 2005; Weerakkody, Dwivedi & Irani 2009; Curado et al. 2017). 

  Gil-Garcia (2005) em sua tese doutoral analisou websites governamentais dos estados 

de Nova York e Indiana, dos Estados Unidos da América, sob a perspectiva institucional, 

buscando investigar o relacionamento entre os fatores organizacionais, institucionais e 

contextuais, e se o relacionamento deles produzia um efeito positivo (enact) sobre o uso da 

tecnologia governamental. 

 Ainda na mesma vertente Hassan e Gil-Garcia (2008) construíram uma revisão da 

literatura sobre o uso da perspectiva institucional nos estudos de e-government. Weerakkody, 

Dwivedi e Irani (2009) publicaram uma revisão sistemática desta teoria, com um estudo 

longitudinal, desde 1978 a 2008 para investigar quem utilizou esta vertente teórica e como a 

utilizou. 

 Segundo Weerakkody, Dwivedi e Irani (2009) os estudos que utilizam a perspectiva 

institucional estão voltados em grande parte para a área de gestão (management), negócios 

(business) e sociológicos. Na mesma perspectiva, estudos voltados para a área de governo, 

aparecem timidamente com apenas 05 pesquisas dos 102 setores classificados nesta revisão. 

 Para Hassan e Gil-Garcia (2008) os estudos desta perspectiva teórica devem focar na 

organização e nas instituições, e não como ocorre em outros estudos que enfatizam apenas a 

tecnologia em nível de governo. Luna-Reyes e Gil-Garcia (2011) complementam essa visão por 
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meio de um estudo que compara a visão institucional com sistemas dinâmicos para 

compreender o fenômeno de e-Gov no México. 

 No contexto brasileiro, é possível identificar estudos que utilizam o mesmo arcabouço 

teórico com explicações de padrões de interoperabilidade no governo eletrônico. Santos (2008) 

investigou como os padrões de e-Gov podem ser institucionalizados por meio desta vertente 

teórica no governo brasileiro (e-Ping). 

Daniel, Pereira e Macadar (2014) estudaram tecnologia em hospitais e aspectos 

governamentais por meio do isomorfismo (Dimaggio & Powell, 1983). Nesta pesquisa, as 

autoras mencionam o pilar regulatório (Scott, 2013) da vertente institucional e a sua influência 

na utilização dos sistemas em hospitais. Foi possível evidenciar que pressões externas oriundas 

de contextos governamentais podem ser consideradas aspectos institucionais. 

 Essa contextualização do uso da teoria institucional com pesquisas em governos, visa 

justificar o uso desse arcabouço teórico para investigar o contexto de CloudGov. Recentemente 

Weerakkody et al. (2016) utilizou a mesma vertente para explicar como são criadas estratégias 

de governo para responder as pressões institucionais da digitalização dos serviços eletrônicos 

governamentais. 

 Pesquisas contemporâneas justificam que a mesma vertente teórica pode ser aplicada 

em contextos como o uso de mídias sociais por parte do governo da Espanha (Criado, Rojas-

Martín, & Gil-Garcia 2017) ou até a utilização da computação em nuvem no contexto federal 

americano (Steele et al., 2017). 

 

2.2.3 Teoria Institucional na Computação em Nuvem 

 

 Conforme a autora El-Gazzar (2014a) em sua revisão sistemática sobre computação em 

nuvem num contexto de empresas, as teorias utilizadas nas pesquisas de cloud computing nessas 

organizações estão mais voltadas para o contexto de aplicação prática. A teoria de custos de 

transação tem sido utilizada frequentemente sob a visão da adoção de cloud para redução de 

custos.  

Na mesma revisão sistemática sobre cloud aparecem a teoria da difusão da inovação e 

o framework Technology-Organization-Environment (TOE) como arcabouços que embasam a 

literatura de cloud mais focada em empresas privadas (El-Gazzar, 2014a). 

Por outro lado foram identificados 03 artigos na revisão da autora que não se limitam 

apenas a aplicação prática da nuvem, mas que analisam a computação em nuvem com uma 
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visão mais ampla nas organizações com a teoria institucional (El-Gazzar, 2014b; El-Gazzar & 

Wahid, 2015; Steele et al., 2017). 

A pesquisa de El-Gazzar (2014b) está voltada para o contexto europeu, especificamente 

da Noruega. Foi realizado um estudo de caso em profundidade neste país com entrevistados do 

setor público e privado para identificar uma visão geral de como estava a adoção de CloudGov 

naquele país. A autora finaliza sua pesquisa mencionando que questões legais são necessárias 

para regulamentar essa implantação e as pressões institucionais por parte dos governos podem 

contribuir para essa adoção.  

No ano seguinte, a mesma autora com outro pesquisador chamado Prof. Wahid (El-

Gazzar & Wahid, 2015) publicou um artigo num evento em que utilizam o arcabouço 

institucional para obter insights de estratégias para a adoção de computação em nuvem no setor 

público norueguês. Neste estudo, os autores optaram pela vertente institucionalista do 

isomorfismo para explicar a construção de estratégias de CloudGov. 

Os autores Steele et al. (2017) publicaram um artigo numa conferência observando o 

contexto dos Estados Unidos da América e sua adoção a CloudGov. É possível verificar que 

esses pesquisadores seguiram uma visão mais quantitativa e positivista numa proposta de 

pesquisa, porém limitaram-se novamente ao uso do isomorfismo coercitivo, normativo e 

mimético (Dimaggio & Powell, 1983). 

Podemos finalizar essa revisão teórico-empírica com uma reflexão. Outras vertentes da 

teoria institucional, como os pilares de Scott (2013), podem ser utilizadas para compreender o 

fenômeno de CloudGov e sua relação com os aspectos organizacionais, contextuais e 

institucionais. 
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2.3 TEORIA DA DIFUSÃO DA INOVAÇÃO – TDI 

 

A Teoria da Difusão da Inovação (TDI) de Rogers (2010) fornece uma explicação de 

que a adoção de inovações não ocorre de forma linear nas organizações.  

Como as organizações não adotam as tecnologias de forma simultânea, a TDI classifica-

as em categorias de adotantes. Rogers (2010) identifica cinco categorias de adotantes para a 

difusão de uma determinada tecnologia, sendo elas: 1) inovadores, 2) adotantes iniciais, 3) 

maioria inicial, 4) maioria tardia e 5) retardatários.  

Nesta pesquisa se optou em utilizar apenas três categorias de adotantes da TDI (1, 2 e 

5) justificadas nas pesquisas de Kwon & Johnson (2013) e Cinicioglu et al. (2017) em que 

foram realizadas no contexto de adoção de inovações em países e em indústrias. Nelas, os 

autores explicam sobre as categorias Leaders, Followers e Laggers como clusters de 

classificação conforme os adotantes estão a nível de determinadas inovações. Em ambos os 

estudos os Leaders estão na categoria mais avançada, os Followers estão aprendendo como 

utilizar as inovações ou seguindo os adotantes e os Laggers não adotaram ou não migraram 

ainda (Kwon & Johnson, 2013; Cinicioglu et al., 2017). 

Nesta mesma vertente TDI é utilizada em pesquisas recentes para compreender a adoção 

de tecnologias por parte das organizações. Sabi (2016) investiga a adoção da computação em 

nuvem nas universidades africanas, e Oliveira et al. (2019) analisa o uso de softwares como 

serviço (SaaS) em companhias listadas na Dun & Bradstreet e os autores Haneem et al. (2019) 

pesquisaram os fatores determinantes de adoção de inovações governamentais na Malásia.  

Esses três estudos citados anteriormente utilizam em comum a combinação de aspectos 

institucionais e contextuais com a TDI para investigar a adoção de tecnologia, tentando 

compreender como os adotantes respondem a inovações. Neste sentido, a adoção de uma 

determinada tecnologia está relacionada aos benefícios que ela proporciona, ao processo de 

como será adotada na organização e à sua legitimidade futura (Chandler & Hwang, 2015). 

As organizações podem ser classificadas nessas categorias a partir do nível de adoção, 

propensão a tecnologia e abertura ao aprendizado contínuo. Enfrentar inovações, requer um 

processo cognitivo de imaginação e adaptabilidade, pois uma determinada tecnologia pode 

mudar totalmente a maneira como um grupo de indivíduos ou uma organização inteira trabalha 

(Redmond, 2003).  

A partir da Teoria de Difusão da Inovação (Rogers, 2010) combinada com a Teoria 

Institucional (TIS) (DiMaggio & Powell, 1983; Scott, 2013) é possível estruturar categorias de 

análise dos estágios da computação em nuvem implantadas no governo (CloudGov). A TDI 
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com a TIS se complementam na classificação dos estágios e na explicação organizacional por 

meio dos aspectos contextuais, institucionais e organizacionais. 

Nesta pesquisa foram utilizadas como categorias de análise as três categorias de 

adotantes da TDI, sendo os Inovadores, Seguidores (adotantes iniciais) e Tradicionais 

(retardatários) que serão explicados a seguir (Rogers, 2010). 

 

2.3.1 Inovadores 

 

Os primeiros adotantes de uma tecnologia são conhecidos na literatura como inovadores 

(Rogers, 2010). Liderar uma novidade na organização exige correr riscos e estar sempre 

atualizado com o conhecimento de fronteira, e para isso o perfil desses inovadores geralmente 

contém evidências de alta inteligência, competitividade e capacidade de lidar com incertezas, 

disposição e aceitação de riscos. 

Os inovadores não têm modelos prontos para adotar, pois criam um novo. Eles 

geralmente constroem seus próprios modelos de inovação e possuem habilidades de liderança 

para que suas equipes possam acompanhar essa transformação, mesmo conhecendo os riscos e 

incertezas (Redmond, 2003). Requer um alto nível de aprendizado e está disposto a reconfigurar 

ambientes, às vezes de médio a alto, reconstruindo todas as rotinas da organização. Essa visão 

de mudança completa pode ser considerada uma estratégia de reconfiguração distante, pois 

torna o inovador distante de seus concorrentes (Chandler & Hwang, 2015). 

A Teoria Institucional pode ser citada nesta categoria dos Inovadores pois ela tenta 

explicar por que algumas organizações adotam uma prática, ou uma nova tecnologia 

antecipando-se das demais (Chandler & Hwang, 2015). Esse processo pode ser caracterizado 

pela heterogeneidade das organizações bem como elas respondem as novas pressões 

institucionais no campo organizacional em que estão inseridas (Scoot, 2013).  

 

2.3.2 Seguidores 

 

DiMaggio e Powell (1983) investigaram que as organizações enfrentam pressões 

isomórficas coercitivas, miméticas e normativas. Essas pressões determinam os tipos de adoção 

nas organizações. O isomorfismo coercitivo é a pressão que uma organização dependente 

menos poderosa enfrenta de organizações mais poderosas. Esse pode ser o impulso dos gestores 

para adotar tecnologias para uma variedade de propósitos. O isomorfismo mimético é a 

tendência de uma organização imitar sucessos de outras organizações e copiar suas inovações. 
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O isomorfismo normativo diz respeito às pressões decorrentes do profissionalismo associado à 

educação formal e às redes e associações profissionais. 

O processo mimético pode ser classificado nos processos de adoção da TDI como 

seguidores. Redmond (2003) cita na literatura que, depois que uma inovação é aceita 

socialmente em uma organização, os seguidores geralmente imitam a adoção para não ficarem 

desatualizados. Essa imitação é para que os seguidores continuem competitivos nos mercados 

em que operam e minimizem as incertezas ou riscos que correriam se inovassem sem um 

modelo anterior para imitar. 

O processo de seguir uma adoção também pode ser vinculado ao contexto em que o 

adotante está inserido. Pode ser que o local onde estão os indivíduos não tenha um ambiente 

favorável para a implantação de uma determinada tecnologia adotada por um concorrente líder 

de outro contexto. Influências sociais e ambientais podem ser limitativas para um adotante ser 

seguidor ou deixar de adotar uma nova tecnologia (Scott, 2013). 

 

 

2.3.3 Tradicionais (Retardatários) 

 

 

Os tradicionais são aqueles que não conseguem acompanhar a evolução da adoção de 

novas tecnologias. Isso pode ocorrer devido a vários fatores, como: limitações de contexto, 

limitações de aprendizado ou porque não sofre pressões normativas e coercitivas para se 

atualizar em um determinado campo ou área (DiMaggio & Powell, 1983; Rogers, 2010). 

O contexto em que as organizações estão inseridas pode contribuir para a adoção tardia. 

A localização geográfica de uma organização onde ela não tem acesso a recursos tecnológicos 

de ponta pode exigir que uma inovação leve tempo para chegar a um determinado local 

(Redmond, 2003). Além disso, indivíduos que são delimitados para uma região por razões 

socioeconômicas podem não ter acesso, conhecer e acompanhar desenvolvimentos como em 

outros lugares mais propensos à inovação e tecnologia (Chandler & Hwang, 2015). 

Nesta pesquisa os tradicionais podem ser adotantes tardios que, devido a alguma 

influência, não foram capazes de acompanhar os desenvolvimentos, ou podem não ser adotados 

por razões específicas ao contexto em que operam (Rogers, 2010). Esses usuários geralmente 

são mais tradicionais e têm processos cognitivos de que o que está funcionando não precisa ser 

alterado. É evidente em outros tipos que a mudança remove alguns indivíduos da sua área de 

conforto, proporcionando incertezas e riscos (Redmond, 2003). 
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2.4 COMBINANDO A TIS COM A TDI  

 

 A Teoria Institucional (TIS) quando combinada com a Teoria da Difusão da Informação 

(TDI) nesta pesquisa visam se complementar para obter mais explicações sobre a computação 

em nuvem no governo (CloudGov). 

 A partir da visão institucionalista de Scoot (2013), numa perspectiva de campo 

organizacional da TIS, temos o pilar normativo, regulativo e social-cognitivo. O autor Gil-

Garcia (2005; 2006) utiliza esses pilares para uma análise dos aspectos organizacionais, 

institucionais e contextuais com explicações específicas de aplicação de tecnologia em 

governos. 

A TDI de Rogers (2010) pode ser utilizada neste contexto de nuvem e governo para 

explicar como as organizações adotam novas tecnologias a partir das categorias dos adotantes 

(inovadores, seguidores e tradicionais) e combinada com a TIS como os aspectos 

organizacionais, contextuais e institucionais configuram essas adoções (DiMaggio & Powell, 

1983; Rogers, 2010) A combinação das teorias e o uso delas como lente teóricas para a 

explicação da CloudGov são demonstradas no Quadro 7. 

 

Base 

Teórica 

da TDI  

 

Tipos da TDI 

Computação em Nuvem 

no Governo 

(CloudGov) 

 

 

Como respondem e 

configuram? 

Aspectos da TIS 

Base 

Teórica 

da TIS 

 

 

Inovadores, 

Seguidores e 

Tradicionais 

 

 

Organizacionais 

Institucionais 

Contextuais 

Quadro 7 - Combinando a TIS com a TDI – Proposta de Framework Teórico 

 

 

O Quadro 7 tem como objetivo sintetizar categorização das duas bases teóricas (TDI e 

TIS) a partir de uma análise do fenômeno CloudGov com múltiplas visões. Essa utilização da 

combinação das teorias poderá trazer contribuições futuras desta pesquisa pois se busca avançar 

nos estudos de: Gil-Garcia (2005); Weerakkody, Dwivedi & Irani (2009) e Curado et al. (2017) 

na visão institucionalista e de Redmond (2003); Rogers (2010); Lin & Chen (2012); Chandler 

& Hwang (2015) e Mohammed et al. (2018) na visão da difusão da inovação. 

 



51 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Neste capítulo são apresentados os métodos utilizados na pesquisa, bem como o 

posicionamento epistemológico, técnicas de coleta e análise de dados e como se pode garantir 

a validade e confiabilidade do presente estudo visando o rigor teórico-metodológico. 

 

3.1 POSICIONAMENTO EPISTEMOLÓGICO 

 

 O posicionamento epistemológico desta pesquisa está voltado para as vertentes 

objetivistas (Burrell & Morgan, 2008) e se enquadra nos paradigmas das ciências sociais como 

um estudo que utiliza uma concepção funcionalista da ciência em sua investigação. O fenômeno 

de CloudGov está acontecendo nas organizações governamentais. Como é um fenômeno 

existente, o pesquisador tem a missão de explorar o fenômeno e explicar formas ou modo de 

como acontece. 

  

3.2 MÉTODO DE PESQUISA 

  

O presente estudo utiliza a metodologia de pesquisa qualitativa (Creswell, 2003) 

coletando dados de usuários e gestores de CloudGov, documentos e sites. A coleta de dados foi 

feita em 2 fases: questionário estruturado para um panorama de ClouGov no Brasil e estudo de 

casos múltiplos.  

Primeiramente foram coletados dados com a utilização de um questionário estruturado 

(Apêncice B) com gestores de empresas de tecnologia nos estados brasileiros. Nesta etapa 

descritiva, foi possível obter informações que embasaram a construção de um cenário de 

CloudGov no Brasil. Neste trabalho, essa a técnica de coleta visou explorar um campo ainda 

não mapeado para obter um panorama descritivo, e a identificação de casos relevantes para a 

investigação posterior. 

Na sequência, estudaram-se os casos de três estados brasileiros, considerados raros e 

relevantes para a investigação em profundidade (Yin, 2013). Os casos  foram selecionados após 

a primeira etapa.   

Como fontes de dados foram utilizados questionário (Babbie, 2003), entrevistas, 

documentos primários e secundários (Yin, 2013). A utilização de múltiplas técnicas e coletas 

de dados visa garantir a validade e confiabilidade da pesquisa (Creswell, 2003).  
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Os dados do questionário foram analisados de forma descritiva (Hair, 2006) oferecendo 

um panorama descritivo de CloudGov no contexto brasileiro nos múltiplos estados 

respondentes (R = 17). Numa segunda etapa, qualitativa, foi realizado uma análise de conteúdo 

(Bardin, 2009) com a técnica de explanação que permite a explicação do acontecimento de um 

determinado fenômeno comparando-a periodicamente com a teoria. 

Essa explanação (Yin, 2013) por meio do uso da teoria institucional combinada com a 

teoria da difusão da inovação teve como intuito explicar como os aspectos organizacionais, 

institucionais e contextuais configuram adoção e uso de CloudGov no contexto brasileiro. As 

etapas desta pesquisa estão explicadas na Figura 5 bem como o detalhamento da coleta de dados 

e os critérios de triangulação, validade e confiabilidade. 

 

3.2.1 Etapas e Desenho da pesquisa  

 

Esta pesquisa utiliza a teoria institucional e a teoria de difusão da inovação como lentes 

conceituais para explicar como os aspectos organizacionais, institucionais e contextuais 

configuram a computação em nuvem no governo brasileiro. Os trabalhos foram organizados 

em 10 sub-etapas (Figura 5).  Ao longo da sua realização, elaboraram-se artigos científicos (ver 

Apêndice D) com o intuito de ir validando as etapas.  

 

 

Figura 5 – Etapas da Pesquisa 
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3.3 COLETA DE DADOS 

 

  A coleta de dados foi realizada em duas etapas (Quadro 8). Na primeira etapa, coletou-

se os dados utilizando a técnica de questionário (Babbie, 2003), com um questionário online 

estruturado (Apêndice B). O objetivo foi obter um panorama nacional de utilização da 

computação em nuvem nos governos da esfera estadual.  

 

Etapas 

Coleta 

Técnica de 

Coleta 
Fonte de dados 

Amostra & 

Unid. Análise 
Análise de dados 

1ª Fase Questionário 
Gestores e colaboradores que 

atuam com CloudGov. 

17 Estados 

Brasileiros  

Análise Descritiva 

Panorama de 

CloudGov 

2ª Fase 

Entrevistas 
Gestores e colaboradores que 

atuam com CloudGov. 

03 Estudos de 

Caso 

Análise de 

Conteúdo  

 

Explanação 

Documentos e 

legislação 

Solicitação de documentos, 

termos de referências e legislações 

específicas de CloudGov. 

Dados 

secundários 

Portais governamentais e portais 

de notícias de tecnologia. 

Quadro 8 - Etapas da Coleta e Análise dos Dados 

 

Na 1º fase da coleta de dados foram contactados os 26 estados brasileiros visando obter 

um panorama explicativo do contexto conforme os dados analisados no item 4.1. Dos 26 estados 

foi possível receber respostas apenas de 17 estados conforme o Quadro 8 sendo respondentes 

relevantes representando 65% dos estados brasileiros. 

O Brasil é uma economia em desenvolvimento, sendo a 9º economia global (World 

Bank, 2018) justificando-se como um campo relevante. Por estar vivenciando recentes 

iniciativas de implantação de computação em nuvem no governo, pode permitir explicações 

sobre fatores de adoção a do mesmo porte ou do mundo em desenvolvimento. 

Após uma primeira análise estatística descritiva (Hair, 2006) por meio de frequência, 

mediana e a construção de um panorama de CloudGov, foram identificados (03) casos 

relevantes para a investigação em profundidade (Yin, 2013) finalizando a 1ª etapa da coleta de 

dados. Os casos identificados na primeira etapa da coleta de dados são úteis para uma 

explicação em profundidade, pois atraem questionamentos empíricos e teóricos. 

Iniciou-se a 2ª fase da pesquisa com coleta de dados qualitativa, estudos de caso (Yin, 

2013) em profundidade em estruturas de tecnologia estaduais. Nesta etapa foram realizadas 
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entrevistas com um roteiro estruturado (Apêncie D) questionando gestores e colaboradores que 

atuam em setores e/ou departamentos responsáveis por CloudGov. 

 Na análise dos dados qualitativos da 2º fase foi aplicada a técnica de análise de conteúdo 

(Bardin, 2009) em profundidade com as entrevistas, documentos primários e dados secundários, 

utilizando a explanação (Yin, 2013) visando construir explicações teórico-empíricas a partir 

das categorias de análise.  

  Foram realizadas entrevistas e reuniões digitais com os gestores e colaboradores de 

CloudGov. Essas visitas foram possibilitadas durante eventos que reuniram profissionais de 

Cloud em governo. Esses eventos propiciaram facilidade de acesso do pesquisador ao campo, 

bem como à indicação das fontes de dados secundários 

 A coleta de dados online, na primeira fase, utilizou questionário na ferramenta Google 

Forms. O software de apoio à fase quantitativa foi o Microsoft Office Excel v. 2017 para o 

tratamento descritivo, como análises de frequência, mediana e gráficos. Na fase qualitativa 

utilizou-se o software Atlas.ti v.7.5. Foram tratadas as notas de campo, bem como as 

transcrições das entrevistas e os dados secundários.   

As fases desta pesquisa foram organizadas lógica e coerentemente, apoiadas pelo rigor 

teórico-metodológico, visando garantir validade e confiabilidade, a seguir detalhadas.   

 

3.4 TRIANGULAÇÃO E QUALIDADE DA PESQUISA 

 

Visando assegurar o rigor teórico-metodológico esta pesquisa seguiu critérios de 

validade e confiabilidade para garantir a qualidade da pesquisa e contribuição teórica (Graebner 

& Eisenhardt, 2007). Na 1ª fase da coleta de dados foi utilizado o pré-teste dos questionários 

com validação de especialistas da área (Apêndice C), bem como a aferição da inexistência de 

vieses na pesquisa (Babbie, 2003). Foram utilizados testes descritivos já validados pela 

literatura (Hair, 2006). 

Na 2º fase da coleta de dados, qualitativa, com estudos de caso, o primeiro cuidado foi 

com a triangulação dos dados (Graebner & Eisenhardt, 2007). Foi utilizada a triangulação por 

fonte de dados (Yin, 2013) por meio das entrevistas com os gestores e colaboradores de 

CloudGov, análise dos documentos internos, materiais primários, dados secundários, 

conectando-se as informações por meio de explanação e explicação. 

Com relação à coleta de dados nas entrevistas foi buscada a saturação dos dados para 

finalizar a seleção dos entrevistados (Yin, 2013) e serão explicadas a seguir no capítulo 4 da 

Análise dos Dados.  
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados está descrita em duas etapas. Primeiro, apresentam-se os dados 

descritivos do panorama de CloudGov nos estados brasileiros. Na sequência, descrevem-se os 

casos em profundidade. 

 

4.1 PANORAMA DE CLOUDGOV – ESTADOS BRASILEIROS3 

 

Como já relatado, na primeira etapa da pesquisa, foi realizada uma pesquisa descritiva 

- questionário - com o objetivo de construir um panorama sobre computação em nuvem 

(CloudGov) no governo brasileiro, com ênfase nos Estados (Quadro 8). 

 Uma parceria com a Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da 

Informação – ABEP – TIC, tornou possível participar do Evento – Fórum DTE e GTE com 

Diretores Técnicos e Gerentes Técnicos nos dias 06 e 07 de junho de 2019 em Belo Horizonte 

– MG. O pesquisador teve abertura para apresentar a sua pesquisa e coletar os dados para 

construção do panorama. 

  Os resultados foram coletados para 17 estados, sendo os respondentes gestores ou 

diretores de empresas estaduais de tecnologia para governo. Foi obtido um panorama 

representativo, com 65% dos estados Brasileiros, conforme Figura 6.  

 

 

Figura 6 – Respondentes por Região 

 
3 Este sub-capítulo 4.1 foi fruto da produção intelectual no período de Estágio no Exterior (TU Delft) e publicado 

como um Artigo na Conferência Dg.o. em junho de 2020 (ver artigo completo em Pinheiro Jr et al., 2020). 
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 Neste panorama não se identificam os Estados para garantir a integridade dos 

respondentes, conforme o Termo de Consentimento (Apêndice F) aprovado pelo Comitê de 

Ética na Fundação Getulio Vargas. 

A região do país é relevante, pois está configura aspectos contextuais (Scott 2013; Gil-

Garcia 2005; 2006). Esta característica remete a infraestrutura tecnológica, os indicadores 

demográficos e informações sociais que podem influenciar na adoção e uso de CloudGov. 

  

4.1.1 Panorama CloudGov – Aspectos Técnicos 

 

As características técnicas remetem aos tipos de nuvem utilizados. Elas podem ser 

classificadas em pública, privada, híbrida ou comunitária (Yang & Tate, 2012). Os dados deste 

panorama na Figura 7 demonstram um alto indicador de nuvem privada nos estados (59%), 

visto possuírem tecnologias e datacenters próprios, o que contribui para a adoção desse tipo de 

CloudGov.   

A nuvem híbrida que faz um mix entre nuvem pública e privada (ver Figura 7), aparece 

com 23%. De acordo com alguns respondentes, esse tipo de nuvem contribui para a otimização 

de recursos e redução de custos para hospedar na CloudGov serviços de alta demanda e não 

confidenciais no ambiente público, e manter dados confidenciais e sigilosos em ambiente 

privado. 

  

 

Figura 7 – Tipos de Nuvem 
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Em 2019, alguns estados brasileiros ainda não adotavam CloudGov. É possível 

identificar na Figura 7 que um percentual (12%) dos respondentes, de estados das regiões 

Nordeste e Sudeste, respondendo que suas instituições estavam em Contratação/Orçamento ou 

ainda não utilizam a tecnologia. Um desses estados foi selecionado na segunda parte desta 

análise de dados como um caso tradicional (C3) que será explicado no capítulo 4.2. Apenas um 

estado se apresentou como cliente de nuvem pública, o que representa 6% da amostra e foi 

selecionado como um caso inovador (C1).  

Com relação aos tipos de serviço na nuvem, eles podem ser infraestrutura como serviço 

(IaaS), software como serviço (SaaS) ou plataforma como serviço (PaaS) como os três tipos de 

atividades mais utilizadas na nuvem (El-Gazzar, 2014; Mell & Grance, 2011; Yang & Tate, 

2012). 

 

 

Figura 8 – Tipos de Serviço na Nuvem 

 

A Figura 8 mostra que grande parte dos estados (82%) concentram os seus tipos de 

CloudGov em IaaS (Mell & Grance, 2011). Este tipo de serviço é mais voltado para uma 

contratação de datacenter, evitando estrutura própria que exige volumosos custos de 

manutenção.  

De forma tímida, aparece o software governamental em nuvem (6%). Nos estados 

brasileiros, grande parte do software é de desenvolvimento próprio.  

Com relação à gestão da CloudGov, o questionário abordou temas voltados aos modelos 

de governança (Figura 9) que podem ser: cliente, broker, fornecedor ou orquestrador (Janowski, 

2015; Lnenicka & Komarkova, 2019; Ruiz & Avila, 2017). 
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Figura 9 – Modelos de Governança 

 

Cerca de um terço dos estados são clientes de serviço de nuvem (35%) (Figura 9). Um 

questionamento identificado tanto na literatura, quanto na coleta de dados, é a dependência que 

os estados ficam de seus fornecedores, quando inseridos neste modelo.  

Estados também são fornecedores de nuvem (23%) oferencendo sua tecnologia a 

secretarias, municípios e outros órgãos nos seus estados ou em outras unidades da federação. 

Com relação ao modelo broker, em que o estado recebe o serviço de um fornecedor de nuvem 

pública e transfere a CloudGov processada para os seus clientes, os indicadores ainda são 

tímidos, com 2 estados ou 12% da amostra (Figura 9). 

O modelo orquestração de nuvem aparece em um estado brasileiro (6%) como uma 

tecnologia promissora. Traz múltiplos fornecedores de nuvem para o estado e, por meio da 

implantação de datacenters de nuvem pública, realiza a gestão da nuvem por demanda e oferece 

aos clientes o serviço de uma forma segura, e com infraestrutura terceirizada. 

 Entre os fornecedores de nuvem pública para CloudGov destacam-se na Figura 10 os 

players internacionais como Microsoft Azure, Amazon AWS e Google Cloud, concentrando 24% 

dos fornecedores. São grandes players internacionais que detêm grande parte do mercado 

também em outros países (Paquette et al., 2010; El-Gazzar & Wahid, 2015; Yang & Tate, 

2012). 

 O fornecedor brasileiro – Embratel aparece na área de nuvem pública governamental 

(6%), conforme a Figura 10. Este fornecedor tem participado de licitações governamentais 

(ME, 2019) sob a argumentação de possuir datacenter no Brasil, o que o tem favorecido. 
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Figura 10 – Fornecedores de Nuvem 

 

 

Outros fornecedores de nuvem pública apareceram na pesquisa de forma isolada (6%) 

como Oracle, Ustore Mandic e VMware. Tais fornecedores não necessariamente têm a 

CloudGov como core business, mas fornecem estruturas em nuvem que os governos têm 

contratado, especialmente os de modelo orquestração, pela múltipla possibilidade de 

fornecedores. Dois respontendes desta pesquisa não souberam identificar quais eram os seus 

fornecedores (11%), por esse motivo constam dessa forma na Figura 10. 

Em sequência foi analisado o conhecimento técnico da equipe de CloudGov que atua no 

Estado, como um fator relevante na literatura (Ali et al., 2016b). A pergunta sobre o nível de 

conhecimento técnico da equipe sobre CloudGov foi operacionalizada com a resposta numa 

escala de 1 (baixo) a 4 (alto) (Shafique et al., 2017; Shareef, 2013). 

Foi possível evidenciar um baixo conhecimento por parte dos times que atuam com 

CloudGov nos Estados, visto que 64% dos respondentes se concentraram no nível 1 (baixo) e 2 

(regular) conforme a Figura 11. 
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Figura 11 – Conhecimento Técnico - CloudGov 

 

 

A limitação de desconhecer tipologias, configurações e modelos de CloudGov 

verificada na discussão sobre o tema com alguns respondentes, e evidenciada nas respostas 

descritivas, mostra a necessidade de capacitação e treinamentos para os gestores de tecnologia 

da informação no governo. Essa limitação, desperta a necessidade de formação técnica e de 

gestão visando contribuir para migrações mais eficazes e que não propiciem problemas de 

segurança (Wahsh & Dhillon, 2015). 

A utilização de nuvem pode ser em níveis altos (4) ou baixo (1) (Dermentzi et al., 2016; 

Lnenicka & Komarkova, 2019; Paquette et al., 2010). Nesta pesquisa, os estados brasileiros 

mencionam 58% de alto/médio nível (escala de 3 a 4 pontos) ao responderem o questionário 

aplicado e uma utilização de CloudGov em 42% sendo baixo ou regular (escala de 1 a 2 pontos) 

conforme a Figura 12. 
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Figura 12 – Nível de Utilização – CloudGov 

 

O nível de utilização médio de CloudGov demonstra uma oportunidade para os estados 

que não adotaram a computação em nuvem nas suas estratégias de TI.  

 

4.1.2 Tipos de CloudGov – Framework 

 

Após realizar uma pesquisa descritiva focada nos aspectos técnicos, optou-se por 

estruturar um panorama de configuração da CloudGov nos estados brasileiros. As 

características técnicas contribuem para essa análise, e é relevante mencionar o tipo de nuvem 

que o estado utiliza, o tipo de serviço, o fornecedor e o modelo de governança. Sendo assim foi 

possível construir uma tipologia para CloudGov em três níveis:  as organizações classificadas 

como inovadores (30%), que utilizam nuvem pública ou híbrida, com tipos de serviços e 

softwares na nuvem (SaaS) e em sua governança, utilizam modelos de orquestração e broker. 

 Em seguida, as empresas públicas podem ser classificadas comos seguidores (53%). 

Essa denominação é oriunda de um tipo de nuvem mais voltada para privada e híbrida com o 

tipo de serviço focado em infraestrutura (IaaS). Reforça-se que esse tipo de organização 

acompanha de perto os inovadores adotando parte das novidades. Porém, o seu modelo de 

governança já está mais voltado para um cliente de cloud que não tem muita gestão sob as 

demandas, apenas segue as diretrizes do seu fornecedor (Quadro 9). 
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ID 

Características da CloudGov  Tipo de 

Organização 

Rogers (2010) Tipo de Nuvem 
Tipo de 

Serviço 
Fornecedor 

Modelo de 

Governança 

R1 Nuvem Híbrida SaaS Embratel Orquestração 

Inovadores 

R2 Nuvem Privada IaaS Fornecemos Nuvem Broker 

R3 Nuvem Privada IaaS Fornecemos Nuvem Fornecedor 

R4 Nuvem Privada IaaS Fornecemos Nuvem Fornecedor 

R5 Nuvem Híbrida IaaS 
AWS - Amazon Web 

Services 
Broker 

R6 Nuvem Híbrida IaaS Microsoft Azure Cliente 

Seguidores 

R7 Nuvem Privada IaaS Não identificado Não identificado 

R8 Nuvem Privada IaaS Ustore Cliente 

R9 Nuvem Privada IaaS Vmware Cliente 

R10 Nuvem Privada IaaS Oracle Cliente 

R11 Nuvem Pública IaaS Google Cloud Cliente 

R12 Nuvem Híbrida IaaS 
AWS - Amazon Web 

Services 
Cliente 

R13 Nuvem Privada IaaS Fornecemos Nuvem Fornecedor 

R14 Nuvem Privada IaaS Fornecemos Nuvem Fornecedor 

R15 
Não utiliza/em 

Contratação 
IaaS 

Não utiliza/em 

Contratação 

Não utiliza/em 

Contratação 

Tradicionais 
R16 Nuvem Privada IaaS Não identificado Não identificado 

R17 
Não utiliza/em 

Contratação 

Não 

utiliza/em 

Contratação 

Não utiliza/em 

Contratação 

Não utiliza/em 

Contratação 

Quadro 9 - Panorama de CloudGov – Estados Brasileiros 

 

Por fim, os tipos de organizações tradicionais (17%) possuem uma visão mais 

conservadora de tecnologia e ambientes. Na classificação de Rogers (2010), seria possível 

denominá-los como retardatários pois, ainda resistem a uma inovação ou tecnologia 

organizacional. No Quadro 9, é possível verificar que essas organizaçãos não utilizam ou não 

contrataram ainda computação em nuvem e eventualmente, demonstram certa resistência ou 

mesmo aversão a mudanças. 

Para elaborar a tipologia de ClouGov foram consideradas as características técnicas de 

cada estado, e foi elaborada uma escala de pontuação para cada uma das características – tipo 

de nuvem, governança, nível de utilização e conhecimento técnico. A pontuação final levou à 

definição de faixas, ou tipos de CloudGov, em que os estados ou estruturas de informática 

estavam classificados.   
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A partir da literatura sobre CloudGov os autores Mell & Grance (2011) e Yang & Tate 

(2012) citam que conforme o tipo de nuvem podem se obter riscos, redução ou aumento de 

custos, felixibilidade, dentre outros itens (Quadro 10).  

 

Características 

da CloudGov 
Item Características do Item Autores Pontos 

Tipo de Nuvem 

Pública 
Altos riscos, flexibilidade, 

escalabilidade, baixos custos Mell & Grance 

(2011) 

 

El-Gazzar (2014)  

 

Yang & Tate 

(2012) 

3 

Híbrida 
Riscos médios, requer habilidades 

técnicas e custos médios 
2 

Privada 
Baixo risco, não é flexível e possui 

altos custos  
1 

Não utilizada/ 

identificada 

Não migrou ainda para a nuvem ou 

está analisando propostas 
0 

Quadro 10 - Critérios de Pontuação – Tipo de Nuvem 

 

 

 Para criar uma escala mensurável e validar o framework de CloudGov, arbitraram-se 

pontos para cada tipo de nuvem. Por exemplo, se uma organização utiliza uma nuvem do tipo 

pública, consequentemente ela está exposta a altos riscos, possui flexibilidade e escabilidade 

com baixos custos (El-Gazzar, 2014). Nesta metodologia, essa organização receberia 3 pontos, 

conforme o Quadro 10.  

 

Características 

da CloudGov 
Item Características do Item Autores Pontos 

Governança 

Orquestração 
Excelente modelo de governança 

ou tendência Janowski (2015)  

 

Lnenicka & 

Komarkova (2019) 

 

Ruiz & Avila (2017) 

 

4 

Broker Modelo de governança bom 3 

Provedor 

Próprio 
Modelo de governança mediano 2 

Cliente Modelo de governança baixo 1 

Não utilizada/ 

identificada 

Não migrou ainda para a nuvem 

ou está analisando propostas 
0 

Quadro 11 - Critérios de Pontuação – Governança 

 

 

Em seguida, pontuaram-se os casos conforme o tipo de Cloud utilizado. A literatura 

define os tipos de governança de computação em nuvem: orquestração, broker, provedor 

próprio e cliente (Lnenicka & Komarkova, 2019). Estabeleceram-se critérios de pontuação para 

os diferentes tipos de governança de nuvem (Quadro 11). 

 No caso de uma organização que utiliza o modelo de orquestração em sua nuvem com 

multicloud, independente de fornecedores, ela recebeu 4 pontos (Quadro 11). Após definidas 

as escalas, procedeu-se à pontuação de cada organização (Tabela 7). 
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ID 

Características da CloudGov 
Tipo de Organização 

Rogers (2010) Tipo de 

Nuvem 
Governança 

Nível de 

Utiliz. 

Conhecimento 

Técnico 
Total 

R1 2 4 3 3 12 

Inovadores 

 

30% 

R2 1 3 4 3 11 

R3 1 2 4 3 10 

R4 1 2 4 3 10 

R5 2 3 3 2 10 

R6 2 1 3 2 8 

Seguidores 

 

53% 

R7 1 0 3 3 7 

R8 1 1 3 2 7 

R9 1 1 3 2 7 

R10 1 1 3 2 7 

R11 3 1 1 2 7 

R12 2 1 2 2 7 

R13 1 2 2 1 6 

R14 1 2 1 2 6 

R15 0 0 2 2 4 
Tradicionais 

 

17% 

R16 1 0 1 2 4 

R17 0 0 1 1 2 

Tabela 7 – Matríz de Análise – Framework CloudGov 

 

  

A matriz de análise do framework CloudGov apresentada na Tabela 7 sintetiza a análise 

descritiva e o panorama sobre computação em nuvem nos estados brasileiros. Conforme o tipo 

de nuvem, governança, nível de utilização ou conhecimento técnico da ferramenta, a 

organização governamental é classificada como inovadora, seguidora ou tradicional a partir da 

soma de pontos e critérios. 

 

4.1.3 Panorama CloudGov – Demais Aspectos 

 

 Por fim, foram apuradas também informações qualitativas nesta primeira etapa da coleta 

de dados, com o intuito de explorar características das organizações que levaram à adoção, ou 

à não adoção, da CloudGov. O Quadro 12 traz as evidências coletadas como o marco de 

implantação da nuvem, o que levou à adoção, as bases legais e os desafios futuros da CloudGov 

nos estados investigados. 
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Aspectos Organizacionais, Institucionais e Contextuais Tipo de 

Organização 

Rogers (2010) 
Marcos de Implantação Adoção Bases Legais 

Desafios 

Futuros 

Não informado 

"Serviço, Preço" 

"Agilidade e 

Flexibilidade" 

"Leis Federais" 

 

"Centro de Tratamento 

e Resposta a 

Incidentes 

Cibernéticos de 

Governo (CTIR Gov)" 

"Planejamento 

Estratégico" 
Inovadores 

"Buscar no mercado 

Tecnologias, testar 

Tecnologias, contratar 

Tecnologia" 

 

"A nuvem começou com a 

estrutura de virtualização, 

posteriormente o consumo 

de SaaS e finalmente a 

nuvem privada do 

governo" 

 

“Implantação de um centro 

de dados e respectiva 

infraestrutura de software 

para orquestração” 

 

"Por ser uma solução mais 

eficaz e mais barata" 

"Aquisição de solução" 

"Otimização de 

recursos e custos" 

"Melhorar o 

gerenciamento dos 

recursos do data 

center" 

"Estratégia de 

centralização de 

dados" 

"Necessidade de 

controle" 

"Tendência 

tecnológica e 

preços" 

"É o caminho que 

todos devem 

seguir" 

"Decretos federais" 

 

"Edital de contratação 

de SaaS" 

 

"O decreto que define 

as atribuições da 

autarquia" 

 

"Concorrência 

pública" 

"Expansão da 

capacidade e 

integração de 

múltiplas nuvens 

de governo" 

 

"Melhorar o uso 

da infraestrutura 

e ganhar 

maturidade para 

futura utilização 

de um provedor 

privado de 

nuvem" 

 

"Hospedar 80% 

dos serviços na 

nuvem" 

Seguidores 

"Uso interno, realização de 

uma POC" 

 

"Uso Informal" 

"Projeto Governo 

Digital" 

 

"Uso Informal" 

"Desconheço" 

"Informal" 

"Utilização de 

Nuvem nas 

Soluções 

Governamentais" 

 

“Precisamos 

definir" 

Tradicionais 

Quadro 12 – Demais Aspectos – CloudGov Framework 

 

Quanto aos marcos de implantação, os respondentes informam aspectos relevantes 

como a busca por tecnologia, novidades no mercado e a realização de provas de conceito. Tais 

aspectos mostram o interesse das organizações investigadas em mudança ou em implantação 

de inovações, despertando os primeiros estágios de implantação nas categorias de Rogers 

(2010) como os inovadores e seguidores.  

Com relação a adoção da CloudGov alguns itens são relevantes para os distintos tipos 

de organização. Os inovadores estão mais focados em preço, agilidade e flexibilidade. quanto 

aos seguidores, citam uma resposta bem característica da sua tipologia, como: "...é o caminho 

que todos devem seguir...". Tal resposta demonstra o comportamento mimético desse tipo de 

organização. Os tradicionais tentam associar a adoção a algum projeto de governo digital ou 
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iniciar o uso informal apenas para testes. As respostas reforçamos aspectos organizacionais, 

institucionais e contextuais de como cada organização vê a mudança ou a adoção da CloudGov 

nos seus processos (Gil-Garcia, 2005; Redmond, 2003). 

 As bases legais estão voltadas para o pilar regulador e reforçam a necessidade 

institucional que as organizações necessitam de leis, diretrizes claras e sanções de modo 

coercitivo (Dimaggio & Powell, 1991; Criado et al., 2017). No Quadro 12 é possível observar 

que as organizações inovadoras e seguidoras tentam se embasar em decretos federais e 

estaduais, bem como em regulamentações que possam dar autonomia para o estado avançar 

com a Cloud. Já os tradicionais, respondem que desconhecem ou se utilizam da informalidade 

para os testes e adoção, um fator relevante na diferenciação de visões regulativas e tipos de 

organizações. 

Por fim, foi questionado aos Gestores sobre os desafios futuros que eles visualizam 

sobre a CloudGov nos seus respectivos Estados (Quadro 12). Os inovadores vislumbram inserir 

essa tecnologia no seu planejamento estratégico organizacional para ter uma estratégia de 

nuvem (Liang et al., 2017; Mohammed & Ibrahim, 2013). Já os seguidores ainda estão focados 

em melhorar a infraestrutura e prover migrações. Em outra via, os tradicionais mencionam a 

necessidade de definição do que será migrado para a muvem ou como. Os três tipos de respostas 

clarificam como dentro da tipologia e do framework de CloudGov que, existem 03 visões e 

modelos mentais da tecnologia. Tais visões reforçam o modelo embasado em Rogers (2010) 

concatenando-os com os apectos organizacionais, institucionais e contextuais de adoção e uso 

de tecnologia em governos (Gil-Garcia, 2005). 
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4.2 ESTUDO DE CASOS - CLOUDGOV 

 

 Como segunda etapa da análise dos dados foram realizados três estudos de casos (Yin, 

2013) com o intuito de aprofundar a aplicação do framework de CloudGov. Nesta etapa, 

explicou-se as tipologias de inovadores, seguidores e tradicionais evidenciando de forma 

qualitativa quais são os aspectos organizacionais, institucionais e contextuais que configuram 

a adoção de Cloud nos estados brasileiros. 

 O primeiro passo desta análise foi a seleção e justificativa dos casos, pois conforme Yin 

(2013) para um caso ser investigado requer a necessidade de ser raro, específico e passível de 

explicação. Como o modelo teórico proposto no item 2.4 desenvolve uma tipologia de 03 tipos 

de organizações, consequentemente foram escolhidos 03 casos, descritos no Quadro 13, para 

serem estudados em profundidade.  

 

Estudo 

de 

Caso 

Características 

Demográficas do 

estado da 

federação 

Coleta de 

Dados 

Relevância e Justificativa do Caso 

(Eisenhardt & Graebner, 2007;  

Yin, 2013)  

Tipo de 

Organização 

Rogers 

(2010) 

C1 

Qtd. Municípios 

entre.: 150-200 

População aprox.:  

9 milhões 

PIB: ≅ R$ 150 

bilhões 

Entrevistas, 

dados 

secundários & 

documentos 

Pioneiro na utilização de CloudGov a nível 

estadual com regulamentação própria. 

Possui uma gestão tecnológica mais ousada 

e localizado estrategicamente num contexto 

relevante (hub de tecnologia). 

Inovadores 

     

C2 

 

Qtd. Municípios 

entre:700-800 

População aprox.:  

20 milhões 

PIB: ≅R$ 550 

bilhões 

Entrevistas, 

dados 

secundários & 

documentos 

Possui um contexto relevante de tamanho, 

cultural, porte e histórico de tecnologias 

estaduais. Em 2019-20 o estado passa por 

uma mudança de orientação política e há 

mudanças relevantes na gestão da 

organização de informática. Este caso se 

definiu como forte utilizador da ferramenta 

de melhores práticas de mercado. 

Seguidores 

     

C3 

 

Qtd. Municípios 

entre 50-80 

População aprox.:  

4 milhões 

PIB: ≅ R$ 100 

bilhões 

 

Entrevistas, 

dados 

secundários & 

documentos 

Um estado da federação com características 

locais e regionais. Possui uma empresa de 

TI voltada para tecnologias internas e 

limitações de recursos. Abertura para 

compreender novidades e evoluções de 

tecnologia. 

Tradicionais 

Quadro 13 – Informações Estudos de Caso – Pesquisa CloudGov 

 

 O Quadro 13 descreve diferenças entre os Casos C1, C2 e C3. Conforme Eisenhardt & 

Graebner (2007) justificam-se os três casos em sua relevância para a pesquisa, já que são 
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oriundos de contextos distintos, de tipos diferentes, permitindo discutir em profundidade os 

aspectos que caracterizam cada um dos tipos de organizações que adotam CloudGov. 

Justificar os casos e as entrevistas leva a garantia de rigor metodológico para a pesquisa 

e possíveis replicações futuras (Creswell, 2003). Os entrevistados em cada caso foram gestores 

e técnicos de relevância na implantação da iniciativa de CloudGov no estado. O Quadro 14 

apresenta como foram realizadas as entrevistas e a justificativa de seleção de cada entrevistado. 

 

ID 

Entrevistado 
Cargo 

Duração 

da 

Entrevista 

Justificativa de Seleção do 

Entrevistado 

Tipo de 

Organização 

E1 Diretor 1:31:00 

Disseminador de nuvem no governo 

nos estados brasileiros e publicou o 

primeiro edital para contratação de 

nuvem pública. Inovadores 

 

C1 
E2 Coordenador 51:30 

Atuou na implantação da CloudGov na 

empresa e possui certificações AWS. 

E3 Analista 20:02 

Atuou no projeto de implantação da 

CloudGov e representa o governo 

perante entidades do contexto. 

     

E4 Superintentente 24:00 

Atua diretamente com a secretaria de 

planejamento do estado em relação com 

a TI no Estado. 

Seguidores 

 

C2 

E5 Diretor 25:00 

Disseminador de nuvem no seu Estado 

com experiência superior a 30 anos na 

empresa. 

E6 Diretor 46:00 

Liderou um projeto no seu Estado na 

migração de 1.000 servidores para o 

ambiente de nuvem. 

E7 Coordenador 46:38 

Atua como líder de projetos de nuvem 

na empresa e possui certificações AWS 

e Azure. 

     

E8 Diretor 27:00 
Lidera uma equipe com interesses em 

migração para a nuvem pública. 

Tradicionais 

 

C3 

E9 Gerente 28:00 

Gestor de uma equipe de operações 

com interesses em conhecimentos de 

CloudGov. 

E10 Coordenador 46:00 

Coordena um time que tem atuação 

com aplicações técnicas de nuvem no 

Estado. 

E11 Analista 26:00 

Analista técnico de computação em 

nuvem com conhecimentos de 

CloudGov. 

Quadro 14 – Informações sobre as Entrevistas – Pesquisa CloudGov 
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 Foram realizadas 11 entrevistas nos casos C1, C2 e C3 (Quadro 14) com o intuito de 

obter maiores informações sobre os aspectos organizacionais, institucionais e contextuais que 

formam a configuração da CloudGov dos três tipos de organizações. Foi utilizado o roteiro 

(Apêndice E) nas entrevistas validado pelo comitê de ética da Fundação Getulio Vargas e se 

buscou a saturação das evidências (Yin, 2013) para delimitiar a quantidade de reuniões com os 

entrevistados.  

ID  

Docto 
Nome Documento 

Formato do 

Documento 

Justificativa para utilização do 

Documento na Análise 

Tipo de 

Organização 

C1D1 

Termo de 

Referência  

Credênciamento 

Edital 

Foi utilizado para analisar/triangular com as 

entrevistas como ocorreu a contratação de 

nuvem pública no caso C1. 

Inovadores 

 

C1 

C1D2 

Portaria de 

Comissão Especial 

para Nuvem 

Diário 

Oficial do 

Estado 

Foi utilizado para analisar/triangular com as 

entrevistas como houve a legitimação do 

grupo de trabalho de nuvem no caso C1. 

C1D3 

Nota Técnica 

referente ao 

Credenciamento 

Parecer 

Foi utilizado para analisar/triangular com as 

entrevistas como ocorreu a contratação de 

nuvem pública no governo no caso C1. 

C1D4 Resultado Final Edital 

Foi utilizado para analisar/triangular com as 

entrevistas como ocorreu a contratação de 

nuvem pública no governo no caso C1. 

C1DS1 Pronunciamento Notícia 

Foi utilizado para analisar/triangular com as 

entrevistas como ocorreu a apresentação 

dos fornecedores externos para o estado no 

caso C1. 

     

C2D1 
Chamada 

 Prova de Conceito 
Edital 

Foi utilizado para analisar/triangular com as 

entrevistas como ocorreu os testes de 

nuvem pública no governo no caso C2. 

Seguidores 

 

C2 

C2D2 Comunicado 

Diário 

Oficial do 

Estado 

Foi utilizado para analisar/triangular com as 

entrevistas como houve a legitimação da 

chamada para os fornecedores de nuvem no 

caso C2. 

C2D3 

Seleção de 

Empresa para 

Nuvem (Sorteio) 

Ata de 

Reunião 

Foi utilizado para analisar/triangular com as 

entrevistas como ocorreu os testes de 

nuvem pública no governo com o caso C2. 

C2DS1 Pronunciamento Notícia 

Foi utilizado para analisar/triangular com as 

entrevistas como está ocorrendo a migração 

dos ambientes para a nuvem no caso C2. 

     

C3D1 Plano Diretor de TI 
Planejamento 

Estratégico 

Foi utilizado para analisar/triangular com as 

entrevistas como a organização estava se 

preparando para a CloudGov no caso C3. 

Tradicionais 

 

C3 

C3DS1 Pronunciamento Notícia 

Foi utilizado para analisar/triangular com as 

entrevistas como a organização apresentava 

as iniciativas de nuvem privada no caso C3. 

C3DS2 Pronunciamento Notícia 

Foi utilizado para analisar/triangular com as 

entrevistascomo a organização apresentava 

as iniciativas de nuvem privada no caso C3. 

Quadro 15 – Informações sobre os Documentos e Dados Secundários 
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Estudo de caso requer triangulação (Eisenhardt & Graebner, 2007; Yin, 2013). Para isso, 

foi utilizada a triangulação de fontes de dados para garantir a validade e confiabilidade da 

pesquisa. Além das entrevistas, os documentos (D) e dados secundários (DS) foram utilizados 

nesta pesquisa, analisados na íntegra, conforme o Quadro 15. A utilização dessas informações 

foi possível por meio da coleta via internet com as palavras-chave “nuvem” + “nome da 

organização/estado investigado” ou por solicitação direta a entrevistados e colaboradores das 

instituições analisadas. Toda essa documentação secundária está disponível para acesso 

público. As informações e foram inseridas no software Atlas.ti para categorização e explanação 

dos casos em profundidade. 

Os documentos (D) e dados secundários (DS) coletados no Quadro 15, foram utilizados 

na triangulação desta pequisa bem como validaram as argumentações evidenciadas nas 

entrevistas, contribuindo para o avanço e validação dos casos inovadores, seguidores e 

tradicionais desta tese. No caso dos inovadores (C1) os documentos termo de referência, 

portaria, nota técnica, resultados e pronunciamento contribuiram para confirmar as entrevistas 

(E1, E2 e E3) com relação a como ocorreu a contratação de nuvem pública, como se deu o 

modelo de orquestração e multicloud, bem como o contexto contribui para esse caso ser 

considerado inovador. 

No caso dos seguidores (C2) os documentos como chamada para testes, comunicado, 

seleção de empresa e pronunciamento foram relevantes na análise para comprovar como este 

tipo de organização segue as informações e comportamento dos inovadores, que são utilizados 

como modelo. Uma diferenciação importante entre os inovadores (C1) e seguidores (C2) é a 

institucionalização, leis e aspectos contextuais, como será visto adiante no texto. 

No caso dos tradicionais (C3) a triangulação foi feita por meio da análise do 

planejamento estratégico da empresa (Quadro 15). Nesta organização há interesse na migração 

para ambientes de nuvem pública ou até iniciativas mais ousadas de cloud. Na prática, as 

entrevistas (E8 a E11) demonstraram esse interesse, mas foi necessário triangular com o 

documento de planejamento estratégico para verificar se esta ação estaria prevista para a 

empresa. 

   

4.2.1 Tipo de Organizações – Inovadores 

 

 As entrevistas (E1 a E11), documentos (D’s) e dados secundários (DS’s) foram 

adicionados ao software Atlas.ti para tratamento qualitativo.  
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Quadro 16 – Caso – Inovadores – Categorias e Sub-categorias de Análise 

 

 

O Quadro 16 sintetiza a coleta e análise de dados do caso (C1) denominado inovadores. 

Nele é possível verificar como os aspectos organizacionais (AO – 08), os apectos institucionais 

Tipo de 

Organização 

(TDI) 

Categoria 

Aspectos  

(TIS) 

Sub-Categoria  Freq. Exemplos de Quotations 

Inovadores 

C1 

 

 

Aspectos 

Organizacionais 

AO - 08 

 

 

 

 

Benchmarking 4 
"...A gente tem conversado com muitos órgãos até entender o modelo. muita 

gente querendo fazer igual até..." 

Compreender a 

Necessidade 
2 

"...Eu compro como se ela estivesse fazendo uma mini estação... Eu pego a 

necessidade ..., jogo pro que eu tenho dentro do meu conceito de marketplace 

que é supermercado, como seu eu tivesse uma gôndola da Alpha ..." 

Conectividade 7 
"...a fibra ótica é importantíssima ... latência baixa é tudo..." 

Equipe de nuvem 4 

"...dedicado a nuvem tem eu, agora tem mais uma outra pessoa que chegou 

durante a crise e tem o Alpha que é o vendedor...então eu sou o arquiteto, o 

Beta prospecta e eu desenho..." 

Estratégia 

definida 
1 

"...em 2015 a gente fez o planejamento estratégico, 2016 a gente começou com 

algumas provas de conceito e 2017 a gente efetivamente já começou a vender 

serviço..." 

Modelo de 

Gestão 
13 

"...eu não sei se o Alpha te explicou, a gente tem um modelo que a gente chama 

de credenciamento, um nome antigo, agora chama pré-qualificação ..." 

Necessidade de 

Habilidades 

Técnicas 

4 
"...há uma miopia geral no BR, não só no governo, mas no mercado privado 

também, mas sim, falta muito braço..." 

Superar 

Resistência a 

Mudanças 

2 

"...quando a gente começou isso, a gente não tinha a presunção de não errar... 

Tudo muito novo, diferente, inédito, audaz, ninguém acreditava, o mercado 

com o pé atrás, e muita gente torcendo contra..." 

Aspectos 

Institucionais 

AI - 05 

 

 

 

Apoio do 
Governante 

7 
"...teve uma reunião com o governador inclusive, o governador empolgado 

com essa história..." 

Necessidade de 

Suporte Político 
2 

 ".... e aí a Lei foi imprescindível pra ajudar, pra "entubar" pro pessoal, pra 

falar: "cara, ou vai ou racha, se você não aceitar, se quiser comprar, você vai 

preso" eu não sou muito de suavizar nas palavras..." 

Obediência à 

Legislação 
4 

"...pesquisou-se legislação, jurisprudência, você sabe que o acórdão lá do 

TCU acaba gerando jurisprudência ..." 

Parceria com 

Órgãos de 
Controle 

2 

"...à época a gente foi à PGE, a gente foi ao TCE inclusive daqui. Além de ter 

toda uma base de pesquisa principalmente naquele famoso acórdão do TCU 

que a gente cita aqui inclusive..." 

Termo de 

Referência 
3 

"...então assim, tem já essa lei do hub, que virou lei e a gente tem um modelo 

de TR5 que é referência, que a gente passa para os clientes e tem tudo isso..." 

Aspectos 

Contextuais 

AC - 04 

 

 

 

Contatos com 

Fornecedores 
7 

" eu tive num evento da Amazon, o ano retrasado em junho..." "...em um evento 

em São Francisco da Google, que fui convidado, aí um diretor de lá eu contei 

que eles estavam comendo bola..." 

Demanda de 

Nuvem 
1 “...a gente viu como prioritário é atacar a nuvem, que era até uma demanda..." 

Desenvolvimento 

do Mercado de TI 
5 

“...o presidente falou não vamos comprar de mercado, vamos comprar de um 

startup local...” 

Incentivos 

Econômicos 
5 

"... prevê que cada player desse, quando ele entra aqui, ele capacita as pessoas 

na nuvem, capacita empresas pra trabalhem com projeto de nuvem, então você 

vê que isso mexe como ecossistema todo de tecnologia..." 
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(AI – 05) e os aspectos contextuais (AC – 04) configuram a computação em nuvem naquele 

Estado/Governo.  

O caso inovador faz benchmarking. Compreende a necessidade do cliente e é 

especialmente importante a conectividade. O inovador tem equipe de técnicos dedicada ao 

tema. Tem uma estratégia definida, a partir de planejamento, também com modelo de gestão. 

O inovador sente necessidade de habilidades técnicas, este é um recurso escasso e considera 

importante a superação de resistência a mudança.   

 Apenas com o objetivo de apresentar o mapa de quotations analisado no software 

Atlas.ti, a Figura 13 demonstra como o caso (C1) inovadores – foi analisado a partir das três 

categorias de análise. O mapa completo encontra-se no apêndice G.  

 

 
Figura 13 – Mapa Atlas.ti – Tipo de Organizações - Inovadores 

 

  

A Figura 13 mostra que este inovador apresenta uma maior concentração das quotations 

na categoria aspectos organizacionais (cor amarela). Na sequência a categoria aspectos 

institucionais (cor verde) é apresentada com as suas sub-categorias. 

Com relação a terceira categoria aspectos contextuais da Figura 13 (cor azul) o caso  C1 

– inovadores – apresenta informações relevantes ao contexto e aspectos que fomentam a 

implantação da CloudGov de forma externa.   
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4.2.2 Tipo de Organizações – Seguidores 

 

 

Quadro 17 – Caso – Seguidores – Categorias e Sub-categorias de Análise 

 

  

Tipo de 

Organização 

(TDI) 

Categoria 

Aspectos  

(TIS) 

Sub-Categoria 

dos Aspectos 
Freq. Exemplos de Quotations 

Seguidores 

C2 

 

Rogers 

(2010) 

Aspectos 

Organizacionais 

AO - 09 

 

 

 

Gil-García 

(2005) &   

Scoot (2008) 

Benchmarking 10 

"...a gente baseia algumas experiências né que já aconteceram como por 

exemplo esse caso da Alpha, que é muito assim, é um Case positivo, eles 

servem como uma referência para todos os Estados aí que queiram 

caminhar nessa jornada de Nuvem...." 

Compreender a 

Necessidade 
10 

"...nós procuramos, essas características dos nossos clientes ... a maior 

parte dos nossos clientes não tem estruturas humanas voltadas a TI, tá 

mais no nível de negócio..." 

Conectividade 9 
"...mas a gente por outras vias tenta garantir essa infraestrutura 

chegando no estado como um todo..." 

Equipe de Nuvem 4 
"...uma equipe de nuvem. Existe atividades e conhecimentos, digamos 

assim, dispersos entre as áreas e as caixinhas do nosso organograma..." 

Estratégia 

Definida 
6 

"...provavelmente nosso plano estratégico de 2020 já deve ter sido 

incorporada essa necessidade de atualização tecnológica do ambiente..." 

Modelo de 

Gestão 
11 

"...é um modelo de credenciamento, é até interessante porque de acordo 

com os valores de serviço e os custos, .... hora coloca numa nuvem 

provedor A, hora coloca num provedor, B, C ... então assim é um modelo 

inteligente..." 

Ferramentas de 

Cloud 
3 

"...enfim, então decidiu-se que seria feito uma contratação de um produto 

já pronto, uma CMP pronta..." "...inicialmente precisaria ser feito uma 

classificação da informação, se o dado é sigiloso, se não é, enfim...." 

Necessidade de 

Habilidades 

Técnicas 

6 

"...e capacitação...e aí vem um menino lá, ele tá terminando a 

universidade, 22 anos, técnico, o cara vem e arregaça a gente. Então se 

você não souber meu amigo, não entre nisso..." 

Superar 

Resistência a 

Mudanças 

7 

"...é um trabalho de formiguinha, de agente de mudança, já conseguimos 

convencer muitas pessoas lá dentro, dessa mentalidade, mas a gente 

precisa convencer mais ainda..." 

Aspectos 

Institucionais 

AI - 02 

 

Gil-García 

(2005) &   

Scoot (2008) 

 

Regulação da 

Cloud 
 

9 

"...o primeiro grande desafio é de natureza legal, superar essas questões 

de contratação, flexibilidade pra contratar um ou outro, esse é o que tá 

pegando na maior parte dos casos..." 

Necessidade de 
Suporte Político 

1 

"...se tiver um decreto do governador a coisa vai obrigatoriamente fluir, 

até de uma forma mais rápida. Do contrário, fica nessa patinação, uns 

favoráveis, outros não..." 

Aspectos 

Contextuais 

AC - 02 

 

Gil-García 

(2005) &   

Scoot (2008) 

 

Contatos com 

Fornecedores 

 

3 

"...primeiro, se ganhar a AWS vai vir a plataforma dela ... mas não, nós 

queremos a nossa plataforma interna ... a AWS faz a comunicação com 

qualquer nuvem, inclusive a da Aplha, e faz o acompanhamento 

financeiro..." 

Demanda de 

Nuvem 
2 

"...tem volumes muito grande que ocorrem em grandes grandes períodos, 

que poderiam ser resolvidos num esquema desse de alta escalabilidade 

em nuvem oferecido no mercado..." 
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O Quadro 17 sintetiza a coleta e análise de dados do caso (C2) denominado seguidores. 

Nele é possível verificar como os aspectos organizacionais (AO – 09), os apectos institucionais 

(AI – 02) e os aspectos contextuais (AC – 02) configuram a computação em nuvem naquele 

Estado/Governo. 

O caso seguidor dá muita atenção aos aspectos organizacionais. Neste caso, é importante 

apoiar-se já em estratégias definidas, mas também contar com infraestutura (conectividade), 

com equipe técnica, com modelo de gestão. Este caso está mais focado nos fatores internos da 

organização não atuando com ênfase nos aspectos externos, como por exemplo os 

institucionais, na criação de leis e regulamentação ou fomentando o contexto.  

Neste caso (C2), chama a atenção dos aspectos institucionais quando abordada: a 

necessidade de suporte político do executivo maior, e o desafio de não ter marco legal. 

Comparativamente ao inovador, é uma organização menos empreendedora, que pisa em terreno 

já pavimentado por outros.  

 Apenas com o objetivo de apresentar o mapa de quotations analisado no software 

Atlas.ti a Figura 14 demonstra como o caso – (C2) seguidores – foram analisados a partir das 

três categorias de análise. O Mapa completo em detalhes se encontra no Apêndice H. 

 

 
Figura 14 – Mapa Atlas.ti – Tipo de Organizações - Seguidores 

 

 

De forma visual a Figura 14 apresenta uma concentração das quotations maior da 

categoria aspectos organizacionais (cor amarela) o que pode ser atestada no Quadro 17 com as 

afirmações mais relevantes. Na sequência a categoria aspectos institucionais (cor verde) é 

apresentada com as suas sub-categorias de uma forma mais tímida quanto comparada ao caso 
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(C1) - inovadores. Com relação a terceira categoria aspectos organizacionais da Figura 14 (cor 

azul) o caso – C2 – seguidores – não possui tantas afirmações que embasem que o 

Governo/Estado possui iniciativas externas para o desenvolvimento e implantação da 

CloudGov.  

4.2.3 Tipo de Organizações – Tradicionais 

 

Quadro 18 – Caso – Tradicionais – Categorias e Sub-categorias de Análise 

Tipo de 

Organização 

(TDI) 

Categoria 

Aspectos  

(TIS) 

Sub-Categoria 

dos Aspectos 
Freq. Exemplos de Quotations 

Tradicionais 

(C3) 

 

Rogers 

(2010) 

 

 

 

Aspectos 

Organizacionais 

AO – 07 

 

 

 

Gil-García 

(2005) &   

Scoot (2008) 

Compreender a 

Necessidade 
6 

"...os grandes usuários, vamos falar de secretaria de gestão, folha de 

pagamento está de baixo dela. Ela tem toda uma estrutura específica para 

trabalhar com a área de RH..." 

Conectividade 9 

"... eu acho que conectividade é muito importante. Alta disponibilidade, 

tem que ter um padrão né...Sem conectividade, sem uma mídia igual a 

nossa de fibra ótica a gente ia ter uma coisa muito menor..." 

Equipe de Nuvem 4 

"...na parte de virtualização eu citei o Beta mas ele nem está na minha 

equipe de virtualização, ele está na equipe de redes. Mas a minha equipe 

é composta por 7 pessoas. Eu e assim, todos trabalham nesse ambiente..." 

Modelo de 

Gestão 
8 

"...a gente tem dois modelos de gestão: um é o ambiente que a gente 

denomina de colocation, ou seja, daqui pra frente você pilota a máquina. 

A gente é responsável por manter tudo que é de operação, e de sistema 

operacional pra dentro que ele gerencia..." 

Ferramentas de 

Cloud 
9 

"...acho que também a qualidade das ferramentas que a gente usa. Isso 

faz diferença também, a escolha das soluções que sustentam as 

ferramentas da plataforma de virtualização faz diferença também..." 

Necessidade de 

Habilidades 

Técnicas 

3 

"... porque até para trabalhar com esse tipo de coisa é necessário um 

mínimo de know-how, e não é trivial. Imagino eu que no futuro nós vamos 

ser gestores de contrato desse tipo de serviço, acho que vai ser isso..." 

Superar 

Resistência a 

Mudanças 

8 

"...nós estamos brigando aqui há três anos, e tá chegando agora, ou seja, 

já chega mas o potencial que ele poderia ter já não vai ter, porque já 

estamos três anos atrasados..." 

Aspectos 

Institucionais 

AI - 02 

 

Gil-García 

(2005) &   

Scoot (2008) 

 

Regulação da 

Cloud 

 

4 

"... a gente tem lei sim, agora sobre a nuvem específica eu não vou saber 

te dizer ..." "...formal eu acho que realmente não tem. O que existe é um 

decreto antigo, inclusive antes desse conceito de virtualização..." 

Necessidade de 

Suporte Político 
6 

"...daqui a 4 anos entra um governo que fala o contrário e fala: não tem 

mais esse contrato com a nuvem. Mas e aí? Como você baixa aquele troço 

lá todo de novo?..." 

Aspectos 

Contextuais 

AC - 02 

 

Gil-García 

(2005) &   

Scoot (2008) 

 

Contatos com 

Fornecedores 

 

1 
"...agora a gente costuma manter contatos com outros fornecedores ... 

Microsoft, a gente tem contato... Oracle, a gente tem contato..." 

Demanda de 

Nuvem 
1 

"...e a gente sente que existe uma demanda pequena ainda é verdade, 

mas existe uma demanda nos órgãos, por coisas desse tipo entendeu?..." 
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O Quadro 18 sintetiza a coleta e análise de dados do caso (C2) denominado tradicionais. 

Nele é possível verificar como os aspectos organizacionais (AO – 07), os apectos institucionais 

(AI – 02) e os aspectos contextuais (AC – 02) configuram a computação em nuvem naquele 

Estado/Governo. Apenas com o objetivo de apresentar o mapa de quotations analisado no 

software Atlas.ti a Figura 15 demonstra como o caso – (C3) tradicionais foram analisados a 

partir das três categorias de análise. O mapa completo em detalhes se encontra no Apêndice I. 

 

 
Figura 15 – Mapa Atlas.ti – Tipo de Organizações - Tradicionais 

 

 

De forma visual a Figura 15 apresenta uma concentração das quotations maior da 

categoria aspectos organizacionais (cor amarela) o que pode ser atestada no Quadro 19 com as 

afirmações mais relevantes. Na sequência a categoria aspectos institucionais (cor verde) é 

apresentada com as suas sub-categorias de uma forma mais tímida quanto comparada ao caso 

(C1) – inovadores. Com relação a terceira categoria aspectos organizacionais da Figura 15 (cor 

azul) o caso – C3 – tradicionais - não possui afirmações que embasem que o Governo/Estado 

possui iniciativas externas para o desenvolvimento e implantação da CloudGov. 

 O caso tradicional (C3) está focado em resolver os aspectos internos ainda, como por 

exemplo conseguir uma equipe dedicada para cloud e atualizar as suas tecnologias 

(virtualização x nuvem). Ainda nos tradicionais foi possível verificar que eles não analisam o 

mercado como as outras empresas governamentais com o intuito de fazer benchmarking, pois 

ficam focados apenas nos processos internos e rotinas diárias. Com isso, o reflexo deste caso é 

não ter um contexto tão propício para nuvem e necessita de uma agenda política (externa) para 

inicar uma mudança nesse cenário.   
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4.3 DISCUSSÃO - ASPECTOS DA NUVEM NO GOVERNO 

 

Neste item são discutidos os aspectos da computação em nuvem no governo. Nesta 

pesquisa foram identificados 19 sub-aspectos nos 03 estudos de caso (C1, C2 e C3) que atuam 

na configuração da CloudGov nos governos podendo ser organizacionais, institucionais e 

contextuais discutidos a seguir. 

 

4.3.1 Organizacionais 

 

 Com relação aos aspectos organizacionais identificados neste estudo são o 

benchmarking, compreender a necessidade dos clientes, conectividade, equipe de nuvem, 

estratégia definida, modelo de gestão, ferramentas de cloud, necessidade de habilidades 

técnicas e superar a resistência a mudanças. 

 O benchmarking é uma ferramenta de uso das melhores práticas em outras 

organizações. Visa adotar práticas exitosas com o objetivo de seguir bons modelos de adoção e 

uso de tecnologias (Wyld, 2009; Alzadjali & Elbanna, 2019). Nesta pesquisa foi possível atestar 

que nos casos C1 e C2 a utilização da do benchmarking leva as organizações a estarem na ponta 

de algumas tecnologias e ferramentas de nuvem, bem como estando atualizadas as novidades e 

experiências exitosas do uso de CloudGov. Já no caso C3 a não utilização do benchmarking 

mostra o quando a organização não está aberta e novidades e visa um olhar mais tradicional e 

retardatário com relação a inovação.  

Compreender a necessidade dos clientes está relacionado a qual solução será 

implantada conforme a demanda (Lnenicka & Komarkova, 2019).  Nos casos de CloudGov C1, 

C2 e C3 é possível observar como que os três tipos de organizações se preocupam em 

compreender o que o cliente, secretaria ou órgão necessita para depois arquitetar uma solução 

conforme o pedido. Essa compreensão é fundamental para apoiar o sucesso da superação das 

expectativas dos clientes. 

 A conectividade é um aspecto de grande relevância para a efetividade da nuvem. A 

necessidade de uma rede de fibra ótica ou uma infraestrutura compatível faz com que a adoção 

e migração e usos das soluções na nuvem atinja a a sua efetividade (Ali et al., 2016; Wyld, 

2010). Nos três estudos de caso investigados nesta pesquisa foi possível perceber a preocupação 

com esse quesito. A organização tradicional possui limitações neste sentido por não 

conseguirem viabilizar a infraestrutura adequada, como o inovador conseguiu. 
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 Ter uma equipe voltada para a CloudGov na organização agiliza a adoção da 

tecnologia bem como mitiga riscos e barreiras a inovação (Albugmi et al., 2016; Alzadjali & 

Elbanna, 2019). No Caso C1, o time de nuvem está integrado e conectado às inovações e 

lançamentos do mercado. No Caso C2, a equipe está focada em acompanhar o que os 

Inovadores têm feito em relação à computação em nuvem e tem aprendido com os outros 

mitigando riscos e falhas.  

O tradicional, caso C3,  não tem uma equipe dedicada como um time de cloud mas ainda 

discutem termos como virtualização, banco de dados e preocupações com segurança, o que é 

diferente dos inovadores e seguidores. Independente da visão ter uma equipe de nuvem na 

organização traz um diferencial organizacional para avançar na adoção e implantação desta 

tecnologia (Albugmi et al., 2016). 

 O conceito de estratégia definida indica como a tecnologia está inserida no 

planjamento estratégico da organização e a sua efetividade na execução (Ali et al., 2020). No 

caso dos inovadores (C1) foi possível analisar nos documentos e evidenciar nas entrevistas o 

quanto não apenas a CloudGov está inserida no planejamento, mas também a inovação do 

governo e a transformação digital como um todo. Com relação aos seguidores (C2) a nuvem já 

foi inserida no planejamento estratégico, porém estão em fase de execução, testes e 

retroalimentação. Nos tradicionais (C3) em alguns casos a tecnologia está no planejamento 

estratégico, mas conforme validado em coleta de dados “...não saiu efetivamente do papel....” , 

não tendo uma estratégia clara e definida.  

 O modelo de gestão da CloudGov pode ocorrer por meio de orquestração, broker, 

fornecedor ou apenas cliente (Lnenicka & Komarkova, 2019). Nos casos investigados foi 

possível atestar que o modelo de gestão (C1 – orquestração; C2 – broker; C3 – não identificado) 

está relacionado ao comportamento do uso da tecnologia na organização.  

O modelo de gestão facilita tanto na contratação de fornecedores no caso de nuvem 

pública quanto no atendimento da demanda e dos clientes conforme a necessidade mapeada 

anteriormente. A clarificação sobre os custos da computação em nuvem vem do modelo de 

gestão implantado, visto que o conceito de custos em cloud é ambíguo e pode trazer duplas 

visões sobre a redução de valores para a TI (Mohammed et al., 2018). Um dos drivers dos 

aspectos organizacionais é ter o modelo de gestão da CloudGov implantado de forma clara e 

efetiva, para a organização independente do tipo pelo qual foi classificada. 

 Quanto as ferramentas de cloud para a operacionalização da nuvem no governo podem 

ser técnicas ou organizacionais (Alonso et al., 2016; Ali et al., 2015). No caso dos inovadores 

(C1),  já possuem as ferramentas em utilização como a Cloud Management Plataforms (CMP) 
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sendo uma ferramenta poderosa para a eficiência da nuvem em especial para os ambientes 

multiclouds.  

Para os seguidores (C2), eles ainda estão em análise e contratação de ferramentas. Além 

de ferramentas CMP, as ferramentas de gestão como Business Plan e Balanced ScoreCard 

podem ser utilizadas na gestão e operacionalização de projetos de TI. No caso dos tradicionais 

(C3) é clara a necessidade das ferramentas para o início de projetos de nuvem bem como a 

conscientização da equipe e superação das barreiras à inovação. 

 A operacionalização das ferramentas requer habilidades técnicas e conhecimento 

aplicado (Mohammed & Ibrahin, 2013; Mreea et al., 2016). Isso é um requerimento básico em 

CloudGov, evidenciado logo na primeira etapa da coleta de dados (Panorama). Os estados 

querem migrar para a nuvem, mas não estão capacitados para a sua implementação e utilização. 

 Na análise dos casos C2 e C3 foi possível conferir a preocupação em obter mão de obra 

qualificada e assegurar  treinamento em nuvem. Os inovadores (C1) declaram também que 

necessitam de profissionais capacitados para se obter o desempenho e adotar inovações em 

tempo real. Um dos fomentos para esse sub-aspecto pode ser o desenvolvimento local por meio 

de cursos e capacitações desenvolvidas e explicadas no aspecto contextual. 

 Mesmo sendo uma tecnologia já adotada pelos inovadores e seguidores ainda existem 

resquícios e a necessidade de superar a resistência a mudanças (Wang et al., 2019). Nos três 

casos investigados essa afirmação é declarada sendo mais forte nos tradicionais, mediana nos 

seguidores e fraca, mas existente, nos inovadores. 

 No caso do C1 a resistência ocorre por parte dos clientes que preferem a posse física do 

artefato de TI de (banco de dados). A movimentação de dados e dos equipamentos físicos para 

um data center centralizado no Estado é comum nos casos C1 e C2 como a perda de poder por 

parte do gestor local.  

 A necessidade de superar a resistência, no caso C3, é percebida na organização de 

tecnologia do estado entre os colaboradores que poderiam ser evangelistas para a migração da 

CloudGov. A superação a resistência é algo visto como uma das barreiras à inovação declarada 

nos modelos de Rogers (2010) e demais autores da TDI. 
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4.3.2 Institucionais 

 

Os aspectos institucionais identificados neste estudo são o apoio do governante, a 

regulação da cloud, a necessidade de suporte político, a parceria com órgãos de controle e os 

termos de referência. 

 O apoio do governante é declarado nas entrevistas e nos dados secundários do caso C1, 

em que se tem um posicionamento inovador e disruptivo com relação a adoção de tecnologias 

que podem visar a melhoria do Estado. Este apoio pode contribuir para o desenvolvimento local 

de iniciativas que estejam vinculadas ao desenvolvimento de novas tecnologias e inovações 

conforme os autores Ali et al. (2020) e Wang et al. (2019) já haviam afirmado. Nos casos 

seguidores e tradicionais (C2 e C3) o apoio não é declarado de forma explícita podendo ser 

justificada pelas mudanças políticas e disruptivas a cada eleição. Os entrevistados afirmam que 

não há rejeição, porém, essa neutralidade declarada sugere que o apoio do governante pode ser 

baixo ou nulo. Com base na literatura, é possível afirmar que o apoio do governante é um fator 

institucional relevante para a efetividade de adoção de tecnologias, métodos ou sistemas (Ali et 

al., 2020). 

 A regulação da cloud nos governos afeta diretamente os casos tradicionais (C3) e 

seguidores (C2) pois não conseguem avançar com tanta velocidade na migração e contratação 

de nuvem. Ter um decreto no diário oficial (verificada no Caso C1) letigimando grupos de 

trabalho ou comissões que atuem com a CloudGov pode ser considerada uma regulação inicial 

que sustenta e legitima a adoção naquele contexto (Oliveira et al., 2019). 

Neste sentido ter uma agenda política para inovação no Estado por parte dos governantes 

e gestores desde as propostas de migração para a nuvem, inserindo essa demanda no 

planejamento estratégico e execução governamental pode contribuir para o avanço da 

CloudGov (Mohammed et al., 2018). É a  necessidade de suporte político  que os inovadores 

(C1) possuem, e que tem sustentação no apoio do governante. Os casos tradicionais (C3) e 

seguidores (C2) não possuem esse suporte e por isso não conseguem regulamentar e legitimar 

a CloudGov como institucional, legítima e obrigatória, na operação do Estado. 

 Os governos estão submetidos a legislações de compras governamentais e de tecnologia. 

Viu-se nesta  nesta pesquisa a necessidade de obediência fiel à legislação vigente (Mohammed 

et al., 2018). No caso dos inovadores essa obediência também ocorre, mas a há consulta 

frequente e parcerias com órgãos de controle como o Tribunal de Contas e Corregedoria, para 

não perder oportunidades de inovação e desenvolver novos meios de aquisição de tecnologia 

que não firam a legislação.   
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Os seguidores e tradicionais cumprem a legislação vigente, como por exemplo a lei 

orçamentária, e participam de projetos cooperados, como o grupo de transformação digital nos 

governos. Não foi possível verificar como ocorre essa obediência na prática e quais seriam as 

parcerias com órgãos de controle (Ali, Soar & Yong, 2016), tornando-os mais conservadores  

nesse aspecto institucional. 

Um dos aspectos que diferencia os inovadores (C1) dos demais casos é a criação de leis, 

decretos e documentos oficiais do governo com o objetivo de regular a CloudGov naquele local. 

Alguns autores abordam, especificamente, este ponto, enfatizando essa importância da 

regulação para a adoção de CloudGov (Ali, Soar & Yong, 2016; Mohammed et al., 2018). Um 

dos artefatos institucionais são os termos de referência, desenvolvidos para que a aquisição de 

tecnologias possa ocorrer sem desobedecer a legislação. Ainda que a existência de termos de 

referência não seja incomum em se tratando de compra de tecnologia, os inovadores o utilizam 

para viabilizar a CloudGov, procedimento que não é seguido pelos demais.  

 Os seguidores estão buscando meios para elaborar um termo de referência, mas ainda 

não conseguiram obter o apoio político e agendas de políticas públicas que legitime a utilização 

da tecnologia no seu Estado. Por fim, os tradicionais (C3) desconhecem a possibilidade de 

utilizar o termo de referência para a contratação de nuvem, o que o torna refém do 

tradicionalismo e da realização de compras de tecnologia do modo costumeiro. 

 

4.2.3 Contextuais 

 

Os aspectos contextuais identificados neste estudo são: o contato com os fornecedores, 

a demanda de nuvem, o desenvolvimento do mercado de TI e os incentivos econômicos.  

É relevante citar que nos achados desta pesquisa que as características demográficas 

explicadas no Quadro 13 (população, PIB, nº de municípios etc.) não foram fatores cruciais 

para a configuração do tipo de organização a ser classificada como inovadora, seguidora ou 

tradicional. Outros aspectos contextuais refletem essa configuração.   

 Os contatos com os fornecedores podem ser realizados por meio de parcerias que 

visam a troca de experiências e possíveis aquisições futuras (Ning et al., 2015). Nesta pesquisa 

é possível verificar que os inovadores possuem um forte relacionamento com os seus 

fornecedores (vários) e participam em eventos compartilhando experiências com usuários de 

tecnologias de cloud. 

Estar localizado geograficamente próximo de um fornecedor não necessariamente 

fortalece ou minimiza o contato da empresa demandante com esse fornecedor (Polyviou & 
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Pouloudi, 2015). Nos casos (C2) seguidores e (C3) tradicionais,  eles argumentam que não estão 

localizados próximos a fornecedores de cloud como Amazon, Google e Microsoft (Ning et al., 

2015). Mesmo assim, mantém contato com os fornecedores na busca pelo aprendizado e 

conhecimento das tecnologias disponíveis. 

A demanda de nuvem (Ali et al., 2020) é existente nos três casos analisados. 

Obviamente que no caso (C3) tradicional,  a demanda não é tão veemente quanto comparada à 

dos inovadores (C1). O que diferencia a demanda entre os três casos é ela ser de interna ou 

externa, localizada numa aplicação específica ou geral, e com baixa ou alta frequência.  

No caso dos inovadores (C1) a demanda pode partir do cliente que necessita de uma 

solução ou pode partir do próprio governo que visa comercializar a sua CloudGov para um 

órgão, secretaria ou até outro Estado. 

 Com relação ao contexto local foi necessário verificar o desenvolvimento do mercado 

de tecnologia da informação. A existência de fornecedores de hardware, software e redes 

pode levar ao mercado de TI local ser desenvolvido e esse ser um fator relevante para a adoção 

da computação em nuvem no governo e de outras tecnologias (Mohammed et al., 2017). Esse 

mercado pode ser atestado a partir de empresas locais e fornecedoras para a evolução da 

CloudGov no Estado investigado (C1). 

No Caso (C1) Inovador, o desenvolvimento do mercado de TI está relacionado aos 

incentivos econômicos (Mohammed et al., 2017) que as empresas recebem por meio de 

insenção fiscal para instalarem os seus datacenters no Estado.  

Outras formas de desenvolvimento econômico são percebidas, como o fortalecimento 

do ambiente de startups e de novas empresas para serem desenvolvedoras de soluções locais 

para aquele governo. Isso, não pode ser evidenciado nos casos C2 e C3. 

 Os aspectos da nuvem do governo foram evidenciados nas quotations das entrevistas 

apresentadas nos Quadros 16, 17 e 18 e trianguladas com outras fontes de dados como os 

documentos e dados secundários. O Quadro 19 da próxima página exibe as categorias de análise 

em um modelo de referência para a CloudGov, sintetizando os resultados obtidos em relação 

aos eixos teóricos desta pesquisa. 
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Aspectos da TIS 
Tipos de Organização - TDI 

Inovadores Seguidores Tradicionais 

Organizacionais 

Benchmarking 
   

Compreender a 
Necessidade    

Conectividade 
   

Equipe de Nuvem 
   

Estratégia Definida 
   

Modelo de Gestão 
   

Ferramentas de Cloud 
   

Necessidade de 

Habilidades Técnicas    
Superar Resistência a 

Mudanças    

Institucionais 

Apoio do Governante 
   

Necessidade de 

Suporte Político    
Regulação da Cloud 

   
Obediência à 

Legislação    
Parceria com Órgãos 

de Controle    
Termo de Referência 

   

Contextuais 

Contatos com 

Fornecedores    
Demanda de Nuvem 

   
Desenvolvimento do 

Mercado de TI    
Incentivos Econômicos 

   
Quadro 19 – Modelo de Referência - CloudGov com as Categorias de Análise 

 

 

 O modelo de referência (Quadro 19) evidência que os três tipos de organizações, 

classificadas pela TDI, possuem aspectos de adoção diferentes entre si. A principal diferença 

de uma organização inovadora é que ela possui os aspectos contextuais e institucionais bem 

marcados, como uma legislação específica e um contexto favorável. Em outra ponta as 

organizações tradicionais diferenciam-se pelos aspectos organizacionais, estão mais voltados 

para o nível gerencial e que envolve pessoas. 

A organização seguidora possui os aspectos organizacionais já atendidos, pois estão 

utilizando melhores práticas dos inovadores e já estão executando a estratégia de CloudGov, 

porém, não possuem um  contexto externo tão favorável bem como regulações e portarias, ou 

uma política pública, que poderiam garantir a legitimação da tecnologia naquele Estado.  
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4.4 CONFIGURAÇÕES DE CLOUDGOV 

 

Como uma resposta a pergunta desta pesquisa: como os aspectos organizacionais, 

institucionais e contextuais configuram a computação em nuvem no governo brasileiro? Foi 

elaborado o Quadro 20 sintetizando as configurações da CloudGov. 

 

Base 

Teórica 

da TDI  

 

 

Tipos de 

Organização 

TDI 

Como os aspectos organizacionais, 

institucionais e contextuais configuram a 

computação em nuvem no governo brasileiro? 

Aspectos  

da TIS 

Base 

Teórica 

da TIS 

 

Inovadores,  

 

 

 

Seguidores  

 

 

ou  

 

 

Tradicionais 

 

• Benchmarking 

• Compreender a Necessidade  

• Conectividade 

• Equipe de Nuvem 

• Estratégia Definida 

• Modelo de Gestão 

• Ferramentas de Cloud 

• Necessidade de Habilidades Técnicas 

• Superar Resistência a Mudanças 

 

Organizacionais 

 

• Apoio do Governante 

• Regulação da Cloud 

• Necessidade de Suporte Político 

• Obediência à Legislação 

• Parceria com Órgãos de Controle 

• Termo de Referência 

 

Institucionais 

 

• Contatos com Fornecedores 

• Demanda de Nuvem 

• Desenvolvimento do Mercado de TI 

• Incentivos Econômicos 

 

Contextuais 

Quadro 20 – Modelo de Referência – Configurações de CloudGov 

 

Neste sentido se propõe a responder que: tais aspectos podem ser configurados 

conforme o tipo de organização em que a tecnologia está classificada, podendo ser uma 

organização inovadora, seguidora ou tradicional. 

As organizações inovadoras possuem os aspectos organizacionais, institucionais e 

contextuais atendidos em sua totalidade. Nas organizações seguidoras alguns aspectos não são 

atendidos em sua totalidade como por exemplo a elaboração de leis e termos de referência e 

fatos relacionados ao contexto.  

Por fim as organizações tradicionais estão configuradas num nível mais retardatário pois 

não possuem uma estratégia clara e definida para a nuvem e não utilizam o benchmarking como 

uma ferramenta de melhores práticas de adoção, além de limitações contextuais.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este estudo teve como objetivo explicar como os aspectos organizacionais, 

institucionais e contextuais configuram a computação em nuvem no governo brasileiro. Para 

isso foi realizada uma revisão sistemática da literatura e utilizado os arcabouços teóricos da 

Teoria Institucional (TIS) e Teoria da Difusão da Inovação (TDI). 

Os achados da pesquisa levaram a responder que os aspectos organizacionais, 

institucionais e contextuais podem ser configurados conforme o tipo de organização em que a 

tecnologia está classificada, podendo ser uma organização inovadora, seguidora ou tradicional. 

As organizações inovadoras são mais ousadas com relação a CloudGov e possuem 

seus aspectos organizacionais (AO – 08) estruturados e bem implementados com uma estratégia 

definida e ações de médio-longo prazo. Essas organizações estão bem ancoradas com relação 

aos aspectos institucionais (AI – 05) onde possuem leis, decretos e documentos que 

regulamentam e legitimam a operacionalização da nuvem no seu governo.  

Ainda nessas organizações os aspectos contextuais (AC – 04) são favoráveis pois 

possuem um contexto local desenvolvido e fomentos locais para beneficiar startups e 

empreendedores que queiram atuar no ramo de cloud. 

Já as organizações seguidoras podem ser percebidas como excelentes utilizadoras do 

benchmarking para pegar as boas práticas já implementadas pelos inovadores. Elas possuem os 

seus aspectos organizacionais (AO – 09) estruturados e em implantação de alguns, como por 

exemplo a necessidade de ferramentas de cloud já superadas pelos inovadores.  

Com relação aos aspectos institucionais (AI – 02) os seguidores ainda não superaram a 

questão da regulamentação e criação de leis próprias para legitimar a CloudGov no seu governo. 

Os aspectos contextuais (AC – 02) dessas oganizações ainda estão limitados pois não há um 

contexto tão favorável quanto os inovadores, porém vislumbram desenvolvimentos futuros. 

Por fim as organizações tradicionais estão em processo de implantação dos aspectos 

organizacionais (AC – 07) necessitando ainda de uma estratégia para a CloudGov bem como 

aprender mais com os seus concorrentes (benchmarking).  

Essas organizações possuem limitações nos aspectos institucionais (AI – 02) pois ainda 

a CloudGov não é vista como algo que precise ser implantado por todos os órgãos, 

departamentos ou clientes. Ainda nessas organizações o contexto (AC – 02) não é tão favorável 

com relação a datacenter e a proximidade de fornecedores e ainda é limitado pela visão dos 

gestores locais gerando a necessidade de apoio e agendas políticas futuras. 
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Neste sentido, é possível concluir nesta pesquisa que a CloudGov está configurada nas 

organizações governamentais em distintos níveis e múltiplos aspectos, podendo ser uma nova 

tecnologia que leve ainda um tempo para ser adotada e de muito aprendizado em sua trajetória. 

 

5.1 Contribuições para a Literatura 

 

As contribuições desta pesquisa para a literatura estão relacionadas a publicações já 

realizadas sobre o tema de computação em nuvem bem como a combinação de duas teorias 

organizacionais. Elencamos abaixo possíveis contribuições desta tese: 

 

• Combinação da Teoria Institucional na vertente de campo organizacional (Scoot, 2008) 

com a Teoria da Difusão da Inovação de Rogers (2010) na explicação de fenômenos 

organizacionais (TIS x TDI). Essa combinação proporcionou uma múltipla visão do 

fenômeno CloudGov nas organizações governamentais, propiciando então que as duas 

teorias possam ser utilizadas para explicar outros fenômenos de forma combinada. 

 

• Avanço na explicação dos aspectos organizacionais, institucionais e contextuais de Gil-

Garcia (2005; 2006) e Curado et al. (2017) apresentando uma maior compreensão sobre 

outros fatores que podem influenciar na adoção e uso de uma tecnologia governamental, 

não limitando-se apenas em aspectos políticos, demográficos e culturais. Este avanço 

permitiu a realização de outros estudos de casos para explicar as diferenças e 

similaridades que configuram os diferentes usos de TI no governo.  

 

• Avanço na explicação dos inovadores, seguidores e tradicionais como categorias da 

Teoria da Difusão de Inovação (Rogers, 2010). As três categorias de adotantes utilizadas 

nesta pesquisa permitiram uma explicação distinta das cinco categorias clássicas da 

teoria [ 1) inovadores, 2) adotantes iniciais, 3) maioria inicial, 4) maioria tardia e 5) 

retardatários ] podendo ser utilizadas conforme o fenômeno a ser explicado. 

 

• Avanço na explicação da computação em nuvem no governo (Ali et al., 2016; El-Gazzar 

& Wahid, 2015; Mohammed et al., 2018, 2020). Tais autores já exploram a CloudGov 

em distintos contextos, porém sempre com um olhar mais para o artefato da tecnologia 

ou a sua adoção. Esta pesquisa avançou explicando o nível organizacional (interno), 

institucional e contextual (externo) proporcionando explicações adicionais para o tema. 



87 

 

• Construção e validação de um framework para análise de tecnologias em organizações 

públicas (Janowski, 2015) permitindo que pesquisas como deste tipo possam ser 

aplicadas e replicadas em governos de distintos países. 

 

Tais contribuições justificam a relevância desta pesquisa doutoral, realizada com rigor 

acadêmico.  

 

 

5.2 Contribuições para o Mercado 

  

Um questionamento que os profissionais de mercado sempre levantam é a relevância 

das pesquisas acadêmicas e a sua efetividade na prática. Para isso, esta tese doutoral se 

preocupou em entregar contribuições para o mercado, como: 

 

• Análise da computação em nuvem no governo sob os aspectos organizacionais, 

institucionais e contextuais; 

• Framework de CloudGov para os governos (inovadores, seguidores e tradicionais) e; 

• Panorama de CloudGov no contexto brasileiro. 

 

Os gestores de tecnologias governamentais podem fazer uso desta pesquisa para obter 

insigths no exercício da gestão de TI, especificamente na adoção de CloudGov. A pesquisa pode 

ser útil na gestão dos desafios enfrentados interna e externamente quando da adoção da 

tecnologia. 

 

 

5.3 Limitações da Pesquisa 

 

As limitações desta pesquisa dizem respeito ao contexto e impossibilidade de 

generalização. Por ser um estudo aplicado em alguns estados brasileiros em profundidade, não 

se pode generalizar para um país, município ou demais estados, no entanto ela concede uma 

explicação em profundidade de casos específicos e um panorama geral.  

Com relação ao contexto brasileiro ele é específico e distinto de outros países, tanto da 

própria América do Sul, como das Américas Central e do Norte, Europa e Ásia.  Essas 

limitações poderão ser superadas a partir das sugestões de estudos futuros, a seguir. 
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5.4 Sugestões de Estudos Futuros 

 

 Para avançar na discussão sobre nuvem nos governos recomendamos aos pesquisadores 

que se interessarem pelo tema algumas sugestões de pesquisa: 

 

• Aplicar o framework de inovadores, seguidores e tradicionais nas empresas privadas;  

• Aplicar o framework de CloudGov em outros municípios, estados e organizações 

federais para generalização; 

• Investigar o uso de Edge computing nos governos do Sul Global; 

• Utilizar outras lentes teóricas em CloudGov como a Teoria de Custos de Transação 

(TCT), Visão Baseada em Recursos (VBR) ou Capacidades Dinâmicas e; 

• Realizar survey e modelagem estrutural com o framework em outros países. 

 

Tais sugestões de pesquisas futuras avançarão na discussão sobre computação em 

nuvem na área de sistemas de informação (AIS) bem como na discussão de novas tecnologias 

emergentes, como por exemplo a Edge Computing. 
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APÊNDICES 

 

 

 Neste capítulo, são apresentados os apêndices, que são textos ou documentos elaborados 

pelo autor, com o interesse de fundamentar sua pesquisa com documentos complementares. 

Neste caso, apresenta-se um projeto de estado da arte, mapeamento da temática. 

 

 

A – MAPEAMENTO DE AUTORES E REFERÊNCIAS NO TEMA 

 

 
 

Figura 16 - Mapa dos autores, instituições, periódicos e informações relacionadas ao tema 

 

 A necessidade de um mapeamento dos autores, foi percebido pelo pesquisador após 

iniciar sua pesquisa no tema, identificando vários autores, suas citações, revistas, universidades, 

pólos de pesquisa, centralizando países, regiões, pessoas, identificando possibilidades de 

participação em congressos, temáticas e relacionamentos em redes dos autores conforme 

apresenta a Figura 16. Para essa atividade foi utilizado o software do pacote Office 365 - Power 

BI v 2.58 para realizar análises descritivas de conteúdo e visualizações gráficas 
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B – QUESTIONÁRIO UTILIZADO NO PANORAMA 

 

Link Online: http://bit.ly/panoramanuvembrasil  

 

Panorama de Computação em Nuvem no Governo Brasileiro (CloudGov) 

 

Prezado (a) respondente,  

 

Agradecemos a sua participação nesta pesquisa. 

 

O objetivo é mapear um Panorama de Computação em Nuvem (CloudGov) no Governo 

Brasileiro.  

 

Os respondentes são pessoas que trabalham no governo brasileiro, em organização de qualquer 

esfera/poder. 

 

Todos os dados coletados são confidenciais e você não será identificado. Os dados serão 

divulgados de  forma agrupada.  

 

O tempo para a resposta do questionário é estimado em 7 minutos. 

 

Atenciosamente, 

 

Luiz Pinheiro Junior  

Aluno de Doutorado em Administração na Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP) 

 

Seção 1 - Questões Descritivas sobre o Perfil do Respondente 

 

Nesta seção o objetivo é verificar o local, órgão, nível e empresa pública de atuação do 

respondente. 

 

1. Estado da Organização?  

 

AC - Acre 

AL - Alagoas 

AP - Amapá 

AM - Amazonas 

BA - Bahia 

CE - Ceará 

DF - Distrito Federal 

ES - Espírito Santo 

GO - Goiás 

MA - Maranhão 

MG - Minas Gerais 

MT - Mato Grosso 

MS - Mato Grosso do Sul 

PA - Pará 

PB - Paraíba 

PR - Paraná 

PE - Pernambuco 

http://bit.ly/panoramanuvembrasil
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PI - Piauí 

RJ - Rio de Janeiro 

RN - Rio Grande do Norte 

RS - Rio Grande do Sul 

RO - Rondônia 

RR - Roraima 

SC - Santa Catarina 

SP - São Paulo 

SE - Sergipe 

TO – Tocantins 

 

2. Qual é o seu Município?  

 

3. Qual é a sua Esfera de Atuação Governamental?  

 

a) Federal 

b) Estadual 

c) Municipal 

d) Outra: 

 

4. Qual é o seu Cargo no Governo?  

 

a) Programador / Operações 

b) Analista 

c) Supervisor 

d) Gerente/Coordenador 

e) Diretor 

f) Gestor/Secretário da Pasta 

g) Outro 

 

5. Você pode informar o Órgão/Empresa Pública que Atua? Caso sim escreva abaixo 

 

Seção 2 - Questões Técnicas sobre a CloudGov no Governo em que você atua: 

 

Gostaríamos de saber algumas características da Nuvem da Órgão/Empresa em que você atua. 

 

6. Que Tipo de Nuvem vocês utilizam? 

 

a) Nuvem Pública - Ex. Fornecida por um provedor externo, privado como Amazon, Google 

ou Microsoft. 

b) Nuvem Privada - Ex. Fornecida internamente por um departamento de TI sem contratação 

externa de provedores como Amazon, Google ou Microsoft. 

c) Nuvem Híbrida - Ex. Mix de Nuvem Pública e Privada. 

d) Nuvem Comunitária - Ex. Compartilhada por várias organizações que possuem interesses 

como a missão, requisitos de segurança, políticas, entre outros. 

e) Outro: 
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7. Que serviço de nuvem que vocês utilizam?  

 

a) Iaas - Infraestrutura como Serviço - Ex. Servidores, rede, armazenamento e outros recursos 

de computação essenciais para construir um ambiente sob demanda. (Rede, Segurança, Cluster) 

b) Saas - Software como Serviço - Ex. Utilização de softwares via internet sem preocupar com 

infraestrutura, pagando apenas um valor pelo serviço. (E-mail, CRM, ERP) 

c) PaaS - Plataforma como Serviço - Ex. Consiste no serviço de hospedagem e implementação 

de hardware e software, que é usado para prover aplicações por meio da Internet. (Streaming, 

Ambiente de Desenvolvimento, WebHost) 

d) Outro: 

 

8. Qual é o seu fornecedor de Nuvem? 

 

a) AWS - Amazon Web Services 

b) Embratel 

c) Google Cloud 

d) IBM Cloud 

e) Microsoft Azure 

f) Outro: 

 

9. Qual é o seu modelo de Governança na Nuvem?  

 

a) Cliente - Vocês contratam nuvem (público/privada/etc) e utilizam ela diretamente. 

b) Broker - Vocês contratam a nuvem de fornecedores (público/privada/etc) e redistribuem 

entre os seus clientes/secretarias. 

c) Orquestração - Vocês contratam a nuvem de múltiplos fornecedores (público/privado/etc) e 

redistribuem, gerenciam e planejam entre os seus clientes/secretarias. 

d) Outro: 

 

10. Nome do Departamento/Setor responsável pela Nuvem na Empresa que você atua? 

 

11. Como você considera o nível de utilização de Nuvem na sua Empresa? 

 

a) Baixo 

b) Regular 

c) Médio 

d) Alto 

 

12. Como você considera o nível de conhecimento técnico sobre Nuvem dos colaboradores 

da Empresa em que você atua? 

 

a) Baixo 

b) Regular 

c) Médio 

d) Alto 

 

Seção 3 - Questões Qualitativas sobre a CloudGov 

 

Este bloco tem o objetivo de obter uma breve descrição sobre o projeto de nuvem do seu 

governo, a CloudGov do seu governo. 
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13. Descreva os marcos da implantação de nuvem na sua Empresa, conte uma breve 

história. 

 

Resposta em texto curto. 

 

14. Na sua visão o que levou a sua Empresa a aderir a computação em nuvem? 

 

Resposta em texto curto. 

 

15. Que bases legais (leis, normas, editais) embasam o projeto de Nuvem na sua Empresa? 

 

Resposta em texto curto. 

 

16. Quais são as metas/objetivos e desafios a serem alcançadas com a Nuvem na sua 

Empresa? 

 

Resposta em texto curto. 

 

 

Seção 4 - Agradecimentos 

 

Agradecemos sua participação em nossa pesquisa. 

 

Ficamos abertos a sugestões e qualquer tipo de dúvida. 

 

Atenciosamente, 

Luiz Pinheiro Junior - luizpinheirojunior@gmail.com 

Aluno de Doutorado em Administração na FGV-EAESP 

 

17. Você deseja receber uma cópia desta pesquisa quando estiver concluída? Deixe seu e-

mail ou comentário abaixo. 
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C – PRÉ-VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO  

 

 Com o objetivo de garantir o rigor, validade e confiabilidade da pesquisa foi realizada 

uma pré-validação do questionário com 03 especialistas da área conforme o Quadro 21. 

 

Cargo Instituição Papel de 

Validação 

Conhecimento 

da Área 

Comentários 

Doutorando 
EAESP 

/FGV 
Acadêmico 

Atua como 

Revisor de 

Periódicos da 

Área e Possui 

Experiência com 

Instrumentos 

• Inserir Variáveis Perfil 

Respondente 

• Inserir Variáveis Gênero 

• Inserir Tipo de Organização que 

Atua (Mista) 

• Utilizar Escala Likert 

• Questão da Nuvem nos Contextos 

está confusa 

• Configurar Perguntas Descritivas 

para Responder no Celular 

• Aumentar Espaços das Respostas 

Descritivas 

• Tentar diminuir o Questionário 

Professor UFRN 
Docente 

Instrutor 

Defendeu Tese 

na área de 

CloudGov e é 

Pesquisador no 

Tema 

• Explicar melhor os Termos das 

Perguntas Descritivas 

• Explicar o Conceito CloudGov 

• Abrir Espaço para o Respondente 

Inserir Outros Termos 

 

Doutorando 

 

Gestor de TI 

UnB & 

TCU 

Tribunal de 

Contas da 

União 

Visão de 

Mercado 

Defendeu 

Dissertação na 

área de 

CloudGov, é 

Pesquisador e no 

Tema e atua 

como Gestor no 

Governo 

• Revisar o Tempo de Resposta 

• Revisar o Título da Seção 2 – pois 

está confuso 

• Explicar o Conceito CloudGov 

• Trocar o Conceito CloudGov das 

Perguntas para a Nuvem no 

Governo 

• Inserir exemplos e explicações 

nas perguntas para facilitar o 

respondente 

 

Quadro 21 – Pré-Validação do Questionário 
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D – PUBLICAÇÕES DESTA PESQUISA 

 

Durante a trajetória do doutorando algumas publicações foram realizadas com o objetivo de ir 

validando os gaps da literatura, a proposta dos tipos de nuvem bem como a validação empírica 

do modelo CloudGov. Sendo assim, as quatro publicações a seguir estão relacionados a estes 

ensaios: 

 
1. PINHEIRO JUNIOR, L. P. Computação em Nuvem (CN): Como está a Literatura Nacional acerca do Tema? 

Adoção, Insights e Novos Rumos. In: VI Encontro de Administração da Informação - EnADI, 2017, Curitiba. v. 

VI. p. 1-8. 

 

2. PINHEIRO JUNIOR, L.; CUNHA, M. A. Cloud Computing in Government: Benefits and Risks in Cloud 

Contracting. In: Americas' Conference on Information Systems - AMCIS, 2017, Boston, Massachusetts -EUA. 

v. 23. p. 1-10. 

 

3. PINHEIRO JUNIOR, L. Computação em Nuvem no Governo - CloudGov: Uma Revisão Sistemática da 

Literatura. In: XLIII Encontro da ANPAD - EnANPAD, 2019, São Paulo, SP. Anais do XLIII Encontro da 

ANPAD - EnANPAD, 2019. v. XLIII. p. 1-15. 

 

4. PINHEIRO JUNIOR, L.; CUNHA, M. A.; JANSSEN, M.; MATHEUS, R. Towards a Framework for Cloud 

Computing use by Governments: Leaders, Followers and Laggers. In dg.o ’20: The 21st Annual International 

Conference on Digital Government Research (dg.o ’20), June 15–19, 2020, Seoul, NY, USA. ACM, New York, 

NY, USA, 9 pages.  
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Outras publicações também foram realizadas durante a trajetória do doutorado com o objetivo 

de obter a experiência em publicação acadêmica. Buscaram-se realizar pesquisas com colegas 

co-autores de outras linhas de pesquisa e de disciplinas em comum no decorrer do curso. As 

publicações deste período foram: 

 
Capítulo de livro: 

 

5. PINHEIRO JUNIOR, L. P. The Brazilian Smart Cities: A National Literature Review and Cases 

Examples. In: Leonidas Anthopoulos. (Org.). The Brazilian Smart Cities: A National Literature Review 

and Cases Examples. 1ed.: Elsevier, 2019, v. 1, p. 1-484. 

 

Artigos em Periódico: 

 

6. CAMPOS, A. G. ; BENEDETTO, R. ; PINHEIRO JUNIOR, L. Quais os Impactos do Prouni sobre 

as Trajetórias Laborais dos Graduados no Ensino Superior? Um estudo de caso focado em salários de 

graduados em direito, medicina e engenharia da Universidade Positivo. Revista do IPEA - Textos para 

Discussão, v. 1, p. 1-32, 2019. 

 

7. ROSA, R. A. ; VICENTE, A. R. P. ; PINHEIRO JUNIOR, L. P. ; FREGA, J. R. . Cooperação 

Universidade-Empresa: Um Estudo Bibliométrico e Sociométrico em Periódicos Científicos Brasileiros 

de Administração. Revista de Administração da Unimep, v. 16, p. 28-55, 2018. 

 

8. GOMES, M. B.; PAZETO, A. B. O.; TRACTENBERG, L. E. F.; PINHEIRO JUNIOR, L. P. Gestão 

de Stakeholders (GS) no Gerenciamento de Projetos (GP): Casos Múltiplos sob a luz do PMBOK. South 

American Development Society Journal, v. 3, p. 158-173, 2017. 
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9. BEZERRA, L. F. ; BRAUER, M. ; TRACTERNBERG, L. E. F. ; PINHEIRO JUNIOR, L. P. 

Avaliação e gestão de desempenho no setor público: uma análise do manual de orientação. Revista 

Brasileira de Administração Cietífica, v. 8, p. 147-158, 2017. 

 

10. ALMEIDA, L. R. ; BRAUER, M. ; PINHEIRO JUNIOR, L. P. Capacitação na Gestão Pública: 

Bibliometria das Publicações das Bases SPELL e ANPAD entre 2000 E 2015. Temiminós Revista 

Científica, v. 7, p. 1-19, 2017. 

 

11. ABDALLA, K. G. M. Z. ; CITADIN, A. B. ; PINHEIRO JUNIOR, L. P. Contribuições dos 

Investimentos em Bolsas Stricto Sensu na Produção Acadêmica Brasileira. Revista Evidenciação 

Contábil & Finanças - RecFin, v. 4, p. 30-43, 2016. 

 

Artigos em Evento: 

 

12. CARDOSO, R. A. ; BRAUER, M. ; PINHEIRO JUNIOR, L. P. Motivação e Engajamento 

Discente: Uma Análise dos Fatores que Influenciam os Estudantes de Administração no Contexto 

Brasileiro. In: EnEPQ - Encontro de Ensino e Pesquisa em Administração e Contabilidade, 2018, 

Porto Alegre, RS. Anais, 2018. v. VI. p. 1-15 

 

13. PINHEIRO JUNIOR, L. P.; CAVALHEIRO, L. D. Smart Cities: A Research Agenda of The 

Brazilian Smart Cities. In: 14th CONTECSI - International Conference on Information Systems and 

Technology Management, 2017, São Paulo, SP. Proceedings 14th CONTECSI, 2017. v. 14. p. 1-20. 

 

15. PAZETO, A. B. O. ; BRAUER, M. ; TRACTENBERG, L. E. F. ; PINHEIRO JUNIOR, L. . 

Gerenciamento de Stakeholders no Gerenciamento de Projetos. In: XIII Congresso Nacional de 

Excelência em Gestão, 2017, Rio de Janeiro, RJ. Anais do XIII Congresso Nacional de Excelência 

em Gestão, 2017. v. XIII. p. 1-14. 

 

16. ALMEIDA, L. R. ; BRAUER, M. ; PINHEIRO JUNIOR, L. P. Capacitação na Gestão Pública: 

'Revisitando' as Publicações das Bases Spell e Anpad sobre o Tema. In: XX Seminários em 

Administração FEA-USP (XX SemeAd), 2017, São Paulo, SP. v. XX. p. 1-13. 

 

17. CALBENTE, D. R. ; PINHEIRO JUNIOR, L. P. ; PRETO, P. H. ; JESUS, A. C. M. Cooperativas 

de Táxi e Aplicativos Móveis (AMT): uma Ruptura no Modelo de Negócios?. In: V Conferência da 

Rede Latino-Americana e Caribenha de Pesquisa sobre Serviços - REDLAS, São Paulo, SP. Anais 

REDLAS, 2016. v. 5. p. 1-10. 

 

18. ROSA, R. A. ; PINHEIRO JUNIOR, L. P. ; ROMANI-DIAS, M. . UTAUT: Um olhar para a 

Teoria Unificada de Adoção e Uso de Tecnologia a partir de periódicos brasileiros de Administração. 

In: XIX Seminários em Administração FEA-USP (XIX SemeAd), 2016, v. XIX. p. 1-15. 
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E – ROTEIRO UTILIZADO NAS ENTREVISTAS 

 
Introdução 

 
Olá, sou Luiz Pereira Pinheiro Junior e sou aluno de doutorado em Administração na EAESP/FGV. Essa entrevista 

é uma etapa importante para a minha pesquisa doutoral. A minha tese está relacionada a computação em nuvem 

no governo (CloudGov). 

 

Gostaria de agradecer o seu aceite na entrevista, e por permitir essa conversa sobre o tema na organização que 

você atua. 

 

Antes de iniciarmos a entrevista, preciso ter certeza que você leu o Termo de Consentimento onde são informados 

os seus direitos e proteções como participante da pesquisa. 

 

Você pode ter certeza que manterei todas as informações confidenciais e as informações não serão utilizadas de 

forma individual de modo que caracterize a sua pessoa. 

 

1. Você tem alguma pergunta sobre os procedimentos? 

 

Caso estiver tudo bem e você aceite, ativarei o microfone pois a gravação é super importante para tomar notas em 

profundidade. 

 

 

Perguntas Induzir 

Vamos dar os primeiros 5 minutos para falar sobre o seu 

trabalho. 
• Rapport 

Por favor, você pode me dar uma breve descrição do seu cargo 

e principais responsabilidades. 

Seu papel na gestão / desenvolvimento / 

uso da Nuvem 

Sua formação acadêmica 

Sua experiência profissional 

Agora, gostaria de voltar sua atenção para a Nuvem do estado. 

Historicamente, qual é a origem e evolução da Nuvem no 

estado? 

Como foi iniciado? 

Como isso evoluiu? 

Custos, Problemas de gestão? 

Por favor, você poderia me explicar sobre a missão e os 

objetivos da Nuvem do estado? 

Provisões de serviços 

Melhoria de gestão 

Imagem política 

Por favor, você poderia descrever as principais características 

da Nuvem de vocês, quais serviços ela oferece, os recursos 

técnicos e assim por diante? 

Características técnicas 

Serviços prestados 

Clientes, Avaliação, satisfação do 

usuário 

Estratégia de gestão 

O projeto inicial da Nuvem foi afetado pela agenda de políticas 

do governador? Se sim, como? 

Iniciativa do governador 

Exemplos de outros fatores políticos 

Legisladores envolvidos 

Da mesma forma, como as leis e os regulamentos estaduais 

moldaram o desenvolvimento da Nuvem no estado? Existe o 

efeito de alguma lei federal? 

Características técnicas 

Privacidade 

Acessibilidade 

Usabilidade 
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Quais são algumas das políticas de gestão mais importantes que 

regem a Nuvem? 

Segurança e privacidade 

Normas técnicas 

Propriedade dos dados 

Gestão dos dados 

Você poderia descrever como a Nuvem é gerenciada? Quem 

faz o quê, como são tomadas as decisões, como os fornecedores 

são utilizados, clientes, etc.? 

Participação de diferentes atores 

Pessoas ou organizações importantes, 

como elas participam? 

Terceirização, quanto? Que tipo de 

trabalho? 

Como é a decisão de incluir algo na 

Nuvem? 

Por favor, você poderia descrever um dia normal em SEU 

ESCRITÓRIO / nesta unidade em relação à Nuvem do estado? 
Gestão, uso, desenvolvimento 

Na sua opinião, quais são os desafios mais difíceis na Gestão 

da Nuvem? Por quê? 

Pessoas 

Problemas organizacionais 

Restrições regulatórias 

Recursos: Pessoal de TI, Equipamento, 

Software, Orçamento 

Quais são os benefícios mais importantes da Nuvem? Por quê? 

Para o cidadão/usuário 

Para o setor privado 

Para o governo do estado 

Outras partes interessadas 

Por favor, você poderia me dizer quais são os fatores mais 

importantes para o sucesso de uma Nuvem Governamental?  

Por que esses fatores são os mais importantes? 

Fatores para o sucesso 

Governança 

Desafios 

 

 

2. Você tem algum comentário que gostaria de adicionar a esta entrevista? 

 

3. Existe algum relatório ou documento sobre nuvem que você possa compartilhar comigo ou que eu possa 

encontrar na web? 

 

4. Você recomendaria algum colega/profissional de outro Estado que eu deveria entrevistar sobre o tema? 

 

5. Você quer receber um relatório final sobre essa pesquisa? 

 

Muito obrigado pela sua participação 

Fim 
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F – TERMO DE CONSENTIMENTO - TCLE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Prezado (a) participante:  

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), de uma pesquisa conduzida por Luiz 

Pereira Pinheiro Junior, doutorando em Administração na Escola de Administração de Empresas da Fundação 

Getulio Vargas (FGV-EAESP) sob a Orientação da Profa. Dra. Maria Alexandra Cunha 

(alexandra.cunha@fgv.br). Esta pesquisa tem como objetivo explorar como os aspectos organizacionais, 

institucionais e contextuais configuram a computação em nuvem no governo brasileiro (CloudGov).   

As unidades do Governo Brasileiro em que o/a participante atua foram selecionadas pois são unidades 

relevantes para a compreensão do fenômeno investigado nesta pesquisa. A investigação não implicará em 

nenhum risco para os membros envolvidos ou para a instituição vinculada, ou em qualquer tipo de gasto ou 

despesa. A pesquisa segue os princípios e normas exigidas pelo Comitê de Conformidade Ética em Pesquisas 

Envolvendo Seres Humanos da Fundação Getulio Vargas (CEPH/FGV), sendo um de seus instrumentos o 

consentimento dos responsáveis por meio do Modelo de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aqui 

presente.  

Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento você poderá desistir de participar e retirar 

seu consentimento. Sua recusa, desistência ou retirada de consentimento não acarretará prejuízo. Além disso, a 

entrevista poderá ser interrompida a qualquer momento, caso seja de sua vontade. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas feitas pelo pesquisador (Luiz) e 

adicionar informações que não lhe foram perguntadas, se considerar pertinente. A expectativa de duração da 

coleta de dados com um questionário ou entrevista ocorre de 20 a 60 minutos. 

Os dados obtidos por meio desta pesquisa serão confidenciais e não serão divulgados em nível 

individual, visando assegurar o sigilo de sua participação. O pesquisador se compromete a tornar público, nos 

meios acadêmicos e científicos os resultados obtidos sem qualquer identificação dos indivíduos. 

 Havendo a concordância e autorização participar desta pesquisa, assine ao final deste documento, 

que possui duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, do pesquisador responsável/coordenador da pesquisa. Seguem 

os telefones e o endereço institucional do pesquisador responsável e do CCE/FGV, onde você poderá tirar suas 

dúvidas sobre o projeto e sua participação nele, agora ou a qualquer momento. 

 Contatos do pesquisador responsável: Luiz Pereira Pinheiro Junior, Professor e Pesquisador, Rua 

Catarina Gabardo, 200 SB. 62 CEP: 81710-340, e-mail: luizpinheirojunior@gmail.com, tel: (41) 9.9789 7538. 

Contato do Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Fundação Getulio Vargas 

– CEPH/FGV: Praia de Botafogo, 190, sala 536, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-900, telefone (21) 

3799-6216. E-mail: etica.pesquisa@fgv.br. 

 Declaro que entendi os objetivos e benefícios da pesquisa, e que concordo com a participação do 

pesquisador mediante as condições expressas anteriormente. 

 

São Paulo/SP, 06 de novembro de 2019. 
 

 

Assinatura do Pesquisador:_______________________________ 

Nome: Luiz Pereira Pinheiro Junior 

 

 

   

Assinatura do Entrevistado:________________________________ 

 

Nome: _________________________________ 

 

Autoriza Gravação: (      ) Sim        (      

 

 

 

 

 

mailto:alexandra.cunha@fgv.br
mailto:luizpinheirojunior@gmail.com
mailto:etica.pesquisa@fgv.br
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G – MAPAS ATLAS.TI – INOVADORES 
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H – MAPAS ATLAS.TI – SEGUIDORES 
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I – MAPAS ATLAS.TI – TRADICIONAIS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


