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RESUMO 

 

Objetivo – Este estudo pretende avaliar a relação entre a percepção da importância da 

Plataforma como Serviço (PaaS) e os benefícios relacionados com a adoção da mesma, pelas 

empresas no qual o profissional de TI trabalha. Também objetiva confirmar a associação da 

adoção do PaaS com a redução de custos, benefício ao negócio e criticidade do uso.  

Metodologia – Utilizou-se o método quantitativo com levantamento realizado através de  

questionários enviados diretamente para um grupo de profissionais de tecnologia da 

informação, com a delimitação amostragem não probabilística, baseada na rede de contatos do 

próprio autor. Como técnica estatística foi realizada regressão múltipla.  

Resultados – Mesmo o modelo estando adequadamente especificado e com os diagnósticos 

após as regressões não indicando qualquer não conformidade, o modelo não apresentou relação 

estatisticamente significante entre a percepção de importância indicada pelo profissional de TI 

aos benefícios do PaaS destacados no estudo. O estudo apresentou que 72,73% indicam redução 

de custos como um dos benefícios do PaaS, 83,12% associam a adoção da plataforma com 

benefícios para empresa com projeto transformacional e 55,44% afirmaram haver impacto nas 

operações caso PaaS não funcione.    

Limitação – Destaca-se como limitação a característica do grupo de participantes, na sua 

maioria, profissionais que trabalham em empresas listadas no Ibovespa.  

Contribuições Práticas – Melhor delimitação dos recursos empregados pelas empresas 

provedoras de PaaS em suas ações comerciais associadas com lançamento de produtos, uma 

vez que não há comprovação sobre as relações de importância do PaaS e benefícios 

relacionados com adoção. Pela visão do profissional de TI, o estudo traz luz à importância e 

valor do benefício do PaaS nas arquiteturas corporativas.    

Contribuições Sociais – O estudo elucida a percepção de valor associada com as soluções de 

plataforma, o que corrobora para o desenvolvimento tecnológico nacional e delimitação de 

melhores estratégias comerciais por parte das empresas brasileiras e mundiais. 

Originalidade – Análise entre a percepção do profissional de TI e benefícios mensurados com 

o uso da plataforma, não sendo possível identificar de estudos similares publicados. 

Palavras-chave: PaaS; Computação na Nuvem; Benefício Computação na Nuvem; Benefício 

PaaS.  



 

 

ABSTRACT 

 

Objective - This study aims to evaluate the relationship between the perception of the 

importance of Platform as a Service (PaaS) and the benefits related to the adoption of it, by the 

companies in which the IT professional works. It also aims to confirm the association of the 

adoption of PaaS with cost reduction, business benefit and criticality of use. 

Methodology - We used the quantitative method with a survey carried out through 

questionnaires sent directly to a group of information technology professionals, with the 

delimitation of non-probabilistic sampling, based on the author's own network of contacts. As 

a statistical technique, multiple regression was performed. 

Results - Even though the model is properly specified and the diagnoses after the regressions 

do not indicate any non-compliance, the model did not present a statistically significant 

relationship between the perception of importance indicated by the IT professional to the PaaS 

benefits highlighted in the study. The study showed that 72.73% indicate cost reduction as one 

of the benefits of PaaS, 83.12% associate the adoption of the platform with benefits for 

companies with a transformational project and 55.44% stated that there is an impact on 

operations if PaaS does not work. 

Limitation - A limitation is the characteristic of the group of participants, most of whom are 

professionals working in companies listed on the Ibovespa. 

Practical Contributions - Better delimitation of resources used by companies that provide 

PaaS in their commercial actions associated with product launches, since there is no evidence 

on the importance of PaaS and benefits related to adoption. From the perspective of the IT 

professional, the study sheds light on the importance and value of the PaaS benefit in corporate 

architectures. 

Social Contributions - The study elucidates the perception of value associated with platform 

solutions, which corroborates the national technological development and the delimitation of 

better commercial strategies by Brazilian and worldwide companies. 

Originality - Analysis between the perception of the IT professional and benefits measured 

with the use of the platform, it is not possible to identify similar published studies. 

 

Keywords: PaaS; Cloud Computing; Cloud Computing Benefit; PaaS benefit. 
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1 O PROBLEMA 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

A Computação na Nuvem (CN) é um tema que invariavelmente está diretamente 

associado com a realidade de grande parte da população, mesmo que não haja uma percepção 

direta ao tema por parte dos usuários, ao analisar um aparelho móvel qualquer, é fácil identificar 

diversos aplicativos que são suportados pelos diferentes modelos de serviços relacionados com 

CN (SOMULA; SASIKALA, 2018). Exemplificando alguns destes aplicativos, podemos citar 

funcionalidades como: Armazenamento de fotos; Controle de contatos; Backup; Editores de 

texto dentre outros.  

 

O modelo de negócio baseado em autosserviço, pagamento por demanda, agrupamento 

de recursos, escalabilidade dentre outros são características da CN que também possui o modelo 

de serviço sendo subdividido em 3 modelos (MELL; GRANCE, 2011):  

 

Software como Serviço (SaaS) no qual o serviço está direcionado a uma 

necessidade específica, contendo pouca flexibilidade de adaptação quanto ao uso. 

Exemplo: Aplicativo de serviços para armazenamento de fotos nos aparelhos móveis;  

Plataforma como Serviço (PaaS) possui um grande catálogo de sub serviço ou 

microsserviços como citado pelo mercado, contratados de forma individualizada, e 

normalmente  estão associadas sempre com objetivo fim.  Diversas classificações destes 

agrupamentos relacionados com inovação, integração, automação dentre outros. No 

exemplo destacamos um caso de uso relacionado com desenvolvimento. Exemplo: 

Construção de um aplicativo móvel para aprovação de requisições de compras 

coorporativas, neste caso pode-se selecionar microsserviços associados com mobilidade 

e workflow e baseado neles construir um aplicativo móvel que será suportado por esta 

camada;  

Infraestrutura como Serviço (IaaS) neste modelo o provedor disponibiliza a 

infraestrutura física ou através de máquinas virtuais e o contratante tem a 

responsabilidade completa pela operação deste ambiente o que inclui temas 

relacionados com segurança, atualização dos ambientes etc. Exemplo: Contratação de 

uma IaaS com tamanho e capacidades previamente estipuladas para instalação de uma 

solução empresarial tipo ERP. 



13 

 

Ao fazer alusão a contos, será que se poderia considerar a Plataforma como Serviço 

(PaaS) como “patinho feio” (ANDERSEN, 1843/1995)? É possível identificar já em 2010, 

juntamente com a disseminação da CN, empresas posicionando o PaaS como solução 

complementar a outras soluções como SaaS, permitindo maior flexibilidade para os clientes 

(CUSSOMANO, 2010). Isto indica que o posicionamento inicial foi direcionado para 

complementação de outras ofertas e não tratado inicialmente como oferta principal dos 

provedores de solução na nuvem.   

 

A popularização da CN foi alavancada principalmente pelos benefícios associados com 

o uso desta tecnologia que permitia maior racionalização dos investimentos associados com 

modelos de pagamentos flexíveis. O aumento do número de provedores assim como a 

concorrência entre eles podem ser também considerados na escalada do número de ofertas 

associadas com a redução dos custos das soluções. Não se pode deixar de mencionar o tema de 

escalabilidade e flexibilidade que também foram relevantes nesta jornada.  

 

Analisando projeções de mercado pode-se confirmar, com base no estudo apresentado 

pelo IDC em 2018, que há uma projeção de crescimento nos gastos associados com CN.  

 

 
Figura 1 - Crescimento nos gastos 
Fonte: IDC, 2018 
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Também com base no estudo do IDC de 2018 nota-se um crescimento substancial das 

projeções de gastos que dobra de valores entre 2017 e 2022 passando de 34 bilhões de dólares 

para um total de 74.9 bilhões em 2022.   

 

A análise de estudos mais recentes publicados em 2019 aponta que a receita esperada, 

somente para PaaS, em 2019 era de 20 bilhões de dólares com projeção de ultrapassar 34 bilhões 

em 2022. (GARTNER, 2020). Outros estudos publicados recentemente destacam haver uma 

relação forte entre o crescimento acelerado da CN com a pandemia. No canal Mundo Mais 

Tech da Embratel destacam-se dois trechos que descrevem esta aceleração: 

 
“No relatório da Gartner, os gastos globais em serviços de nuvem pública 
devem crescer 18,4% em 2021 – um total de US$ 304,9 bilhões ante US$ 
257,5 bilhões em 2020. “A pandemia validou a proposta de valor da nuvem”, 
acredita Sid Nag.” e “Plataforma como Serviço (PaaS): de US$ 43.823 
milhões (2020) para US$ 55.486 milhões (2021)”. (EMBRATEL, 2020) 

 

Analisando as projeções de 2018, 2019 e 2020 verifica-se um crescimento muito 

acelerado e bem superior às projeções feitas pelos principais instituições de tecnologia que 

projetam tendências.   

 

Concomitantemente à evolução do mercado, mesmo que acelerado pela pandemia, já 

era possível verificar uma grande evolução associada com as ofertas de serviços PaaS; como 

exemplo, destacam-se as diferenças de taxonomias aplicadas pela Gartner entre os anos de 2014 

e 2019. No ano de 2014 havia 16 classificações atribuídas ao conjunto de microsserviços 

associados ao PaaS; já em 2019 este número cresceu para 25 taxonomias indicando um aumento 

no número de oferta que se reflete em um maior número de categorizações.  

 

O mercado brasileiro de plataforma vem crescendo nos últimos anos e, conforme notado 

nos estudos globais, também foi impulsionado no ano de 2020 pela pandemia. O estudo 

elaborado pelo IDC específico para o mercado brasileiro destaca um crescimento projetado de 

47% entre 2019 e 2023. (IDC, 2020).  

 

Tendo em vista a demanda crescente da CN e por consequência do PaaS, entende-se a 

relevância e necessidade de maiores estudos que auxiliem provedores de plataforma e 

profissionais de TI na melhor definição de suas respectivas estratégias.  
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1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

Nota-se uma carência de estudos relacionados com a percepção dos profissionais quanto 

à importância do PaaS nos ambientes e operações (BAYRAMUSTA; NASIR, 2016). Mesmo 

com a crescente demanda por plataforma, não são identificados volumes crescentes de estudos 

relacionado com o tema PaaS e sua relação com impacto aos negócios.  

Com base na relevância do tema PaaS no Brasil, conforme já destacado pelos estudos 

do IDC e Gartner, este trabalho busca melhorar o entendimento sobre a real percepção atribuída 

pelo profissional de Tecnologia da Informação (TI) sobre o PaaS, uma vez que esta percepção 

afeta diretamente o processo decisório relacionado com a seleção e adoção, ou não, deste tipo 

de tecnologia por parte de suas respectivas empresas. 

A pergunta de pesquisa que se deseja responder com este estudo:  

(A)  O profissional de TI é capaz de perceber a importância do PaaS para a empresa, 

mesmo quando a adoção está associada com os seguintes benefícios: redução de 

custos, projetos transformacionais1 e criticidade dos casos de uso?  

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Ao analisarmos um usuário final que utiliza um determinado software como ferramenta 

operacional, pode-se notar que suas percepções e valores estão associados a usabilidade ou 

aplicabilidade da ferramenta ao objetivo fim. As ferramentas de e-mails oferecidas 

gratuitamente por diversos provedores demostra um pouco isso pois, como usuários, não nos 

importa quantas soluções suportam aquela plataforma de comunicação mas sim a simplicidade 

quanto ao uso e funcionalidades que estão sendo oferecidas como mensagens, calendários 

dentre outros. No final, o usuário final consome diversos serviços diferentes mas consolida em 

sua visão somente o serviço principal, neste caso o e-mail.  

 

 
1 Transformacionais foi delimitado na pergunta de pesquisa como projetos de alto impacto para empresa 
estando ou não associados com serviços inovadores.  
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O uso da plataforma nas corporações, pelo usuários finais, apresentam uma 

característica similar ao e-mail do exemplo anterior pois, não é possível ao usuário final obter 

uma percepção clara sobre a complexidade que está associada com a aplicação em uso. Este 

artificio é feito propositadamente com objetivo de simplificar processos, alguns aplicativos que 

realizam o acompanhamento de produtos devem possuir a capacidade de conectar informações 

de diferentes sistemas e disponibilizar a informação de forma simplificada ou passo que 

soluções desenvolvidas para automação do processo de venda são capazes de capturar 

solicitações de venda, coletar assinatura do cliente e emitir nota fiscal de forma centralizada.  

 

O profissional de tecnologia por sua vez, por serem os detentores do mapa de soluções 

e arquiteturas, devem ser capazes de perceber a importância de cada um dos componentes 

integrantes das aplicações discernindo a importância de cada um deles, a complexidade 

associada com interligação de informações e por sim os benefícios ao negócio associados com 

a utilização das soluções. A percepção da importância do PaaS no mapa de sistemas das 

empresas é uma alavanca fundamental para melhor direcionamento dos investimentos por parte 

dos clientes e provedores deste tipo de tecnologia.  

 

Este estudo busca entendimento quando a percepção de importância empregue pelo 

profissional de TI quanto a utilização do PaaS em soluções diversas adotadas previamente pela 

empresa, confrontando esta informação com benefícios identificados ou mensurados através de 

estudos que foram diretamente associados com a adoção do PaaS pelas empresas. Como 

objetivo secundário deste estudo, busca-se confirmar se a adoção do PaaS está associado 

diretamente com a redução de custo no mercado brasileiro e validar a associação do PaaS com 

projetos transformacionais.  

 

1.3.2 Hipóteses  

 

Como hipóteses deste estudo destacamos:  

H1: A percepção de importância do PaaS pelo profissional de TI está relacionado com 

redução de custos associados com adoção do PaaS pelas empresas. 

H2: A percepção de importância do PaaS pelo profissional de TI está relacionado com 

projetos transformacionais associados com adoção do PaaS pelas empresas. 

H3: A percepção de importância do PaaS pelo profissional de TI está relacionado com 

soluções de negócio associados com adoção do PaaS pelas empresas. 
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1.3.3 Delimitação do Estudo  

 

O escopo de investigação destes presente estudo está associado com profissionais de 

tecnologia que atuam em empresas com operações no território brasileiro. 

 

1.3.4 Relevância do Estudo 

 

Conforme destacado a CN vem crescendo de forma acelerada, sendo intensificado o 

crescimento neste último ano pela questão da pandemia. Isto posto, há uma carência de estudos 

que favoreça o melhor entendimento de todos os aspectos relacionados com a CN, em destaque 

ao modelo de serviço PaaS. Grande parte dos estudos relacionados com PaaS estão associados 

de forma direta ou indireta com a adoção destas tecnologias(SOBRAGI, MAÇADA, 

OLIVEIRA; 2014) sem levar em consideração a percepção da importância após adoção, sob 

prisma do profissional de TI.  

 

Considerando o provedor de soluções PaaS como principal consumidor deste estudo, 

será possível melhor entendimento entre as relações de valor do PaaS, permitindo um melhor 

direcionamento da estratégias de abordagem ao mercado para estes provedores de tecnologia, 

principalmente no mercado brasileiro. 

 

Mesmo para os profissionais de TI, este estudo permitirá melhor entendimento sobre 

suas percepções associadas com benefícios associados com PaaS. Adicionalmente traz luz sobe 

movimento cloud nas empresas brasileiras assim como melhor entendimento sobre estratégias 

da nuvem.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 COMPUTAÇÃO NA NUVEM 

 

A visão da computação da nuvem surgiu na década de 1960 com John McCarthy 

(DURAO, 2014), considerado por muitos como precursor do tema pois em 1961 referenciou 

pela primeira vez o uso da computação como uma utilidade pública, como empresas de gás, luz 

dentre outras. A partir dos anos 2000 notamos o surgimento de uma geração precursora, ou que 

mais se aproxima, do modelo de CN que conhecemos atualmente. A computação em grid ganha 

força neste período, mas mesmo possuindo um modelo de compartilhamento de recursos não 

permitia a virtualização nas diversas camadas. A computação da nuvem, como se conhece nos 

dias de hoje, inclui capacidade de virtualização em diferentes camadas, o que permite a 

escalabilidade de recursos de hardware ou aplicativos.  

Com a evolução acelerada da CN em 2011, objetivando normatizar a classificação do 

termo “computação da nuvem”, o NIST (Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia) nos EUA 

definiu o termo computação da nuvem como sendo (em tradução livre):  

 

A computação em nuvem é um modelo para permitir acesso onipresente, 
conveniente e de rede sob demanda a um conjunto compartilhado de recursos 
de computação configuráveis (por exemplo, redes, servidores, 
armazenamento, aplicativos e serviços) que podem ser rapidamente 
provisionados e liberados com o mínimo esforço de gerenciamento ou 
interação do provedor de serviços. (MELL; GRANCE, 2011, p. 22) 

 

 

2.1.1 Modelos de Camada 

 

A Computação na Nuvem é segregada em 4 camadas (ZHANG, CHENG, BOUTABA; 

2010), sendo dividida assim: Data Center, que representa a instalação física onde toda 

infraestrutura na nuvem está rodando, o que inclui o edifício e equipamentos necessários; 

Infraestrutura, que representa a virtualização, camada em que se encontram os pools de 

recursos computacionais que são oferecidos através de tecnologias de virtualização como VM, 

 
2 Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a 
shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and 
services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service 
provider interaction. This cloud model is composed of five essential characteristics, three service 
models, and four deployment models. 
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Xen dentre outros; Plataforma, que é construída em cima da infraestrutura que permite a 

construção de aplicativos através de um Framework definido; Aplicativo, que contém as ofertas 

das soluções desenvolvidas com objetivos específicos para empresas e consumidores, utilizado 

como base as camadas de infraestrutura e plataforma.  

A seguir destacamos na figura 2 uma representação gráfica das camadas (ZHANG, 

CHENG, BOUTABA; 2010). 

 

 
Figura 2  Representação gráfica das camadas  
Fonte: ZHANG; CHENG; BOUTABA, 2010, p. 9. 
 

 

2.1.2 Modelos de Serviços 

 

O estudo considerou como base as definições realizadas pelo NIST em 2011 onde foram 

normatizados os modelos da CN conforme: Software como Serviço (SaaS), Plataforma como 

Serviço (PaaS) e Infraestrutura como Serviço (IaaS) (MELL; GRANCE, 2011).  

 

O modelo SaaS atualmente está totalmente disseminado, sendo identificado no nosso 

dia a dia através de ofertas como assinaturas de editores de texto, controle de notas ou até 

mesmos armazenamento de fotos por meio de aplicativos no celular. A aplicação do SaaS no 

modelo coorporativo também se encontra totalmente disseminado e sempre associado com 

demandas específicas para atendimento ao negócio, seja através de soluções orientadas a área 

financeira, ou compras, colaboração, vendas entre outras. Como exemplo, pode-se citar a oferta 

de ERP pela SAP ou CRM pela Sales Force.   
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Destaca-se que as soluções associadas com PaaS são de difícil identificação por parte 

dos usuários finais, seja pela característica do desenvolvimento ou serviço em uso. Ao analisar 

as ofertas atuais dos principais provedores de PaaS é possível identificar centenas de diferentes 

microsserviços que podem ser combinados entre si com objetivo de proporcionar uma solução 

especifica para um determinado cliente. A classificação dos tipos de serviços são realizadas 

pelos próprio provedor. Com objetivo de ilustrar alguns exemplos pode-se citar serviços 

associados com integração, desenvolvimentos de aplicativos, automação através de robôs, 

blockchain entre outros.    

 

IaaS representa a camada mais baixa e estrutural da arquitetura. Para esta camada os 

provedores deste serviço disponibilizam instalações de equipamentos através de virtualização 

ou físicos cabendo ao contratante toda operacionalização dos ambientes incluindo controles 

relacionados com segurança (firewall, IP etc.) e a própria atualização de todo ambientes.  

 

 

2.1.3 Tipos de Cloud 

 

Da mesma forma como normatizado nos modelos de cloud, este estudo seguiu as 

definições aplicadas pelo NIST nas quais há uma divisão dos tipos de cloud em: Nuvem 

Privada, onde a nuvem é preparada com objetivo de atender clientes com demandas específicas 

que buscam maior nível de segurança e flexibilização em uma rede de internet privada 

(SRIVASTAVA; KHAN, 2018; MELL; GRANCE, 2011); Nuvem Comunitária, a nuvem que 

é preparada com objetivo de atender a um grupo de entidades que compartilham os recursos 

disponibilizados(MELL; GRANCE, 2011); Nuvem Pública, caso em que a infraestrutura é 

compartilhada da nuvem, havendo uma segregação das informações na camada de aplicativos. 

Neste modelo de nuvem não há muita flexibilidade sobre o uso das soluções uma vez que há 

compartilhamento dos recursos (SRIVASTAVA; KHAN, 2018; MELL; GRANCE, 2011); 

Nuvem Híbrida, que se refere à composição de dois ou mais modelos de cloud 

(SRIVASTAVA; KHAN, 2018; MELL; GRANCE, 2011). Destaca-se que estas classificações 

podem variar de acordo com o estudo analisado (ZHANG, Qi; CHENG, Lu; BOUTABA, 2010 

e IDC, 2018).  
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2.2 PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) 

 

O modelo de Plataforma como Serviço ganha destaque com a evolução das ofertas de 

SaaS, pois pela natureza estas soluções são limitadas quanto à possibilidade de customização 

ou adequação cliente a cliente. O uso do PaaS garante uma maior flexibilidade para os clientes 

que adotavam SaaS e ao mesmo tempo possibilita a expansão de um novo modelo de negócio 

associados com desenvolvedores de software independentes que começaram a construir 

soluções complementares ao software principal ofertado pelas grandes corporações 

(CUSSOMANO, 2010; BEIMBORN; MILETZKI; WENZEL, 2011).  

 

Como citado anteriormente, destaca-se a taxonomia empregada pelo Gartner em 2019 

para classificação dos serviços associados com PaaS, demostrando como há um aumento 

significativo dos serviços ofertados e melhoria das funcionalidades, mesmo que os usuários que 

não trabalham em TI e utilizam a solução detenham conhecimento da mesma e possam atribuir 

uma percepção positiva do valor que a mesma traz para o negócio das empresas:  

 
Platform as a Service: Taxonomy of Capabilities, 2019 

• Cloud Analytics and Business Intelligence Services (abiPaaS) 

• Cloud API Management Services (apimPaaS) 

• Cloud Application Development Services (adPaaS) 

• Cloud Application Platform Services (aPaaS) 

• Cloud Artificial Intelligence Platform as a Service (AI PaaS) 

• Cloud Blockchain Platform Services (bPaaS) 

• Cloud Business Process Management Services (bpmPaaS) 

• Cloud Business Rule (Decision Management) Platform Services 

(brPaaS) 

• Cloud Communications Platform Services (cPaaS) 

• Cloud Content Services Platform as a Service (csPaaS) 

• Cloud Database Platform Services (dbPaaS) 

• Cloud Digital Experience Platform Services (dxpPaaS) 

• Cloud Event Stream Processing Services (espPaaS) 

• Cloud Function Platform Services (fPaaS) 

• Cloud In-Memory Data Grid (IMDG) Services (imdgPaaS) 

• Cloud Enterprise Integration Platform Services (iPaaS) 

• Cloud Internet of Things Platform Services (IoT PaaS) 
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• Cloud Managed File Transfer Services (mftPaaS) 

• Cloud Master Data Management Services 

• Cloud Message Broker/Event Broker Services 

• Cloud Mobile Back-End Platform Services (mbPaaS) 

• Cloud Robotic Process Automation Platform as a Service (rpaPaaS) 

• SaaS as an Accelerator for PaaS 

• Cloud API-Centric (“Headless”) Business Services (SaaS and DaaS) 

• IaaS as the Foundation for Private and Public PaaS 

• Cloud Compute Infrastructure Services (Instance IaaS) 

• Cloud Container Management Infrastructure Services (cIaaS) 

(GARTNER, 2019)  

 

 

2.3 BENEFÍCIOS PERCEBIDOS   

 

A percepção inicial dos benefícios associados à CN está associada com a redução de 

custos de infraestrutura, pagamento de acordo com a utilização (CREEGER, 2009). Com o 

passar dos anos, com o crescimento do potencial do mercado conforme estudos citados neste 

trabalho, verifica-se uma corrida tecnológica e por consequência uma maior competição entre 

os provedores com objetivo de consolidar um espaço neste mercado potencial. Pressionados 

pela competição os provedores de soluções cloud realizam investimentos significativos para 

criar um diferencial competitivo, desta forma criando uma diferenciação entre as ofertas de 

IaaS, PaaS e SaaS (PORTER, 2004).   

 

Ao serem analisadas as ofertas de Plataforma como Serviço de alguns provedores como 

SAP, AWS e Microsoft, é possível verificar o esforço desprendido por todos ao criar um 

diferencial competitivo tornando complexo o comparativo de soluções entre estes mesmos 

provedores. Em alguns casos há uma dificuldade na identificação das ofertas quanto ao modelo, 

havendo uma desassociação do formato com relação ao serviço prestado. Também se nota uma 

interceção das ofertas, pois não é incomum verificar IaaS associado com serviços de sustentação 

ou, em algumas situações, verificam-se tipos de serviços sendo ofertados em modelos PaaS ou 
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SaaS gerando uma nova nomenclatura BPaaS, onde serviços de negócios são oferecidos como 

plataforma.3  

 

A convergência entre os modelos, criação de novas nomenclaturas pelo mercado, 

esforço das empresas em criar um diferencial competitivo acabam dificultando a percepção dos 

benéficos das soluções utilizadas. Tornando mais complexa ainda, diversos provedores de 

software independentes desenvolvem e ofertam suas soluções de forma simbiótica com as 

ofertas listadas pelos principais provedores.  

 

Não é o foco deste estudo explorar todos os benefícios que estão associados com a 

adoção do PaaS, sendo proposta análise destes três benefícios identificados após a adoção por 

parte das empresas: Redução de Custos, Benefício ao Negócio e Disponibilidade/Segurança.  

 

Redução de Custos: As alavancas de valor associadas com a redução de custos podem 

variar de acordo com cada cliente e seu respectivo caso de uso; alguns estudos desenvolveram 

modelos para quantificar estes benefícios da CN (NANATH; PILLAI, 2013; 

MARESOVA;SOBESLAV; KREJCAR, 2017; VASILJEVA; SHAIKHULINA; KRESLINS, 

2017), clientes que necessitam realizar um alto investimento para atualização do parque 

tecnológico estarão mais suscetíveis à percepção dos benefícios relacionados com a 

infraestrutura (BUCŞĂ; OCNEANU, 2014); outro aspecto também é o custo identificado está 

relacionado com toda camada de segurança e atualização lógica (RAMACHANDRA, 

IFTIKHAR, KHAN, 2017). A escalabilidade (AKAR; MARDIYAN, 2016) está associada com 

redução de custo principalmente para clientes que possuem movimentos sazonais, o que se 

reflete na necessidade de uma capacidade alta computacional em um período do tempo. Todos 

estes estudos descrevem metodologias e aferições comparativas entre a utilização de CN ou 

manutenção da instalação no próprio cliente.     

 

Benefício ao Negócio: O benefício ao negócio pode ser destacado como qualquer 

operação que afeta diretamente na melhoria ou transformação da forma com a qual a empresa 

opera, simplificando processos e tornando a empresa mais competitiva(VASILJEVA; 

SHAIKHULINA; KRESLINS, 2017). Estes benefícios podem ou não estar associados com 

redução de custos, inovação, automação de processos através de robôs (RPA), desenvolvimento 

 
3 SAP SAP Cloud Platform | PaaS e desenvolvimento de aplicativos | SAP , AWS DevOps - Amazon Web Services 
(AWS) , Microsoft DevOps Solutions | Microsoft Azure 
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de forma simplificada com automatismo (BENFENATKI, 2014). Cada vez mais a experiência 

de uso, seja para os clientes ou colaboradores, influencia diretamente no ganho de 

produtividade. Como exemplo pode-se citar uso dos celulares para aprovação, assinatura digital 

de um contrato, realização de análise de dados entre muitas outras possibilidades. A 

escalabilidade das operações cloud traz uma flexibilidade às empresas tornando-as mais 

eficientes (AL-DHURAIBI et al., 2017) em suas operações.   

 

Disponibilidade/Segurança: Garantia que o ambiente que está sendo disponibilizado 

pelo provedor estará disponível suportando processo críticos para as empresas, assim como a 

garantia de segurança dos dados lá armazenados. Atualmente diversas empresas possuem suas 

operações na nuvem, mas vale destacar que alguns estudos se propuseram a ratificar a alta 

disponibilidade no cloud (DHULDHULE; LAKSHMI; NANDY, 2015; JACKSON, 2010). Ao 

analisar, pelo prisma do profissional de TI que deseja selecionar uma plataforma para sua 

empresa, vai se notar que os temas de disponibilidade/segurança são previamente definidos e 

associados a condições contratuais pré-estabelecidas. Como exemplos destas documentações 

destacam-se SAP, 20214. e Microsoft, 20215.  

 

Com base no objeto de estudo descrito na pergunta de pesquisa associado com o 

referencial teórico do presente estudo, busca-se elucidar se há uma associação da percepção de 

importância aferida pelo profissional de TI com benefícios mensurados pelas organizações 

como: redução de custos, projetos transformacionais e criticidade de soluções de negócio 

suportadas pela plataforma. 

 
4 Disponível em <https://www.sap.com/about/trust-center/agreements/cloud.html>. 
5 Disponível em <https://azure.microsoft.com/pt-br/support/legal/sla/>.   
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Este estudo utilizou método quantitativo com concepção filosófica pós-positivista 

(CRESWELL, J.W; CRESWELL, J.D, 2018). O método de pesquisa foi levantamento com 

questões coletadas através do software Quatrics, sendo selecionados os participantes através de 

amostragem não probabilística, e a técnica estatística empregada foi regressão múltipla. 

 

Destaca-se que este estudo foi realizado de forma concomitante com a pandemia 

mundial de Covid-19 2020/21 e foram identificados desafios adicionais durante o processo de 

condução da pesquisa. Neste trabalho, conforme será detalhado posteriormente, foi desprendido 

um esforço muito grande no processo de coleta de informações que aconteceram principalmente 

no último trimestre de 2020. Inferiu-se que a pandemia, juntamente com outros fatores, tenha 

limitado a capacidade de engajamento dos profissionais de tecnologia.  

 

 

3.1 AMOSTRA 

 

A amostra considerou os profissionais de tecnologia da informação que atuam em 

empresas brasileiras. Aproximadamente 90% da lista base de contatos, provenientes da base de 

contatos particular do próprio autor atuante na indústria de tecnologia da informação por mais 

de 20 anos, são de profissionais de tecnologia da Informação (TI) que pertencem, na sua 

maioria, a empresas listadas no mercado de ações brasileiro, o Ibovespa. Foram enviados e-

mails para cerca de 3.000 profissionais de TI, com base em uma lista de contatos profissionais 

consolidado nos últimos anos em diversas empresas e funções. Isto caracteriza claramente um 

processo de seleção de amostra não probabilístico com base na conveniência (CRESWELL, 

2018, p. 244).  

A lista contém profissionais de tecnologia de diferentes níveis hierárquicos, incluindo 

executivos de tecnologia, gestores de tecnologia e analistas. Importante é destacar que dos 3.000 

contatos inicialmente utilizados, aproximadamente 500 contatos estavam desatualizados e 

foram rejeitados durante o processo de envio dos e-mails, indicando na realidade que a base 

real de contatos era de 2.500 e-mails válidos.  

O cálculo da amostra foi realizado através do software G*Power 3.1.9.7, que é um 

programa para análise do poder estatístico (FAUL et al., 2009). Nesta análise foi realizado o 

modelo “a priori” que é realizada antes do estudo. Foi considerado f² (tamanho do efeito) de 
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0,15, que significa efeito médio (COHEN, 1988), poder do teste de 0,8 e alfa (nível de 

significância) de 0,05 e número de preditores igual a 8.   

Com base nos parâmetros apresentados, o valor de amostra mínima recomendada foi de 

64, número inferior aos 77 utilizados para análise do estudo.     

 

3.2 COLETA DE DADOS 

 

Conforme descrito anteriormente, o processo de coleta de dados consistiu em envio de 

e-mails para base de contatos incluindo um texto padronizado descrevendo a pesquisa e 

solicitando a participação com a inclusão de link e QR code do questionário que continha 12 

perguntas previamente formatado através do Qualtrics. Este procedimento foi adotado a partir 

do início de outubro e mantido até final de dezembro de 2020. Uma vez identificado que o 

procedimento não estava gerando resultados esperados, foi alterada a abordagem para o envio 

de e-mails personalizados a pequenos grupos ou até mesmo de forma individualizada.   

 

A alteração da abordagem para um processo mais personalizado nos ajudou na captação 

de mais respostas, totalizando no final 150 respostas, das quais 106 consideradas válidas pois 

foram devidamente respondidas. Reitera-se, conforme supracitado, necessidade de investigação 

sobre possíveis impactos causados na taxa de respostas durante pesquisas realizadas no período 

pandêmico.  

 

 

3.3 UNIDADE DE ANÁLISE  

 

Atualmente há uma carência muito grande de literaturas específicas relacionadas com 

Computação na Nuvem (BAYRAMUSTA; NASIR, 2016; STIENINGER; NEDBAL, 2014) e, 

por consequência, também relacionadas com PaaS, não foram identificados metodologias ou 

métodos que buscavam responder ou até mesmo coletar a percepção dos profissionais de 

tecnologia com objetivos similares ao interesse do estudo. Conforme referido, tomando como 

base o público de tecnologia, foram formatados por autoria própria o questionário com objetivo 

de simplificar a coleta de informações por estes profissionais. A base teórica sobre os benefícios 

relacionados com cada variável de analise tomou como base diferentes constructors conforme: 

A literatura explora  Redução de Custos associados com adoção do CN(MARESOVA; 

SOBESLAV, KREJCAR, 2017; CHEN; CHUANG; NAKATANI, 2016; NANATH, 2013; 
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XUE; XIN, 2016; KRANCHER; LUTHER, 2015; SADIKU; MUSA; MOMOH, 2014 e 

CARCARY et al., 2014; BUCŞĂ; OCNEANU, 2014), Melhoria do Negócio (CHEN; 

CHUANG, NAKATANI, 2016; XUE; XIN, 2016; SADIKU; MUSA; MOMOH, 2014 e 

CARCARY et al., 2014) e Estabilidade/Segurança/Confiabilidade (XUE; XIN, 2016; 

DHULDHULE; LAKSHMI; NANDY, 2015; SADIKU; MUSA; MOMOH, 2014; CARCARY 

et al., 2014; LIANG; LEE, 2011; JACKSON, 2010).  

 

Através das questões em negrito destacadas no quadro 1 descrevem-se as variáveis e 

perguntas associadas com o objeto de investigação deste estudo. As demais perguntas foram 

incluídas com objetivo de prover um panorama complementar sobre percepção da nuvem além 

de servirem como base para estudos futuros.  

 

 

 

COD  Perguntas realizadas na pesquisa 

Q1 Sua empresa atualmente possui uma estratégia de Computação na Nuvem 
bem definida? 

Q2 

Ao analisar o Mapa/landscape dos sistemas atuais de sua empresa, você pode 
afirmar que majoritariamente as soluções são: Totalmente On Premise; 
Híbrida On Premise > Cloud; Híbrido On Premise = Cloud; Híbrido Cloud > On 
Premise; Totalmente Cloud - SaaS, PaaS e IaaS 

Q3 
Ao avaliar as soluções cloud adotadas (IaaS, PaaS, SaaS), poderia classificar de 
acordo a importância para sua empresa:  
Q3_2 - IaaS; Q3_4 - PaaS; Q3_5 - SaaS 

Q4 A sua empresa já adotou Plataforma como Serviço - PaaS? 

Q5 

Sobre plataforma como serviço - PaaS, quais principais pilares associados com 
a adoção da mesma na sua empresa?  
Q5_1 - Desenvolvimento; Q5_2 - Integração; Q5_3 - Automação de Processos; 
Q5_4 - Inovação(RPA, Chatbot, Blockchain); Q5_5 -Outros 

Q6 
Nos últimos 3 anos foram realizados estudos financeiros com objetivo de 
mensurar possíveis benefícios associados com a adoção de plataforma como 
serviço - PaaS na sua empresa? 

Q7 Poderia listar os principais indicadores identificados durante o estudo realizado?  

Q8 Podemos afirmar que a adoção da plataforma como serviço ajudou 
diretamente na redução dos custos relacionados com tecnologia? 

Q9 Podemos afirmar que os projetos relacionados com plataforma como serviço - 
PaaS estão associados com projetos transformacionais na sua empresa? 

Q10 
Como hipótese, caso sua empresa não pudesse utilizar a plataforma como 
serviço - PaaS. Poderíamos afirmar que o impacto associado ao negócio de sua 
empresa seria: Muito Baixo, Baixo, Neutro, Alto e Muito Alto 
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Q11 Pedimos que indique na lista o nome se sua empresa, caso a mesma não esteja 
na  lista basta selecionar a opção "Outros" 

Q12  Favor indicar nome de sua empresa, caso a mesma não esteja na lista. 

Q13 Caso você tenha interesse em receber o resultado final do estudo associado com 
esta pesquisa, pedimos que inclua suas informações de contato. 

Quadro 1 – Perguntas do objeto da pesquisa 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Todas variáveis descritas no quadro 1 foram formuladas com base na escala Likert, 

sendo pré-determinada a escala de 1 a 5 conforme: (1) Discordo Totalmente (2) Discordo (3) 

Nem discordo e nem concordo (4) Concordo e (5) Concordo Totalmente.   

 

Com objetivo de simplificar a leitura e por consequência as interpretações dos 

resultados, normatiza-se uso de fonte Courier New tamanho 12, sempre que associado 

a variáveis de análise.  

 

Neste estudo foram realizadas três análises conforme figura 3:  
  

 
Figura 3 - Método de pesquisa adotado 
Fonte: Elaboração do autor 
 

Hipótese 1: Verifica a relação entre Q3_4 percepção da importância do 

PaaS e Q8 que indica se houve redução de custos associadas com a adoção do PaaS na 

empresa.  
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Hipótese 2: Relação entre Q3_4 percepção da importância do PaaS e 

Associação da adoção de PaaS com projetos transformacionais na empresa. Destaca-se o termo 

“transformacional” que durante o questionário ficou estabelecido como: “Projetos de alto 

impacto para empresa associados ou não com inovação”. 

 

Hipótese 3: Relação entre Q3_4 percepção da importância do PaaS e Q10 

que representa a criticidade sobre a utilização da plataforma adotada pela empresa.  

 

O principal motivador para seleção da variável Q5_4 Peso uso do PaaS: 

Inovação (RPA, Chatbot, Blockchain) é a de que inovação está diretamente 

associada com o interesse do autor em destacar a relação da importância deste caso de uso com 

as demais variáveis dependentes. A análise da percepção da inovação conforme destacada na 

teoria da difusão da inovação DOI (ROGERS, 2003), assim como metodologias específicas 

para mensuração das mesmas conforme MOORE (1991) podem ser confrontadas em estudos 

futuros com os resultados aqui aferidos.  

 

Vale destacar que diversos provedores de PaaS utilizam suas próprias terminologias 

para classificação do que é considerado um microsserviço de inovação ou não. No questionário 

foi incluída na questão Q5_4 a indicação dos serviços comumente classificados no período 

atual como inovador. Já no caso da variável dependente é possível notar que foi utilizado o 

termo “Transformacional” conforme destacado anteriormente com objetivo de mensurar 

impactos reais ao negócio seja ele associado ou não com microsserviços classificados como 

inovadores.  
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesta sessão serão analisados os dados coletados durante o processo de pesquisa. Foram 

totalizadas 150 respostas, sendo descartadas 44 que não atenderam às perguntas e abandonaram 

a pesquisa. Desta forma 106 respostas foram consideradas válidas para o estudo.  

 
 

4.1 DESCRITIVA VISÃO GERAL  

 

No questionário formatado pelo autor e enviado aos participantes, foram incluídas 

questões complementares com objetivo de melhorar o entendimento sobre o mercado brasileiro 

de cloud. Algumas das informações são descritas neste momento do trabalho ao passo de outras 

poderão ser utilizadas em estudos complementares futuros. No Apêndice A foi incluído o 

questionário completo aplicado aos profissionais de TI que participaram da pesquisa.  

 

Analisando a percepção dos profissionais de TI quanto à definição clara sobre a 

estratégia cloud de suas respectivas empresas, nota-se que 85% indicam que sua respectiva 

empresa possui uma estratégia cloud definida, ao passo que apenas 8% dos respondentes 

entendem atualmente que as empresas onde eles trabalham não possuem uma estratégia cloud 

bem delimitada conforme demostrado na figura 4.  

 

 
Figura 4 – Estratégia Cloud das Empresas 
Fonte: Elaboração do autor. 
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No questionário também foi perguntado sobre a arquitetura atual implementada nas suas 

respectivas empresas. Esta pergunta permite ao autor analisar se a empresa, na qual o 

profissional de TI atua, possui soluções On premise ou na nuvem. Nesta pergunta foi 

considerada a escala Likert incluindo 5 respostas válidas conforme: (1) Ambiente totalmente 

On Premise, (2) Ambiente possui mais soluções On Premise do que soluções cloud, (3) Há um 

equilíbrio entre On Premise e Cloud, (4) Ambiente possui mais soluções Cloud do que soluções 

On Premise, e (5) Arquitetura completamente Cloud.  

 

 
Figura 5 - Percepção do tipo de ambiente cloud X on premise nas empresas 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Com base nesta reposta pode-se notar que somente 30% do público entendem que o 

ambiente na atualidade utilizado pela empresa é majoritária ou totalmente cloud.  

 

Interessante é notar uma aparente contradição entre a percepção associada com a 

primeira pergunta, onde 85% dos profissionais que indicam se a empresa possuía uma estratégia 

cloud, e a segunda pergunta que representa a realidade atual dos ambientes, onde somente 30% 

possuem ambientes predominantemente cloud. Mesmo não sendo parte principal do objeto de 

análise deste estudo, entende-se serem relevantes as diferenças entre os dados, o que 

primariamente como pesquisadores nos remete à necessidade de melhor entendimento dos 

porquês associados com estas diferenças. Esta análise deverá ser tratada em estudos futuros, 

mas não deixaria de aqui destacar a mesma como possibilidade de estudo futuro uma vez que, 
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na condição de pesquisador, se está sempre sedento pelo conhecimento e mineração dos porquês 

que motivam. 

 

Dando início ao objeto de estudo, para os profissionais que indicavam que sua respectiva 

empresa já havia implementado PaaS foi aplicado o questionário base incluindo questões com 

aprofundamento sobre PaaS. A seguir na figura 6 destacam-se os percentuais de respostas 

associadas ou não com a adoção de PaaS.  

 

 
Figura 6 - Adoção de Plataforma como Serviço (PaaS) – Visão de profissionais de TI 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Conforme destacado, foi reportado um total de 106 respostas válidas e deste conjunto 

nota-se que 73% implementaram a solução PaaS, o que representou um total de 77 respostas 

válidas que serviram como base para a análise do estudo e detalhamento subsequente.   

 

 

4.2 ANÁLISE UNIVARIADA DOS DADOS  

 

Conforme descrito no método de pesquisa, foram selecionadas apenas as variáveis 

relacionadas com o modelo de estudo detalhado previamente. A análise inicial está relacionada 

com a frequência das respostas, com base na escala Likert de cada uma das variáveis descritas. 

No gráfico 1 é possível verificar os resultados obtidos.  
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Gráfico 1 – Frequência das respostas apresentadas 
Fonte: Elaboração do autor 
 

Com base na análise das frequências é possível notar uma maior discordância associadas 

com as variáveis Q5_1, Q5_2, Q5_3, Q5_4 e Q5_5 representando que há uma dispersão, ou 

melhor, não concentração de casos de usos associados com a adoção do PaaS nas empresas. Da 

mesma forma são observadas maiores frequências de concordância nas variáveis Q3_4, Q8, 

Q9, Q10 com destaque especial para Q9, que obteve 83% se somados concordo e concordo 

totalmente.  

 

Analisando sob o prisma da estatística descritiva, consolidam-se em uma única tabela 

as principais medidas estatísticas univariadas que serão analisadas. A tabela 1 - Descritivos 

estatísticos variáveis de análise - inclui não só a frequência, já antes descrita, mas também 

Média, Mediana, Desvio Padrão e Moda. Esta última apresenta-se destacada em negrito 

juntamente com as frequências apresentadas.   
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Tabela 1 – Descritivos estatísticos variáveis de análise 

 
Fonte: Elaboração do autor. 
 

A seguir encontram-se descritos os principais pontos interpretados a partir da tabela que 

foi consolidada:  

• Nota-se a dispersão maior associada com o peso associado com os casos de uso 

PaaS descritos pelas variáveis Q5_1, Q5_2, Q5_3, Q5_4, Q5_5. Esta 

dispersão pode ser interpretada pela característica do próprio PaaS que possui 

uma pulverização de casos de uso aplicáveis associados com a adoção do PaaS;  

• Interessante notar que a variável Q5_4 - Inovação (RPA, Chatbot, 

Blockchain) apresentou uma menor dispersão, o que pode indicar maior 

adoção ou associação do uso de PaaS com temas classificados como inovadores 

pelos provedores de plataforma;   

• Destaca-se que Q3_4 Importância PaaS apresenta 54 respostas 

indicando concordância com a importância, o que representa 70,13% do total 

de respostas;  

• 72,73% indicaram que concordam que Q8 adoção de PaaS está 

relacionada com redução de custos para a empresa e somente 

11,69% não associam ao PaaS qualquer redução de custos; 

• 83,12% indicaram que Q9 adoção de PaaS está associada com 

projetos transformacionais em suas respectivas empresas; 



35 

 

• 54,44% analisam que o impacto ao negócio é alto caso PaaS não funcione 

conforme destacado por Q10; 

• Em uma análise preliminar, tomando como base somente a frequência, 

percebem-se os percentuais de concordância elevados sugerindo uma provável 

similaridade;  

• a Moda de todas as variáveis foram destacadas em negrito, e destaca-se que a 

variável Q5_5 apresentou o maior valor entre todas as variáveis analisadas;  

• Mediana corrobora para uma análise preliminar de concordância uma vez que a 

maioria das variáveis possuem valores 4; 

• Nota-se que as variáveis Q3_4, Q8, Q9 e Q10 possuem desvio padrão 

próximo de 1, o que indica baixo nível de dispersão. 

 

 

4.3 ANÁLISE MULTIVARIADA DOS DADOS  

 

Com objetivo de iniciar o processo de análise multivariada, inclui-se primeiramente a 

Tabela 2 que indica a correlação entres todas as variáveis integrantes deste estudo conforme 

destacado na figura 1 – Método de Pesquisa.  

 
                           Tabela 2 - Correlação entre variáveis 

 
                          Fonte: Elaboração do autor. 
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Ao analisar a tabela 2 constata-se que as correlações entre as variáveis de estudo não 

são fortes de uma forma geral, nota-se que as principais correlações estão entre as variáveis 

Q3_4 Percepção sobre Importância do PaaS, Q5_1 Peso uso do PaaS: 

Desenvolvimentos, Q5_2 Peso uso do PaaS: Integração iPaaS, Q5_3 

Peso uso do PaaS: Automação de Processos iBPM, Q5_4 Peso uso do 

PaaS: Inovação (RPA, Chatbot, Blockchain) e Q5_5 Peso uso do PaaS: 

Outros e variáveis Q8 Adoção do PaaS ajudou diretamente na redução 

dos custos, Q9 Adoção do PaaS está associado com projetos 

transformacionais na sua empresa e Q10 O impacto é alto para o negócio 

caso a PaaS não funcione.  

 

Quando se analisam estes dois grupos de variáveis Q3_4, Q5_1, Q5_2, Q5_3, Q5_4 

e Q5_5 representam primordialmente a visão do profissional de TI quanto à importância dos 

casos de uso, ao passo que as variáveis Q8, Q9 e Q10 refletem uma condição real já vivenciada 

pelas empresas onde o entrevistado mede com base na escala Likert e sua percepção os pesos 

empregados. 

 

O entendimento entre estes dois grupos de variáveis é importante pois, conforme 

descrito na Figura 1- Método de Pesquisa, este estudo visa analisar a relação entre as variáveis 

destes dois grupos respondendo algumas perguntas: como a percepção sobre a importância do 

PaaS se relaciona com os benefícios percebidos de custos, associação com projetos 

transformacionais e criticidade ao negócio relacionados com a adoção do PaaS pelas empresas.  

 

Conforme detalhado na Figura 1 - Método de Pesquisa - o método estatístico definido e 

aplicado foi a regressão múltipla. O objetivo principal é analisar os impactos relacionados com 

as variáveis com e sem a inclusão das variáveis de controle Q5_1, Q5_2, Q5_3, Q5_5, sendo 

destacada como variável de controle principal Q5_4 Peso uso do PaaS: Inovação 

(RPA, Chatbot, Blockchain). A mesma foi definida por estar diretamente associada 

com microsserviços relacionados com inovação. Há um interesse secundário neste trabalho em 

identificar se inovação possui relações diretas com redução de custos, projetos 

transformacionais e criticidade para empresa. Adicionalmente o autor tem interesse em 

correlacionar os resultados aqui obtidos com estudos futuros associando a teoria da difusão da 

inovação (ROGERS, 2003).  
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Estas análises visam responder se, pelo fato do cliente já ter adotado PaaS e identificado 

benefícios e/ou criticidade da solução, isso tem alguma associação com a percepção do próprio 

profissional de tecnologia sobre a importância do PaaS.   

 

Com objetivo reforçar o objetivo, principalmente aos leitores que não atuam diretamente 

com PaaS, as soluções de plataforma cloud são posicionadas em muitos casos como soluções 

complementares a outras soluções (CUSSOMANO, 2010). Os usuários finais que utilizam a 

solução não têm a percepção sobre os componentes de arquitetura que suporta as soluções, ou 

seja, mesmo que algum processo crítico esteja utilizando a plataforma é comum o usuário final 

associar sempre o uso da funcionalidade à solução principal. Este estudo delimitou as respostas 

aos profissionais de TI, pois são eles que possuem visibilidade tecnológica e deveriam ser 

capazes de discernir sobre a importância das soluções de forma individual e também de forma 

conjunta. Desta forma, este estudo busca identificar se as relações de importâncias ou pesos 

adotados pelo profissional de tecnologia indicam que o mesmo consegue discernir claramente 

sobre percepção individual e percepção sobre benefícios realizados que foram mensurados com 

PaaS.  

 

No quadros 2, 4 e 6, o * indica o nível de significância e como de praxe em ciência 

sociais aplicadas considera-se como premissa o nível de significância de 0.05.  
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   Quadro 2  - Análise Regressão 1 – Análise VD Q8 + Variáveis de Controle 
   Fonte: Elaboração do autor. 
 

Ao observar modelo (1) Quadro 2 Análise Regressão 1, pode-se notar que o valor P-

valor da variável Q3_4 é superior a 0.05 conforme indicado pelo*. Com base no resultado 

apresentado não se rejeita H0, ou seja, conclui-se que não há uma relação com significância 

estatística entre as variáveis analisadas. Este mesmo resultado se mantém nas regressões (2) 

quando incluída a variável de controle Q5_4 o valor de P t-teste é superior a 0.1 e no cenário 

(3) no qual se incluem todas as variáveis de controle os valores continuam não significativos 

indicando que não há uma relação constatada entre as variáveis analisadas. Como registro 

indica-se o valor do P valor t-teste do item (1) foi de 0.0817.   

 

Q8

(1) (2) (3)

Percepção Importância do PaaS (Q3_4) 0.210* 0.169 0.156
(0.119) (0.123) (0.133)

Uso PaaS: Inovação (Q5_4) 0.107 0.186*
(0.084) (0.098)

Uso PaaS: Desenvolvimento (Q5_1) 0.046
(0.095)

Uso PaaS: Integração (Q5_2) -0.155
(0.094)

Uso PaaS: Automação (Q5_3) -0.060
(0.096)

Uso PaaS: Outros Casos (Q5_5) 0.121
(0.084)

Constant 3.059*** 2.880*** 2.877***
(0.482) (0.501) (0.504)

Observações 77 77 77
R2 0.040 0.060 0.123
Adjusted R2 0.027 0.035 0.048
F Statistic 3.114* 2.376* 1.642
Nível de Significância *p<0.1;**p<0.05; ***p<0.01

VD: Redução de custos associados com adoção do PaaS

Redução de custos associados com PaaS é impactado em função da percepção 
importancia do PaaS
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O estudo relacionado à variável dependente Q8, que representa a redução de custo como 

benefício identificado com a adoção de PaaS, não tem uma relação com a percepção do 

profissional de TI quanto à importância do PaaS para sua organização descrito pela variável 

independente Q4_3 – mesmo quando incluídas as variáveis de controle do modelo que está 

diretamente associado ao caso de uso ou importância do caso de uso do PaaS em sua 

organização.  

Apresenta-se a seguir no quadro 3 - Diagnóstico após regressão 1 - e com base na mesma 

foram analisados os resíduos da regressão assim como o teste VIF. Com base na análise dos 

resíduos pode-se verificar: Linearidade, Normalidade, Homocedasticidade e possíveis Outliers 

associados aos resíduos, e adicionalmente a esta análise foi incluído o teste VIF com objetivo 

de validar a multicolinearidade. A análise dos resíduos foi realizada de duas formas: 

interpretação gráfica dos resíduos conforme detalhado no Apêndice B Gráficos de resíduos e a 

realização dos testes de Shapiro e Bresuch-Pagan.  

 

 

 
Quadro 3 - Diagnóstico após regressão 1 - VD Q8 + variáveis de controle  
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Com base na análise dos resíduos pode-se notar que não houve distinção entre as três 

análises realizadas. Destaca-se que os resíduos apresentam Homocetasdicidade assim como não 

foi identificada Multicolinearidade entre as variáveis independentes.  

 

Mesmo o modelo estando adequadamente especificado com diagnósticos após a 

regressão não indicando não conformidades, o modelo não apresentou resultados 

estatisticamente significantes entre Q8 - A adoção do PaaS ajudou diretamente 

na redução de custos e Q3_4 - Percepção sobre a importância do 

PaaS 

 

  

Interpretação dos Gráficos dos residuos Regressão 1 Regressão 2 Regressão 3
Residual vs Filtted* Regressão linear Regressão linear Regressão linear 
Normal Q-Q* Não Normal Não Normal Não Normal 
Scale-Location* Homocedasticidade Homocedasticidade Homocedasticidade
Residual vs Leverage* Sem Outliers Sem Outliers Sem Outliers 
Shapiro Test Não Normal Não Normal Não Normal 
Breusch-Pagan Homocedasticidade Homocedasticidade Homocedasticidade
fator de inflação da variância (VIF) Não se aplica Não há Multicolinearidade Não há Multicolinearidade 

Diagnóstico após Regressão 1 - VD Q8  + Variáveis de Controle
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Quadro 4 - Análise regressão 2 – Análise VD Q9 + Variáveis de controle 

           Fonte: Elaboração do autor. 
 

Não diferente da análise anterior, no quadro 4 modelo (1), variável dependente Q9 que 

representa adoção de PaaS com projetos transformacionais, não apresentou, em nenhuma das 

regressões (1), (2) ou (3) o P-valor valores com base na significância previamente delimitada. 

Com base no resultado apresentado não se rejeitou H0, ou seja, concluiu-se que não há uma 

relação com significância estatística entre as variáveis analisadas nas três análises: (1) somente 

a relação entre variável dependente Q10 e independente Q3_4; (2) mesmo cenário anterior 

adicionado à variável independente de controle Q5_4; (3) incluindo adicionalmente todas as 

variáveis de controles associadas com importância do caso de uso. 

Q9

(1) (2) (3)

Percepção Importância do PaaS (Q3_4) 0.089 0.047 -0.066
(0.115) (0.119) (0.128)

Uso PaaS: Inovação (Q5_4) 0.108 0.081
(0.081) (0.094)

Uso PaaS: Desenvolvimento (Q5_1) 0.058
(0.092)

Uso PaaS: Integração (Q5_2) 0.030
(0.090)

Uso PaaS: Automação (Q5_3) 0.044
(0.092)

Uso PaaS: Outros Casos (Q5_5) 0.164**
(0.081)

Constant 3.805*** 3.623*** 3.443***
(0.467) (0.485) (0.484)

Observações 77 77 77
R2 0.008 0.031 0.111
Adjusted R2 -0.005 0.005 0.035
F Statistic 0.600 1.194 1.460
Nível de Significância *p<0.1;**p<0.05; ***p<0.01

Adoção de PaaS associado com projetos transformacionais  é impactado em 
função da percepção importancia do PaaS

VD: Adoção de PaaS associados com projetos transformacionais empresa
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O estudo relacionado à variável dependente Q9 que representa a associação do PaaS 

com projetos transformacionais como benefício identificado com a adoção não tem uma relação 

com a percepção do profissional de TI quanto à importância do PaaS para sua organização 

descrito pela variável independente Q4_3 - mesmo quando incluídas as variáveis de controle 

do modelo que está diretamente associado ao caso de uso ou importância do caso de uso do 

PaaS em sua organização.  

 

Tal qual executado na regressão 1 foram realizados todos os testes de diagnóstico após 

regressão 2 com objetivo de analisar todos os mesmos parâmetros conforme resultados descritos 

no quadro 5  

 

 
Quadro 5 - Diagnóstico após regressão 2 - VD Q9 + variáveis de controle 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Com base na análise dos resíduos, destaca-se o indicativo de Heterocedacidade na 

regressão (3). A mesma identificada através da análise e interpretação dos gráficos que indicam 

que a linha vermelha, no gráfico Scale-Location descrita no Apêndice B resíduos, não 

apresentava uma tendência horizontal. Esta interpretação foi ratificada posteriormente pelo 

teste de Breusch-Pagan onde foi apresentado valor p-valor de 0.039, e para este caso rejeitou-

se a hipótese nula do teste, indicando que neste caso há Heterocedacidade. Adicionalmente 

destaca-se que não foram identificados Multicolinearidade entre as variáveis independentes.  

 

 

 

 

  

Interpretação dos Gráficos dos residuos Regressão 1 Regressão 2 Regressão 3
Residual vs Filtted* Regressão linear Regressão linear Regressão linear 
Normal Q-Q* Não Normal Não Normal Não Normal 
Scale-Location* Homocedasticidade Homocedasticidade Heterocedacidade
Residual vs Leverage* Sem Outliers Sem Outliers Sem Outliers 
Shapiro Test Não Normal Não Normal Não Normal 
Breusch-Pagan Homocedasticidade Homocedasticidade Heterocedacidade
fator de inflação da variância (VIF) Não se aplica Não há Multicolinearidade Não há Multicolinearidade 

Diagnóstico após Regressão 2 - VD Q9 + Variáveis de Controle 
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Quadro 6 - Análise Regressão 3 – VD Q10 + Variáveis de Controle 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Pode-se notar que a análise incluindo a variável dependente Q10 que representa o 

impacto para empresa caso PaaS não funcione apresentou valores P t-teste superiores aos 

delimitados como significantes por este estudo de forma que, com base no resultado 

apresentado, não se rejeitou H0, ou seja, concluiu-se que não há uma relação com significância 

estatística entre as variáveis utilizadas nos três modelos: (1) somente a relação entre variável 

dependente Q10 e independente Q3_4; (2) mesmo cenário anterior adicionada a variável 

independente de controle Q5_4; (3) incluindo adicionalmente todas as variáveis de controles 

associadas com importância do caso de uso.   

 

Q10

(1) (2) (3)

Percepção Importância do PaaS (Q3_4) 0.217* 0.222* 0.137
(0.114) (0.119) (0.127)

Uso PaaS: Inovação (Q5_4) -0.013 -0.091
(0.081) (0.093)

Uso PaaS: Desenvolvimento (Q5_1) 0.065
(0.091)

Uso PaaS: Integração (Q5_2) 0.008
(0.090)

Uso PaaS: Automação (Q5_3) 0.143
(0.092)

Uso PaaS: Outros Casos (Q5_5) 0.095
(0.08)

Constant 2.617*** 2.639*** 2.466***
(0.461) (0.484) (0.482)

Observations 77 77 77
R2 0.046 0.046 0.130
Adjusted R2 0.033 0.021 0.055
F Statistic 3.617* 1.798 1.736
Nivel de Significancia *p<0.1;**p<0.05; ***p<0.01

PaaS é crítico ao negócio é impactado em função da percepção importancia do 
PaaS

VD: Impacto alto ao negócio caso PaaS não funcione
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O estudo relacionado à variável dependente Q10 que representa a importância do PaaS 

na sustentação de atividades relacionadas com negócio da empresa não tem uma relação com a 

percepção do profissional de TI quanto à importância do PaaS para sua organização descrito 

pela variável independente Q4_3 – mesmo quando incluídas as variáveis de controle do modelo 

que está diretamente associado ao caso de uso ou importância do caso de uso do PaaS em sua 

organização. 

 

Da mesma forma como realizado nas regressões 1 e 2, foram realizados todos os testes 

de diagnóstico após regressão 3 com objetivo de analisar todos os mesmos parâmetros conforme 

resultados descritos na no quadro 7.  

 

 
Quadro 7 - Diagnóstico após regressão 3 - VD Q10 + variáveis de controle. 
Fonte: Elaboração do autor 
 

Com base na análise dos resíduos, o que chama a atenção é o indicativo de Normalidade 

na regressão (3), o qual é possível verificar pela interpretação dos gráficos assim como resultado 

do Shapiro test que indicou valor de p-value 0.277 não rejeitando hipótese nula e confirmando 

que os resíduos são distribuídos conforme curva normal. Adicionalmente se destaca que todos 

os resultados apresentaram Homocedasticidade assim como não foi identificada 

Multicolinearidade entre as variáveis independentes.  

 

Nas análises realizadas não foi notada uma relação estatisticamente significante entre a 

percepção de importância do PaaS com os benefícios mensurados e associados com a adoção 

do PaaS. Esta característica seria esperado, caso da analise fosse realizada com os usuários 

finais e não nos profissionais de tecnologia da informação, indicando que os profissionais de 

tecnologia possivelmente associam a importância da utilização da soluções com base na 

experiência de uso e menos com base no mapa de soluções.  

 
 

Interpretação dos Gráficos dos residuos Regressão 1 Regressão 2 Regressão 3
Residual vs Filtted* Regressão linear Regressão linear Regressão linear 
Normal Q-Q* Não Normal Não Normal Normal 
Scale-Location* Homocedasticidade Homocedasticidade Homocedasticidade
Residual vs Leverage* Sem Outliers Sem Outliers Sem Outliers 
Shapiro Test Não Normal Não Normal Normal 
Breusch-Pagan Homocedasticidade Homocedasticidade Homocedasticidade
fator de inflação da variância (VIF) Não se aplica Não há Multicolinearidade Não há Multicolinearidade 

Diagnóstico após  Regressão 3 - VD Q10
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Nota-se através do estudo que  que 72% dos profissionais de tecnologia indicaram 

relação de redução de custos com adoção do PaaS, 83% associaram a adoção do PaaS com 

projetos transformacionais e 55% associaram o PaaS com processos criticos para continuidade 

do negócio. Estes benefícios indicados na pesquisa referem-se a utilização do PaaS pelos 

clientes.  

 

O estudo esperava como resultado inicial que o profissional de tecnologia seria capaz 

de associar a importância do PaaS com os benefícios relacionados com a adoção. Esta premisa 

considerava que o profissional de tecnologia, como detentor do mapa de soluções, deveria ser 

capaz de mensurar a importância de cada componente da solução, sem serem influênciados 

pelos sistemas principais. Ao usuário final, como já mencionado, não é esperado que o mesmo 

seja capaz de identificar a composição de soluções pois as mesmas são constuidas buscado uma 

simplificação com usabilidade simplificada independente da complexidade embarcada na 

solução. 

 

Uma vez identificado, através deste estudo, que não há uma relação forte entre 

importância e benefícios do PaaS, alguns questionamentos emergem a partir desta conclusão. 

Será que a estratégia dos próprios provedores de cloud em desassociar categorização de suas 

soluções cloud está impactando esta percepção pelo profissional de TI? O crescente número de 

serviços e classificações está impactando? Há uma limitação no número de sistema no qual o 

profissional de TI é capaz de concentrar sua percepção de importância?  

 

Este estudo, mesmo não comprovando uma relação entre as variáveis estudadas, se 

apresenta importante  para os provedores de PaaS que desejam melhor delimitar estratégias 

comerciais e de produto. A melhor compreenção sobre as alavancas de valor dos clientes 

permitirá melhor delimitar estatégias comerciais apropriadas com objetivo de melhorar a 

receita. Sendo indicado, em estudos futuros, analises estatísticas complementares com objetivo 

de corroborar para os resultados apresentados.  

 

Este trabalho, por fim, traz luz à maturidade do mercado brasileiro quanto adoção de 

cloud e especificamente relacionado ao PaaS confirma que há benefícios associados com 

redução de custos e beneficios ao negócio de forma consistente.  
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APÊNDICE A - QUESTÕES SURVEY 

Plataforma na Nuvem: Estudo dos impactos relacionados com a adoção 

 

Q1 - Sua empresa atualmente possui uma estratégia de Computação na Nuvem bem 

definida? 

 

Q2 - Ao analisar o Mapa/landscape dos sistemas atuais de sua empresa, você pode afirmar 

que majoritariamente as soluções são: Totalmente On Premise; Híbrida On Premise > 

Cloud; Híbrido On Premise = Cloud; Híbrido Cloud > On Premise; Totalmente Cloud - 

SaaS, PaaS e IaaS 

 

Q3 - Ao avaliar as soluções cloud adotadas (IaaS, PaaS, SaaS), poderia classificar de 

acordo a importância para sua empresa:  Q3_2 - IaaS; Q3_4 - PaaS; Q3_5 - SaaS 

 

Q4 - A sua empresa já adotou Plataforma como Serviço - PaaS? 

 

Q5 - Sobre Plataforma como Serviço - PaaS, quais os principais pilares associados com a 

adoção da mesma na sua empresa?  

Q5_1 – Desenvolvimento MXDPs*;  

Q5_2 - Integração;  

Q5_3 - Automação de Processos;  

Q5_4 - Inovação(RPA, Chatbot, Blockchain);  

Q5_5 -Outros  

 
*MXDPs - Multiexperience Development Platforms Gartner 

 

Q6 - Nos últimos 3 anos foram realizados estudos financeiros com objetivo de mensurar 

possíveis benefícios associados com a adoção de Plataforma como Serviço - PaaS na sua 

empresa? 

 

Q7 - Poderia listar os principais indicadores identificados durante o estudo realizado? Ex 

30% de redução no tempo de desenvolvimento / 10% de aumento na produtividade etc. 
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Q8 - Com base na sua percepção, podemos afirmar que a adoção da Plataforma como 

Serviço ajudou diretamente na redução dos custos relacionados com tecnologia? 

 

Q9 - Podemos afirmar que os projetos relacionados com Plataforma como Serviço - PaaS 

estão associados com projetos transformacionais* na sua empresa? 

* Relacionados com Inovação ou associados com processos críticos para operação da empresa. 

 

Q10 - Como hipótese, caso sua empresa não pudesse utilizar a Plataforma como Serviço - 

PaaS (desconsiderando qualquer protocolo de segurança e recuperação) . Poderíamos 

afirmar que o impacto associado ao negócio de sua empresa seria: Muito Baixo, Baixo, 

Neutro, Alto e Muito Alto 

 

Q11 - Pedimos que indique na lista o nome se sua empresa*, caso a mesma não esteja na  

lista basta selecionar a opção "Outros". A identificação é necessária para que possamos 

consolidar diversas respostas de uma mesma empresa, garantindo desta forma maior 

acuracidade no estudo. Lembramos que as informações são confidenciais. 
* Empresas listadas no Ibovespa até outubro de 2020 

 

Q12 - Favor indicar nome de sua empresa, caso a mesma não esteja na lista. 

 

 

Q13 - Caso você tenha interesse em receber o resultado final do estudo associado com esta 

pesquisa, pedimos que inclua suas informações de contato. 
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APÊNDICE B – GRÁFICOS DE RESÍDUOS 
 

 

Diagnóstico após Regressão 1 - VD Q8  + Variáveis de Controle 

 

Resíduos Regressão (1) 
 

 
Gráfico 2 - Resíduos de Regressão (1) 
Fonte: Elaboração do autor. 
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Resíduos Regressão (2) 
 

 

 
Gráfico 3 - Resíduos Regressão (2) 
Fonte: Elaboração do autor. 
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Resíduos Regressão (3) 
 

 

 
Gráfico 4 - Resíduos Regressão (3) 
Fonte: Elaboração do autor. 
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Diagnóstico após Regressão 2 - VD Q9 + Variáveis de Controle 

 

Resíduos Regressão (1) 
 

 

 
Gráfico 5 - Resíduos Regressão (1) 
Fonte: Elaboração do autor. 
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Resíduos Regressão (2) 
 
 

 
Gráfico 6 - Resíduos Regressão (2) 
Fonte: Elaboração do autor. 
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Resíduos Regressão (3) 
 

 

 
Gráfico 7 - Resíduos Regressão (3) 
Fonte: Elaboração do autor. 
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Diagnóstico após Regressão 3 - VD Q10 

 
Resíduos Regressão (1) 

 

 

 
Gráfico 8 - Resíduos Regressão (1) 
Fonte: Elaboração do autor. 
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Resíduos Regressão (2) 
 

 

 
Gráfico 9 - Resíduos Regressão (2) 
Fonte: Elaboração do autor. 
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Resíduos Regressão (3) 
 

 

 
Gráfico 10 - Resíduos Regressão (3) 
Fonte: Elaboração do autor. 

 


