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RESUMO 

 

Frente a um novo cenário global imposto por uma condição pandêmica, departamentos de 

Tecnologia da Informação (TI) de empresas viram-se compelidos a criarem condições rápidas 

para expansão ou redução de suas infraestruturas. A adoção de serviços de nuvem acabou por 

ser um caminho natural escolhido para endereçar essas demandas, trazendo também alguns 

desafios, incluindo aspectos estratégicos, como a definição da adoção de um ou mais 

provedores, para migração de seus dados corporativos. Este estudo investiga a influência do 

risco percebido, pelos profissionais de TI, na adoção de uma estratégia multi-cloud, além de 

examinar outros fatores que contribuem com a intenção desse movimento. Uma análise de 

modelagem de equação estrutural de mínimos quadrados parciais (PLS-SEM) foi realizada para 

avaliar as variáveis latentes do modelo de pesquisa, e examinar seus efeitos sobre a intenção da 

migração de dados corporativos para um ambiente de nuvem, considerando múltiplos 

provedores de serviços de infraestrutura de TI. Os resultados mostram que Atitude, Controle 

Comportamental Percebido e Norma Subjetiva têm efeito positivo direto sobre a Intenção. 

Além disso, o modelo proposto incorpora construtos adicionais, indicando que Risco Percebido 

afeta negativamente a intenção da migração de dados corporativos para o ambiente de nuvem, 

caso se adote uma estratégia multi-cloud. A agregação desses resultados indica que os 

profissionais de TI entendem que a migração de dados corporativos para o ambiente de nuvem 

é algo benéfico, mas se sentem inseguros em relação à adoção de uma estratégia multi-cloud. 

 

Palavras-chave: multi-cloud, migração de dados, computação em nuvem, pandemia, risco 

percebido. 

 

 



ABSTRACT 

 

Facing a new global scenario imposed by a pandemic condition, companies’ Information 

Technology (IT) departments found themselves compelled to create rapid conditions for 

expansion or reduction of their infrastructures. The cloud services adoption ended to be a 

natural path chosen to address these demands, which also brough some challenges, including 

strategic aspects, such as defining the adoption of one or more cloud service providers for 

corporate data migration. This study investigates the influence of perceived risk, by IT 

professionals, in the adoption of a multi-cloud strategy, in addition examine to other factors that 

contribute to the intention for this movement. A partial least squares structural equation 

modeling (PLS-SEM) analysis was performed to assess the latent variables of the research 

model and examine their effects on the intent of migrating enterprise data towards a cloud 

environment, considering multiple IT infrastructure service providers. The results suggest that 

Attitude, Perceived Behavioral Control and Subjective Norm have a positive direct effect on 

Intention. Moreover, the proposed model incorporates additional constructs, indicating that 

Perceived Risk negatively affects the intention of migrating corporate data to the cloud 

environment, if a multi-cloud strategy is adopted. The aggregation of these results allows us to 

interpret that IT professionals understand that the migration of corporate data to the cloud 

environment is something beneficial, but feel insecure about adopting a multi-cloud strategy. 

 

Keywords: multi-cloud, data migration, cloud computing, pandemic, perceived risk. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pandemia do Coronavírus, anteriormente conhecido como 2019-nCoV, contribuiu 

para uma modificação importante relacionada ao modo de como as companhias lidam com seus 

sistemas de TI (Meirelles, 2021), em especial na adoção de serviços de nuvem, onde seu uso 

aumentou em volume, velocidade e variedade de dados gerados frente a esse cenário global 

(Alashhab et al., 2020).  Uma pesquisa recente indica que 77% dos tomadores de decisão de TI 

teriam acelerado a transformação digital mais cedo se estivessem cientes do impacto total que 

isso poderia ter em suas organizações (Wilson, 2020). Há empresas que viram um aumento na 

demanda do consumo de suas infraestruturas de TI, como empresas de comércio eletrônico de 

varejo, provedores de serviços de videoconferência e empresas do mercado financeiro, 

influenciadas pelo confinamento social de seus clientes. Há também companhias que 

observaram quedas em suas fontes de receita, como agências de viagens, alguns setores da 

indústria e entretenimento ao vivo. Em ambas as situações, há tendência de evolução dos custos 

anuais de TI (Meirelles, 2022). Então, se por um lado há cenários que demandam expansão e 

elasticidade rápidas no acesso à infraestrutura de TI, por outro há situações em que a diminuição 

de custos é condição de sobrevivência para o negócio, e TI pode ser indicada como uma área 

importante a contribuir nessa direção. Em ambas as situações, o tamanho das retrações e 

expansões necessárias também não é totalmente conhecido, dadas as incertezas impostas por 

uma condição pandêmica. Para que se pudessem acomodar estas demandas de negócio, essas 

empresas passaram a considerar mais intensamente a utilização de serviços de nuvem 

(Donnelly, 2021) como uma forma de atender à urgência destas transformações requeridas e 

dar flexibilidade para que o negócio pudesse se ajustar a um novo panorama de consumo 

(Harvey, Dekate, e Donham, 2022). 

Os responsáveis por decisões estratégicas de TI dessas companhias, portanto, viram-se 

diante do desafio de estabelecer padrões de utilização de serviços de nuvem, iniciando pela 

definição de utilização de um ou mais provedores de infraestrutura de TI. Estes tomadores de 

decisão precisam avaliar a percepção de risco associada a este direcionamento e observar outros 

critérios, que incluem conhecer a abrangência e capacidades técnicas dos serviços ofertados 

pelos provedores de nuvem, custos associados, fatores de disponibilidade e o chamado lock-in. 

Este último está ligado ao aspecto de seguir ou não uma estratégia que crie um forte vínculo 

entre a TI de suas empresas e um provedor de serviços de nuvem específico, de forma que possa 

afetar seu poder de barganha em questões, como preço, tempo de resposta do provedor e 

qualidade de seus serviços (Goasduff, 2019).  
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Rumo a essa direção, o próximo passo está associado à movimentação de cargas de 

trabalho que estejam operando nos ambientes atuais para a nuvem, uma migração, que, 

dependendo do escopo, pode demandar tempo e esforço. Portanto, uma estratégia inadequada 

para essa transformação pode trazer desdobramentos negativos para o negócio, afetando 

disponibilidade de serviços, custos e tempo de resposta a novas demandas de mercado. 

Pesquisadores têm dedicado atenção aos aspectos práticos da adoção de serviços de nuvem por 

corporações (Benlian, Kettinger, Sunyaev, e Winkler, 2018), incluindo suas intenções de uso, 

retorno financeiro, segurança e capacitação. Porém, a literatura acadêmica atual ainda não é 

específica em indicar os benefícios, desvantagens e considerações em se adotar uma estratégia 

que considere um único, ou múltiplos provedores de serviços de nuvem pública, para uma 

mesma classe geral de soluções de TI, ou cargas de trabalho (Smith, 2020). Esta definição 

estratégica é crítica para o desempenho e, em algumas vezes, para a continuidade do negócio, 

em um panorama em que a velocidade e qualidade dos serviços de TI são fundacionais. 

Assim, a motivação para este trabalho é poder avaliar como diferentes aspectos 

influenciam tomadores de decisão em sua intenção de migração de dados corporativos para um 

ambiente de nuvem, considerando a adoção de um ou múltiplos provedores de serviços de 

infraestrutura de TI. Almeja-se que o resultado seja capaz de apoiar os tomadores de decisão na 

compreensão de como esses aspectos podem impactar o desempenho de seus negócios. Com 

base no contexto apresentado neste estudo, será explorada a pergunta de pesquisa: “A migração 

de serviços de infraestrutura de TI, do ambiente on-premises para nuvem, utilizando múltiplos 

provedores (multi-cloud), aumenta as preocupações com a intenção de adoção?” 

Este estudo tem como objetivo avaliar, na ótica dos profissionais de TI, fatores que 

afetam a intenção de migração de dados corporativos, adotando múltiplos provedores de 

serviços de infraestrutura de TI em nuvem. Mais, especificamente, almeja-se identificar em que 

proporção aspectos, como atitude, norma subjetiva e controle comportamental percebido 

influenciam diretamente a intenção dos profissionais de TI, na adoção de um modelo multi-

cloud. Por último, busca-se identificar até que ponto a intenção e a decisão dos profissionais de 

TI, na adoção de uma estratégia multi-cloud são influenciadas pela confiança e pelo risco 

percebido desse movimento em direção à nuvem. Em outras palavras, busca-se compreender 

como confiança e risco percebido afetam atitude, norma subjetiva e controle comportamental 

percebido. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A administração de TI, de diferentes organizações, como elemento decorrente do 

modelo de governança de TI, tem enfrentado desafios crescentes face ao aumento de utilização, 

complexidade e mudanças, nos ambientes internos e externos das companhias (Albertin e 

Albertin, 2016). Como desdobramento desses desafios, esses grupos, alinhados às estratégias, 

objetivos e metas organizacionais, têm papel preponderante no processo decisório de quais 

tecnologias serão adotadas, e quais estratégias serão utilizadas para adoção dessas tecnologias. 

Em cenários em que o uso de TI é agora direcionado para uma maior adoção de serviços de 

infraestrutura de nuvem (Kathuria, Mann, Khuntia, Saldanha, e Kauffman, 2018), a 

movimentação de cargas de trabalho do ambiente local (on-premises) para ambientes de nuvem 

pública, implica em uma decisão estratégica importante: a utilização de um ou mais provedores. 

No sentido de compreender como este processo decisório se desenrola, que fatores influenciam 

os profissionais de TI nessa direção, e em que medida confiança e o risco percebido sobre a 

migração dos dados podem influenciar o direcionamento desse movimento, buscou-se 

empregar teorias de decisão comportamental, mais comumente aplicadas ao cenário de TI. 

Então, foram consideradas teorias comportamentais baseadas na racionalidade (D'Arcy e 

Lowry, 2017), teorias, que ressaltam a importância da confiança nos serviços e nos provedores 

de nuvem (Lansing e Sunyaev, 2016) e teorias baseadas na motivação para conformidade com 

aspectos de segurança (Lebek, Uffen, Neumann, Hohler, & Breitner, 2014). 

 

 

2.1 TEORIAS COMPORTAMENTAIS 

 

Buscou-se utilizar como fundação para proposição um modelo já experimentado e 

adaptável ao que a pergunta de pesquisa quer responder. Dentro desse panorama, aparecem, 

principalmente, a Theory of Diffusion of Innovations (DIT) (Rogers, 1995), The Theory of 

Planned Behavior (TPB) (Ajzen, 1985, 1991), a Decomposed Theory of Planned Behavior 

(Taylor & Todd, 1995a), o Technology Acceptance Model (TAM) (Davis, Bagozzi & Warshaw, 

1989), o Technology Acceptance Model 2 (TAM2) (Venkatesh & Davis, 2000) e o Technology 

Acceptance Model 3 (TAM3) (Venkatesh & Bala, 2008). Com foco em decisões corporativas, 

dois desses modelos ressaltam o TAM e o TPB. Um segundo pressuposto deste trabalho é que 

o movimento em direção à nuvem é algo útil e necessário, levando em conta benefícios 

conhecidos, como fornecimento de uma infraestrutura escalável, resiliente e econômica (Forest 
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& Vogel, 2022). Portanto, dois dos pilares do TAM são considerados constantes, convergindo 

para adoção do TPB como base para o modelo proposto neste trabalho. 

 

 

2.2 DIMENSÕES AGREGADAS 

 

Em uma revisão de literatura com 39 papers, produzidos desde 2014, confiança, de 

forma positiva, e percepção de risco, de forma negativa, aparecem como fatores determinantes, 

que exibem influência direcional consistente acerca da adoção de serviços de nuvem (Wulf, 

Westner, & Strahringer, 2021). Uma das principais preocupações, que podem dificultar 

migrações à nuvem, diz respeito aos riscos associados a esse movimento, envolvendo aspectos, 

como disponibilidade de serviços (Vieira & Meirelles, 2015), que se torna mais complexa em 

configurações com vários provedores de nuvem (Kritikos, Kirkham, Kryza, & Massonet, 2017). 

Embora o TPB reconheça o risco percebido como um fator em segundo plano (Fishbein & 

Ajzen, 2010, p. 25) não teoriza explicitamente sobre seu papel. Em adição ao exposto, as 

relações descritas no TPB estão entre as mais frequentes testadas e expandidas em pesquisas, 

delineando os motivadores de conformidade com políticas de segurança da informação 

(Simões, Cappellozza, Perez, & Moraes, 2021), bem como a importância do risco percebido 

em decisões de TI  (Moeini & Rivard, 2019).  

 

 

2.3 MODELO DE PESQUISA 

 

Como forma de se buscar responder à pergunta de pesquisa, propôs-se uma extensão da 

Theory of Planned Behavior (TPB), teorizando que seus construtos: atitude, norma subjetiva e 

controle comportamental percebido recebem influência direta de dois construtos adicionais, a 

confiança e o risco percebido. O modelo propõe que Intenção seja indiretamente influenciada 

por outros dois construtos formativos, agregando de forma explícita dimensões capazes de 

suportar as hipóteses edificadas na ação de migração de dados, com foco em confiança e riscos 

percebidos, dentro de um contexto de adoção de uma estratégia multi-cloud.  
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Figura 1 – Modelo de pesquisa 

 
Nota: Adaptado de Ajzen (1985, 1991). Tradução do autor (2022). 

 

 

Pesquisas, no AIS Senior Scholars’ Journal Basket (Lowry et al., 2013), mostram a 

utilização do TPB pelos autores como base para avaliação de modelos de intenção para 

engajamentos comportamentais associados a ambientes de TI. D'Arcy & Lowry (2017) utilizam 

uma extensão do TPB para avaliar aspectos relacionados à adoção (ou não adoção) de políticas 

de segurança da informação por funcionários de organizações. Hashim, Kannan e Wegener 

(2018) vão além, empregando uma extensão do TPB para entender as motivações associadas à 

pirataria digital. Já Moeini e Rivard (2019) propõem um modelo que explica e prevê decisões 

de resposta a riscos de gerentes de projetos de tecnologia da informação, na condução de suas 

atividades. Mais recentemente, Davis, Agrawal e Guo (2021) observam que, no que se refere à 

captura do comportamento futuro, relacionado a aspectos de segurança ou não, a TPB surge 

como uma das teorias mais influentes na ação humana. Os autores reforçam esse apontamento 

citando como argumento central que a intenção de realizar um comportamento é o principal 

determinante do comportamento futuro real. De uma forma geral, o emprego do TPB em todos 

esses exemplos converge para questões comportamentais com o envolvimento de alguma 

percepção de risco consistente com pesquisas de SI (Sistemas de Informação) anteriores sobre 

o comportamento do usuário final, que capturaram e investigaram a intenção de se envolver 

naquele comportamento. 

 

 

2.4 CONSTRUTOS E HIPÓTESES 

 

2.4.1 Intenção 

 

Dada a contextualização anterior, avança-se para a identificação das bases utilizadas na 

definição do modelo proposto, fundamentando as características dos construtos. Salienta-se, de 
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início, portanto, que a relação entre intenção e comportamento parte do pressuposto de que os 

seres humanos tentam tomar decisões racionais com base nas informações que dispõem. Assim, 

a intenção comportamental de uma pessoa em realizar (ou não) um comportamento é o 

determinante imediato do comportamento real daquela pessoa (Fishbein  & Ajzen, 1980). Com 

base na relação intenção-comportamento, argumenta-se que a intenção comportamental, ou 

mais, especificamente, a intenção de migrar os dados de uma organização para um ambiente 

multi-cloud, é um indicador do comportamento real do profissional de TI ou de sua decisão. 

 

 

2.4.2 Atitude 

 

Em conexão direta com a intenção, aponta-se o construto atitude, que se refere à 

manifestação de uma pessoa a favor (ou desfavor) de um objeto ou conceito em uma situação 

(Fishbein  & Ajzen, 1980). A TPB afirma que a atitude em relação a um comportamento prevê 

a intenção de um indivíduo de se envolver naquele mesmo comportamento e, por consequência, 

a intenção é uma tendência de ação comportamental (Ajzen, 1991). Desse modo, por  meio de 

descobertas empíricas, os autores Taylor e Todd (1995b) postulam que a atitude pode 

influenciar diretamente a intenção de um usuário na adoção de uma tecnologia , e Chau e Hu 

(2007) comentam que a atitude é um fator que influencia as decisões de um usuário profissional. 

Assim, nesse modelo, propõe-se a primeira hipótese, da seguinte forma: 

Hipótese 1 (H1): A atitude dos profissionais de TI tem um efeito direto em sua intenção 

de migração de dados corporativos para um ambiente multi-cloud. 

 

 

2.4.3 Normas subjetivas 

 

Como próximo construto, adotaram-se as normas subjetivas, podendo ser caracterizadas 

como percepções do que outras pessoas, consideradas importantes, pensam que se deveriam 

fazer,  enquanto normas descritivas podem ser compreendidas como percepções do que outras 

pessoas, igualmente importantes, realmente fazem (D'Arcy & Lowry, 2017). Similarmente,  

Hashim, Kannan e Wegener (2018) observam que normas subjetivas são as interpretações que 

o sujeito em análise tem sobre a forma como outras pessoas, que lhe são importantes, gostariam 

que ele ou ela se comportasse. Ainda utilizando o TPB como base, Ajzen (1985, 1991) define 

normas subjetivas como crenças de uma pessoa acerca do que a maioria de seus "outros 

importantes" pensam, sobre como deve (ou não deve) se comportar. Em outras palavras, as 
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normas subjetivas podem influenciar a intenção de um profissional de TI. Assim, a segunda 

hipótese é composta por: 

Hipótese 2 (H2): Normas subjetivas têm um efeito direto na intenção dos profissionais 

de TI em migrar dados corporativos para um ambiente multi-cloud. 

 

 

2.4.4 Controle Comportamental Percebido 

 

A TPB define o controle comportamental percebido como a percepção das pessoas sobre 

a facilidade ou dificuldade de realizar um comportamento de interesse. Expande ainda essa 

visão e observa que a tentativa de um usuário de realizar uma ação é frequentemente 

influenciada por suas crenças sobre as probabilidades e consequências percebidas de sucesso 

ou fracasso (Ajzen, 1985, 1991). Trazendo essa definição para o contexto da competência de  

TI e relações com departamentos de SI, Davis, Agrawal e Guo (2021) observam que o controle 

comportamental percebido pode ser entendido como aquele que captura o grau de controle 

percebido pelo usuário final, sobre seus comportamentos e o uso de tecnologias na organização. 

E Elie-Dit-Cosaque, Pallud e Kalika (2014) tratam que as organizações estão cada vez mais 

preocupadas em garantir o senso de controle suficiente dos funcionários sobre as tecnologias 

da informação utilizadas. Assim, a terceira hipótese deste trabalho é indicada da seguinte forma:  

Hipótese 3 (H3): O controle comportamental percebido dos profissionais de TI tem um 

efeito direto em sua intenção de migração de dados corporativos para um ambiente multi-cloud. 

 

 

2.4.5 Confiança 

 

Por conta da natureza de um processo decisório, como a migração de dados corporativos 

para um ambiente multi-cloud, incluindo requerimentos, como a escolha e a necessidade do 

estabelecimento de uma relação entre uma organização com um ou mais CSP (Cloud Service 

Providers), este trabalho propõe a confiança como um construto antecedente chave, a ser 

agregado ao modelo do TPB. A confiança fala sobre um processo afetivo ou emocional, o qual 

resulta em um sentimento de segurança ao confiar em outro, com base no sentimento e na fé de 

uma pessoa.  Mayer e Davis (1995) propuseram um modelo de confiança para relações 

organizacionais com a inclusão de características, tanto do que confia, bem como do que é 

confiado, como influenciadores da formação da confiança. Este tipo de afeto avaliativo 

influencia a atitude do usuário em relação a confiar em uma tecnologia (Komiak & Benbasat, 

2006). A intenção do usuário de confiar em uma tecnologia informa seu processo de tomada de 
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decisão de adoção. Ao considerar a adoção da tecnologia, a tomada de decisão da administração 

de TI pode ser influenciada e afetada por uma intenção de confiança - ou seja, confiar na 

infraestrutura de nuvem de um, ou mais, determinado(s) provedor(es) de serviços em nuvem. 

Com base na discussão anterior, é possível a admissão das seguintes hipóteses: 

Hipótese 4 (H4): A confiança dos profissionais de TI está, positivamente, associada à 

atitude em relação à migração de dados corporativos para um ambiente multi-cloud. 

Hipótese 5 (H5): A confiança dos profissionais de TI está, positivamente, associada à 

norma subjetiva em relação à migração de dados corporativos para um ambiente multi-cloud. 

Hipótese 6 (H6): A confiança dos profissionais de TI está, positivamente, associada ao 

controle comportamental percebido em relação à migração de dados corporativos para um 

ambiente multi-cloud. 

 

 

2.4.6 Risco Percebido 

 

De maneira similar à de como o construto confiança foi abordado na seção anterior, o 

risco percebido também pode abranger aspectos amplos, que precisam ser contextualizados 

neste trabalho, com enfoque nas decisões da área de TI, apontando para o objeto da pergunta 

de pesquisa. O risco percebido pode ser pensado como a crença subjetiva de um indivíduo e 

expectativa de dano potencial resultante de uma situação particular ou um conjunto de 

circunstâncias, e, portanto, influenciam o processo de tomada de decisão (Venkatesh & Goyal, 

2010). Por outro lado, o risco percebido, pode ser influenciado pela experiência (Keil et al., 

2000), como, por exemplo, um indivíduo que teve uma experiência passada ruim, tendo perdido 

dinheiro em aplicações em fundos de investimento. Esse indivíduo, provavelmente, considerará 

que a aplicação nestes tipos de ativos é mais perigosa do que alguém que não teve essa 

experiência. Essa perspectiva é especialmente importante para este trabalho, no sentido de que 

administradores e colaboradores de TI podem ter a compreensão de que a adoção de serviços 

de infraestrutura de TI de nuvem tem os mesmos riscos envolvidos comparados a eventuais 

experiências passadas relacionadas à terceirização de serviços de TI (IT Outsourcing). Questões 

relativas aos riscos potenciais da terceirização de TI são foco de atenção do meio acadêmico, 

gerando vários estudos exploratórios sobre esses riscos, ao longo das últimas duas décadas. Em 

(2006), (Oh, Gallivan, & Kim) já citavam riscos inerentes ao processo de terceirização de TI, 

incluindo oportunismo do fornecedor, perda de controle devido à especificidade dos recursos 

terceirizados, bloqueio tecnológico e outros riscos transacionais decorrentes de obstáculos 

contratuais. Liu e Yuliani (2016) comentam que a terceirização de TI envolve riscos 
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indesejáveis, como o difícil gerenciamento da TI e o aumento de custos. Também citam que 

pesquisas anteriores sobre terceirização de TI mostram que, aproximadamente, um terço dos 

projetos de TI terceirizados gerou resultado negativo ou ineficaz, e mais de 50% dos projetos 

de TI terceirizados foram encerrados antes do término do contrato. Dhar (2012) já descreve as 

principais diferenças entre os modelos de IT outsourcing e CC (Cloud Computing), destacando 

que a maioria dos benefícios da terceirização são alcançados por meio da adoção de CC, porém, 

sem os inconvenientes de IT outsourcing, concluindo que o controle é mantido, e o perfil de 

risco e comprometimento para a organização são mínimos. Assim, levantam-se as hipóteses, da 

seguinte forma: 

Hipótese 7 (H7): O risco percebido pelos profissionais de TI está, negativamente, 

associado à atitude em relação à migração de dados corporativos para um ambiente multi-cloud.  

Hipótese 8 (H8): O risco percebido pelos profissionais de TI está, negativamente, 

associado à norma subjetiva em relação à migração de dados corporativos para um ambiente 

multi-cloud. 

Hipótese 9 (H9): O risco percebido pelos profissionais de TI está, negativamente, 

associado ao controle comportamental percebido em relação à migração de dados corporativos 

para um ambiente multi-cloud. 
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3 METODOLOGIA 

 

O trabalho utilizou uma abordagem quantitativa (Pozzebon & de Souza Bido, 2019), 

com levantamento do tipo survey, utilizando a escala Likert, com intervalo de 5 pontos, entre 1 

(discordo totalmente), e 5 (concordo totalmente), almejando a coleta de informações a partir 

das opiniões de indivíduos profissionais de TI. O questionário foi estruturado, com início por 

um bloco de perguntas para obtenção de dados básicos dos indivíduos, com inclusão de gênero, 

faixa etária, estado onde moram, tempo de experiência na área de TI, e seu papel na 

organização, seguido por um segundo, e maior bloco composto por questionamentos (Tabela 

3) baseados em Ajzen (2019), elaborados com enfoque nos construtos do modelo proposto, 

mencionado anteriormente, tendo um total de 23 perguntas. A validade do questionário foi 

testada, por meio da aplicação da pesquisa, para um subconjunto de 30 indivíduos, estudantes 

de cursos de mestrado profissional, que ocorreu na semana de 26 de setembro de 2021 a 2 de 

outubro de 2021. Como desdobramento das sugestões e evolução do questionário, foi 

modificada a ordem de algumas questões, e foram aperfeiçoados trechos do texto da descrição 

inicial da pesquisa, de modo a tornar mais claro o objeto do trabalho aos participantes.  

A pesquisa completa foi conduzida na sequência, e aberta para respostas até o dia 14 de 

outubro de 2021. O questionário foi distribuído, por meio de convites enviados por mensagens 

diretas e publicações em plataformas de redes sociais, primariamente, LinkedIn, da empresa de 

mesmo nome, e WhatsApp, da empresa Meta. O tempo médio para as respostas foi de 5 minutos 

e 6 segundos. Foram empregadas as técnicas de amostragem de conveniência, com participação 

voluntária dos respondentes (Creswell & Creswell, 2021), e também utilizada a técnica 

snowball sampling, ou “Bola de Neve”, em que o pesquisador amplia  o acesso a mais 

informantes, por meio de dados de contato fornecidos por outros informantes (Noy, 2008). Os 

resultados foram analisados, por intermédio da abordagem de modelagem de equação estrutural 

de mínimos quadrados parciais, o método partial least squares (PLS-SEM), para avaliação das 

variáveis latentes do modelo de pesquisa (Hair, Sarstedt, Ringle, & Mena, 2011), utilizando a 

versão 3.3.3 do software SmartPLS, da empresa alemã SmartPLS GmbH. 

 
 

3.1 PERFIL DA AMOSTRA 

 

A população-alvo foi composta por profissionais de TI, de quadros superiores e gestores 

de sistemas, quadros da área de sistemas de informação, bem como gestores e outros envolvidos 

na tomada de decisões ou influência nos setores público e privado, não havendo nenhuma 
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distinção quanto ao tipo de organização, mas, sim, que colaborassem com o direcionamento da 

adoção de serviços de nuvem de um ou mais provedores. Os papéis ou funções dos entrevistados 

variaram desde colaboradores individuais, sendo estes representantes de, aproximadamente, 

31% da amostra, até líderes de projeto, gestores e executivos, com os aproximados 69% 

restantes da amostra. É possível também observar que a pesquisa atingiu uma faixa importante 

de respondentes com mais de dez anos de experiência em TI, bem como respondentes com 

idades acima dos 34 anos completos, ambas características com pouco mais de 92% dos 

entrevistados, fazendo com que a amostra tivesse melhores condições de suporte ao enfoque 

buscado, o de profissionais de TI que trabalhassem em organizações, e que tivessem influência 

ou poder de decisão na adoção de serviços de nuvem.  

 

 

3.2 AMOSTRA 

 

A pesquisa contou com um total de 243 repostas, que foram submetidas a uma avaliação 

de normalidade dos dados, por meio da verificação de padrões de respostas suspeitas e valores 

discrepantes. Inicialmente, buscou-se pela identificação da existência destes outliers, utilizando 

o cálculo de distância de Mahalanobis (Peres, 2020). Questionários não finalizados ou 

duplicados não foram considerados, e validações de questionários incompletos eram recurso 

nativo da própria ferramenta online de pesquisa utilizada, o SurveyMonkey, da empresa 

Momentive, não permitindo que um respondente avançasse para a questão seguinte, sem que a 

anterior tivesse sido respondida. Por último, foram removidos os straightliners, que são aqueles 

respondentes cujas respostas não variam, que têm um desvio padrão de zero. Como mecanismo 

de apoio a essa verificação, foi utilizada a versão 28.0.1.0 (142), do software SPSS Statistics, 

da empresa IBM. Ao final dessas verificações, 16 respostas foram excluídas, fazendo com que 

a amostra ficasse com 227 respostas.  
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Uma vez que tenham sido removidas as observações inválidas ou suspeitas, em uma 

fase seguinte, tornou-se necessária a análise da qualidade dos resultados. Para isso, foi essencial 

a avaliação das relações entre os construtos (propostos no capítulo 2.4) e seus indicadores 

(medidas expressas em termos quantificáveis, associadas a cada pergunta do questionário), por 

intermédio dos chamados modelos de medição. Também foram avaliadas as relações entre os 

diferentes construtos, designadas como  modelo estrutural  (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 

2021).  

 

 

4.1 MODELOS DE MEDIÇÃO 

 

De forma que se pudesse examinar as relações entre indicadores e construtos, utilizou-

se mecanismos para avaliação de confiabilidade e validade. A confiabilidade pode ser vista 

como uma medida de consistência. Em especial, para este trabalho, foi avaliada a confiabilidade 

interna, que é a consistência das respostas das pessoas por intermédio de itens. Já por validade, 

entende-se como mecanismo que valida até onde as pontuações de uma medida representam a 

variável a que se destinam. Também foram avaliados os critérios, validade convergente e 

validade discriminante, sendo validade convergente a extensão pela qual uma medida se 

correlaciona, positivamente, com outra do mesmo construto reflexivo, e a validade 

discriminante, a extensão pela qual um construto é realmente distinto de outro por padrões 

empíricos (Hair et al., 2021).  

Assim, esse construto seria único e reconheceria aspectos não capturados por outros 

construtos. Começou-se o processo de avaliação, por meio da execução do algoritmo PLS-

SEM, com foco na verificação da validade convergente dos construtos, por meio da análise de 

sua carga fatorial (Tabela 3 – APÊNDICE A). Esse critério tem como parâmetro de qualidade 

aceitável indicadores com valores acima de 0,7 (Hair et al., 2021).  

Nesse caso, teve-se um indicador que não alcançou esse limiar, CCP4, tendo sido 

removido do modelo. Após remoção do indicador, o algoritmo PLS-SEM foi executado, 

novamente, e pôde-se dar sequência à análise, buscando uma evidência a mais para reforçar a 

validade convergente, utilizando o critério da Variância Média Extraída (AVE) (d), que foi 

validado com valores acima do mínimo de 0,5 (Fornell & Larcker, 1981). Em seguida, 

procurou-se dar foco na condução do teste de confiabilidade, para validar os construtos e avaliar 

a consistência interna do instrumento de pesquisa. Para tanto, examinaram-se os critérios de 
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confiabilidade composta (c) e o coeficiente Alfa de Cronbach (b) para os seis construtos 

propostos. Todos apareceram com valores calculados maiores que 0,7, confirmando a 

confiabilidade do modelo (Hair et al., 2021).  

 

Tabela 1 – Avaliação do modelo de medição 

  ATI CCP CO INT NOR RP 

(a) 

ATI 0,925           

CCP 0,739 0,791         

CO 0,745 0,742 0,907       

INT 0,625 0,602 0,575 0,926     

NOR 0,665 0,609 0,520 0,623 0,848   

RP -0,338 -0,312 -0,325 -0,165 -0,259 0,857 

(b) Coeficiente Alfa de Cronbach 0,916 0,703 0,892 0,945 0,807 0,826 

(c) Confiabilidade Composta 0,947 0,833 0,933 0,960 0,884 0,892 

(d) Variância Média Extraída (AVE) 0,856 0,625 0,822 0,858 0,720 0,735 

(e) Intervalo de confiança HTMT não inclui 1 Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

Por último, trabalhou-se nos critérios de avaliação da validade discriminante, 

empenhando, de início, a avaliação de cargas cruzadas, em que os indicadores que compõem 

um construto precisam ter valores maiores do que quaisquer outros indicadores em cruzamento 

com o mesmo construto, as chamadas cargas cruzadas. Nesse caso, todos os construtos foram 

validados por esse critério, indicando validade discriminante. Na sequência, a análise de 

correlação foi realizada, utilizando o critério de Fornell-Larcker, que indica que a raiz quadrada 

dos valores da Variância Média Extraída de cada construto tem que ser maior do que as 

correlações com quaisquer outros construtos. Nesse caso, todos os construtos atingiram esse 

objetivo (a), reforçando indicação de validade discriminante. Finalizando a avaliação de 

critérios que apoiam a análise de validade discriminante, observa-se, também, a razão HTMT 

(Heterotrait-Monotrait Ratio) tida como a razão das correlações entre características e as 

correlações dentro das características dos construtos (Hair et al., 2021).  

Para tal, foram examinados se os valores de HTMT são significativamente diferentes de 

1 (e). Os resultados encontrados apontaram para validade discriminante, uma vez que o cálculo 

de intervalos de confiança de bootstrap (veja definição no item 4.2) indicou que a relação entre 

os construtos nos intervalos de confiança (entre 5% e 95%) não passaram pelo valor 1. Assim, 

avaliados todos estes critérios sobre o instrumento de pesquisa, teve-se a confiança de que as 

relações entre indicadores e construtos, examinadas por meio de avaliação de confiabilidade e 

validade, mostraram que a fundação para o modelo proposto é sólida, e permitirá o avanço para 

a etapa seguinte. 
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4.2 MODELO ESTRUTURAL 

 

Após todos os ajustes e, uma vez que os construtos e seus indicadores tenham sido 

avaliados, para concluir o processo de validação das hipóteses, foi necessária a avaliação do 

modelo estrutural como um todo. O primeiro passo, nesse sentido, foi a avaliação de 

colinearidade (VIF - Variance inflation factor), que ocorre quando há altas correlações entre 

indicadores formativos, podendo representar um problema na metodologia e na interpretação 

(Hair et al., 2021).  

Nessa verificação, todos os valores ficaram abaixo de 5, indicando que não houve 

colinearidade. Na sequência, avaliou-se a variabilidade entre todas as variáveis preditoras e a 

variável Intenção. Apesar de ser difícil definir uma regra para coeficientes de determinação 

aceitáveis, Hair et al., (2021) sugere que para pesquisas acadêmicas, com foco em mercado, os 

valores de R² sejam estabelecidos como 0,75 substancial, 0,50 moderado e 0,25 fraco. O valor 

encontrado foi de R² = 0,489, perfazendo com que o coeficiente de determinação estivesse 

dentro de faixas tidas como aceitáveis. Para testar a significância dos coeficientes de caminho 

estimados, no PLS-SEM, foi preciso lançar mão de um procedimento chamado bootstrapping. 

Nesse procedimento, foram criadas subamostras com observações tiradas, aleatoriamente, do 

conjunto original de dados, e essas subamostras foram, então, utilizadas para estimar o modelo 

de caminho PLS. Esse processo foi repetido até que um grande número de subamostras 

aleatórias tivesse sido criado (Hair et al., 2021).  

Neste trabalho, utilizou-se uma configuração de 5.000 subamostras. Após a execução 

desse processo, teve-se acesso a recursos adicionais de validação estrutural. O modelo proposto 

agregou construtos que tiveram efeito indireto sobre a Intenção. Para medir essa influência, 

examinaram-se os valores de efeito indireto, que têm de estar dentro do intervalo de confiança 

entre 2,5% e 97,5%, calculados com bootstrapping, e abaixo da significância máxima assumida. 

Nesse caso, foi possível observar nas medições que tanto o construto confiança, bem como o 

construto risco percebido, tiveram efeito indireto sobre Intenção, suportando a resposta para a 

pergunta de pesquisa. Ainda assim, mesmo com as validações de efeito indireto entre os 

construtos agregados, para finalizar a avaliação, foi importante o detalhamento da contribuição 

dos construtos confiança e risco percebido em relação aos construtos atitude, norma subjetiva 

e controle comportamental percebido. O objetivo foi buscar, além do suporte à pergunta de 

pesquisa, apoio para a validação das hipóteses propostas, de maneira individualizada. A tabela 

abaixo resume as descobertas dentro do modelo estrutural:  
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Tabela 2 – Resumo do modelo estrutural 

Relação 
Coeficiente Beta 

Padronizado 
Valor-T Valor-P Hipóteses 

H1: Atitude → Intenção 0,245 2,797 0,005*** Suportada 

H2: Norma Subjetiva → Intenção 0,323 4,422 0,000*** Suportada 

H3: Controle Comportamental Percebido → 

Intenção 
0,224 3,209 0,001*** Suportada 

H4: Confiança → Atitude → Intenção 0,174 2,630 0,009*** Suportada 

H5: Confiança → Norma Subjetiva → 

Intenção 
0,157 3,713 0,000*** Suportada 

H6: Confiança → Controle Comportamental 

Percebido → Intenção 
0,161 3,111 0,002*** Suportada 

H7: Risco Percebido → Atitude → Intenção -0,026 1,800 0,072* Suportada 

H8: Risco Percebido → Norma Subjetiva → 

Intenção 
-0,033 1,581 0,114NS Não suportada 

H9: Risco Percebido → Controle 

Comportamental Percebido → Intenção 
-0,018 1,263 0,207NS Não suportada 

Nota: * = significativo a 10%; ** = significativo a 5%; *** = significativo a 1%; NS = não significativo 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

Nessa tabela, é possível observar os valores P, para cada uma das relações, e verificar, 

assim, que todas as hipóteses foram suportadas, exceto H8 e H9. Desse modo, a pesquisa 

forneceu um modelo causal, que explica a correlação entre as variáveis latentes, não somente 

com construtos com efeito direto sobre a Intenção, bem como com agregação de construtos 

moldados melhor ao objeto do estudo. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A definição estratégica de trabalhar com um ou mais provedores de serviços de 

infraestrutura em nuvem tem papel preponderante em como as companhias vão planejar, 

consumir e operar seus ambientes de TI, ao longo dos anos seguintes. Os desdobramentos dessa 

decisão incluem, dentre outros, a estratégia de capacitação de seus colaboradores, modificações 

em estruturas de governança e operação, ajustes nas políticas de segurança e definições de 

arquiteturas, que possam apoiar uma companhia na busca de agilidade, elasticidade e de custos 

condizentes com o que está sendo consumido. A literatura acadêmica é rica em examinar os 

fatores que influenciam uma empresa na adoção de serviços de nuvem. Nessa direção, Wulf, 

Westner e Strahringe (2021) identificaram 44 fatores, que exibem influência na adoção de 

serviços de computação em nuvem, também vista como uma forma de transformação digital 

(Carvalho, Reis, Larieira & Pinochet, 2021). Na mesma linha, Kathuria et al. (2018) citam que 

influências institucionais, tamanho da empresa, benefícios percebidos, preocupações de 

negócios e recursos de TI são outros determinantes da adoção da nuvem. Já Liu, Chan, Yang, 

& Niu (2018) falam sobre a velocidade com que diferentes tamanhos de empresas adotam 

serviços de computação em nuvem, incluindo aspectos relacionados ao seu porte e ao mercado 

onde operam.  

Contudo, a literatura acadêmica, em especial as matérias encontradas no AIS Senior 

Scholars’ Journal Basket (Lowry et al., 2013), não aborda o tema da estratégia da adoção de 

serviços de computação em nuvem por empresas, sobretudo no que tange a decisão de se 

trabalhar com um ou mais provedores. Para atingir o objetivo principal, os objetivos específicos 

foram propostos, e adotou-se o TPB como base, promovendo ajustes no modelo utilizado. Os 

resultados demonstraram que atitude, controle comportamental percebido e norma subjetiva 

tiveram efeito direto na intenção de profissionais de TI em migrar de dados corporativos para 

um ambiente multi-cloud. Também demonstraram que a confiança participou, positivamente, 

deste processo decisório, por meio de outros construtos, e o risco percebido contribuiu, 

negativamente, para esse movimento, sobretudo em conexão com o construto atitude. Foi 

possível, então, observar que o risco percebido não motivou a atitude dos profissionais de TI   

na adoção de um ambiente multi-cloud, mas fez com que se sentissem inseguros em relação às 

informações corporativas, uma vez que terão de lidar com múltiplos provedores, com diferentes 

padrões, mecanismos e forma de operação.  

Esta pesquisa explorou os aspectos mais importantes para o processo decisório de 

corporações, que buscam por adotar mais serviços de infraestrutura de TI, em ambiente de 
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nuvem. O mercado dispõe de um número significativo de fornecedores desse tipo de serviço, e 

a estratégia de adoção, no que tange a utilização de um ou mais provedores, é um tema que 

demanda suporte do meio acadêmico. Empregando pilares fundados em modelos 

experimentados, pôde-se ressaltar que profissionais de TI optariam pela adoção de um único, 

ou de um principal provedor para mitigar essa percepção. A adoção de mais de um provedor de 

nuvem de infraestrutura também traria agregada o esforço operacional de normalizar e manter 

os padrões de segurança dos dados. Profissionais de TI compreenderam que essa normalização 

demandaria avaliação constante dos mecanismos disponibilizados por múltiplos provedores em 

detrimento do estabelecimento de uma política relacional que pudesse ser materializada em um 

único parceiro de serviços. 
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6 LIMITAÇÕES DA PESQUISA E SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

A ideia inicial deste trabalho foi a de, a partir do emprego de teorias comportamentais, 

compreender os fatores que afetam a intenção de migração de dados corporativos, na adoção 

de um modelo multi-cloud. Assim, por design, a pesquisa limitou-se a examinar apenas as 

perspectivas cognitivas do usuário organizacional individual, não considerando fatores do 

ambiente organizacional, como aspectos culturais e a decisão real de qualquer organização na 

adoção desse modelo. Também, a pesquisa poderia expandir as fronteiras. O texto das perguntas 

foi confeccionado em português, e sua distribuição foi limitada a residentes no Brasil. Então, o 

questionário poderia ser traduzido para o inglês como linguagem unificada, e encaminhado ao 

mesmo público-alvo, só que residente em outros países, de forma a encampar eventuais 

diferenças culturais e aspectos particulares de cada localidade. Ainda com o intuito de 

enriquecer os resultados, neste trabalho, as características do perfil da amostra como gênero e 

o papel do respondente em suas organizações foram utilizados com o intuito de referendar a 

relevância da amostra, mas não a identificação de eventuais vieses, recurso, que poderia ser 

agregado, em conjunto com a expansão da geografia dos respondentes. 

Espera-se que pesquisas futuras estudem outras variáveis capazes de influenciar o 

processo decisório do profissional de TI, incluindo eventuais atributos que provedores de 

serviço de nuvem possam ter, como sua cobertura geográfica, que tipos de serviços dispõem, 

ou mesmo seus indicadores históricos de disponibilidade. Na elaboração da pesquisa, sugere-

se ter atenção especial ao método a ser empregado nos questionários, como ordenação seletiva 

ou ponto decrescente (Samartini, 2006).  
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APÊNDICE A 

Tabela 3 – Instrumento de pesquisa 

 

Construto Indicador Questionário 
Carga 

Fatorial 

Atitude 

ATI1 
Migrar os dados da minha organização para um ambiente multi-

cloud é uma ideia certa e útil. 
0,908 

ATI2 
Estou animado com a ideia de migrar os dados da minha 

organização para um ambiente multi-cloud. 
0,927 

ATI3 
Para mim, migrar os dados da minha organização para um 

ambiente multi-cloud será algo benéfico. 
0,941 

Controle 

Comportamental 

Percebido 

CCP1 
Para mim, seria possível migrar os dados da minha organização 

para um ambiente multi-cloud. 
0,768 

CCP2 

Sinto que tenho controle suficiente sobre os métodos usados 

para migração de dados de uma organização para um ambiente 

multi-cloud. 

0,762 

CCP3 
Migrar os dados da minha organização para um ambiente multi-

cloud é algo que está sob meu controle. 
0,841 

Norma Subjetiva 

NOR1 

As pessoas da minha organização cujas opiniões eu valorizo, 

aprovariam a migração de nossos dados para um ambiente multi-

cloud. 

0,870 

NOR2 
A maioria das pessoas da minha rede profissional migra dados 

corporativos de suas empresas para um ambiente multi-cloud. 
0,932 

NOR3 
É esperado de mim que eu migre os dados da minha organização 

para um ambiente multi-cloud. 
0,918 

Confiança 

CO1 

Entendo que é possível migrar os dados da minha organização 

para um ambiente multi-cloud dentro dos padrões de segurança 

requeridos pela minha organização. 

0,885 

CO2 
Adotar um ambiente multi-cloud é uma solução confiável para 

migração de dados corporativos. 
0,941 

CO3 
Confio que a estratégia multi-cloud será uma opção estável para 

a migração de dados corporativos. 
0,936 

Risco Percebido 

RP1 

A migração para um ambiente multi-cloud envolve mais riscos 

aos dados corporativos, do que uma migração para um único 

provedor de serviços de infraestrutura em nuvem. 

0,942 

RP2 

Tenho o entendimento de que a migração de dados corporativos 

para um ambiente multi-cloud pode trazer riscos financeiros 

para a minha organização 

0,930 

RP3 

No geral, tenho a percepção de que a migração de dados 

corporativos para um ambiente multi-cloud traz mais riscos que 

uma migração para um único provedor de serviços de 

infraestrutura em nuvem. 

0,747 

Intenção 

INT1 
Para mim, a migração de dados corporativos para um ambiente 

multi-cloud nos próximos 24 meses é importante. 
0,860 

INT2 
Estou intencionado a migrar os dados da minha organização 

para um ambiente multi-cloud nos próximos 24 meses. 
0,835 

INT3 
Vou tentar migrar os dados da minha organização para um 

ambiente multi-cloud nos próximos 24 meses. 
0,802 

INT4 
Eu planejo migrar os dados da minha organização para um 

ambiente multi-cloud nos próximos 24 meses. 
0,928 

Nota: Adaptado de Ajzen (2019) 

 

 


