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Resumo 

 

As últimas evoluções tecnológicas na área das TI deram origem ao aparecimento dos conceitos 

de cloud computing e de software as a service que permitem às empresas aceder a aplicações 

para a gestão e monitorização do seu negócio normalmente a um baixo custo e á medida das 

suas necessidades.  

Este trabalho procura clarificar o conceito de cloud computing e Software as a Service, perceber 

o que esta alteração na forma de distribuição de um software irá alterar nas organizações e nas 

implementações de sistemas ERP. Compara as diferenças nas metodologias de implementação, 

mas também os efeitos tecnológicos e organizacionais que esta nova abordagem trás às 

empresas. 

 

Palavras-chave: Tecnologias de Informação (TI), Enterprise Resource Planning (ERP), Software 

as a Service (SaaS) e Cloud Computing. 

 

 

 

Abstract 

 

The latest technological developments in the IT area led to the emergence of the concepts, of 

cloud computing and software as a service that allow companies to access applications for the 

management and control of their business at a low cost but also, matching the technological 

complexity with their process needs. 

This work intends to clarify the concept of cloud computing and Software as a Service, enlighten, 

new method of software distribution will change organizations and ERP implementation. This 

work also compares the difference in implementation methodology, but also the technological and 

organizational effects that go behind this new approach. 

 

Keywords: Information Technology (TI), Enterprise Resource Planning (ERP), Software as a 

Service (SaaS) and Cloud Computing. 
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Capítulo I 

 

1.1 Introdução 

A procura de um acesso fácil à informação complementada pelo objetivo sempre 

presente nas organizações de melhorar e simplificar os processos catalisou o 

aparecimento dos conceitos Cloud Computing e Software as a Service. Cloud Computing 

está associado a um agrupamento em rede de servidores físicos ou virtuais em grande 

escala, tornando possível o acesso a dados em tempo real, em qualquer lugar via Web, 

não existindo a necessidade de instalação prévia de qualquer tipo de aplicação no lado 

do cliente. Segundo Clifton Ashley, diretor da Google Enterprise para a América Latina o 

conceito surge com o objetivo de solucionar um problema gerado nas organizações, pois 

estas “gastam 80% do seu tempo com a manutenção de sistemas e o seu objetivo de 

negócio não é a manutenção de dados, sistemas ou operações.” 

Segundo o estudo da International Data Corporation (IDC), este tipo de serviço crescerá 

cinco vezes mais do que o resto das tecnologias de informação. As despesas em 

serviços de tecnologia de informação na cloud representaram 15% do total de gastos em 

TI a nível mundial, crescendo a um ritmo cinco vezes superior ao do resto do sector. 

Assim não é de estranhar que este conceito tenha tido um crescimento de 30% em 2011 

face a 2010.  

 

Associado a este conceito temos o fornecimento de serviços em regime de Software as 

a Service (SaaS), um tipo de cloud computing, que permite o uso de uma aplicação via 

web. Este tipo de serviço é executado e disponibilizado por servidores em Data Centers 

da responsabilidade da empresa fornecedora, ou seja, o software é desenvolvido por 

uma empresa que em vez de o vender, disponibiliza-o a um custo baixo a uma grande 

quantidade de utilizadores (Laplante, A. Phillip, Jia Zhang e Jeffrey Voas, 2008). Assim, o 

SaaS é um modelo de comercialização de um software, e o cloud computing a 

tecnologia que possui os recursos para o fazer funcionar. Se aos dois conceitos 

anteriores juntarmos o conceito de Enterprise Resource Planning (ERP) que 

corresponde a um “conjunto integrado de programas que providenciam suporte às 

principais atividades organizacionais, como produção e logística, finanças e 

contabilidade, vendas e marketing e RH” (Gibson, C., Holle, C.e Ligth, B., 1999) encontra-

se o conceito de ERP as a service, ou seja, encara-se a implementação de um sistema 
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ERP como um outro qualquer serviço, ficando o cliente sujeito a um pagamento mensal. 

Com efeito, a junção dos conceitos anteriores possibilita a criação de uma nova forma de 

comercialização de um sistema considerado core para a empresa.  

 

1.1.1 Objetivo 

O objetivo deste trabalho é esclarecer os conceitos de cloud computing, de software as a 

service e perceber o que esta mudança irá alterar nas organizações e nas 

implementações de sistemas ERP. Compara-se neste trabalho não só a diferença de 

metodologias de implementação de um ERP, confrontando-se a implementação 

tradicional com a disponibilidade do sistema em regime SaaS, mas também os efeitos 

tecnológicos e organizacionais que esta nova abordagem trás às empresas. É também 

objetivo deste documento entender quais as vantagens e desvantagens deste novo 

modelo de comercialização, o que irá mudar na relação cliente/fornecedor, que ganho 

poderá trazer à organização, que custos poderão ou não ser suprimidos (hardware, 

licenciamento, manutenção, etc.) e que impactos poderão ocorrer na organização. 

 

1.1.2 Motivações 

A escolha deste tema surge como consequência do campo profissional, onde estou 

inserida, enquanto trabalhadora na área das TI, gosto pela área em estudo, mas também 

pela atualidade da temática, que com toda a certeza irá trazer no futuro próximo 

alterações não só às empresas fornecedoras, como ao próprio cliente e mercado. Para 

além disso, o facto de acreditar que ambos os conceitos trazem efetivamente uma “nova 

era” ao sector o que em minha opinião, pela experiência profissional que possuo 

marcará certamente um ponto de viragem. 

 

1.1.3 Metodologia 

Na primeira parte do presente trabalho, será feita uma apresentação de conceitos e da 

sua aplicabilidade, devidamente apoiados num levantamento bibliográfico. Este será o 

ponto de partida para uma segunda fase onde será apresentado o estudo de casos, os 

resultados obtidos, a comparação entre os dois modelos de implementação, convergindo 

com a retirada de conclusões. 

 

1.1.4 Problema 

O presente trabalho de projeto pretende responder às seguintes questões: 
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 Como pode ser definido Cloud Computing e Software as a Service? 

 O que muda na organização e nas implementações de sistemas com a 

aplicação deste novo conceito de fornecer um ERP através da cloud? 

 Qual o modelo que poderá proporcionar um custo mais baixo (TCO) numa 

implementação de sistemas ERP? 

 

1.1.5 Estrutura da TFM 

O presente trabalho de projeto será composto por quatro capítulos, a saber: 

 Introdução; 

 Revisão da literatura; 

 Metodologia e dados; 

 Análise de resultados; 

 Conclusões e perspectivas futuras. 

 

No primeiro capítulo é feita a contextualização do tema em causa, referenciando 

algumas definições e estudos relevantes sobre cloud computing, software as a service e 

o sector das TI.  

 

O segundo capítulo subdivide-se em quatro secções: explica-se a importância das TI nas 

organizações, onde serão abordados os seguintes temas:  

 As TI como parte integrante da estratégia de negócio e quais os seus impactos 

organizacionais; 

 Os sistemas ERP nas organizações; 

 Apresentação de definições de, modelos de cloud computing, segurança na 

cloud e análise de PEST na adoção de cloud computing; 

 A terceira secção é dedicada ao conceito SaaS, onde para além da 

apresentação do tema serão apresentadas as suas características, vantagens, 

aplicação desta plataforma a sistemas ERP e a aplicação do conceito Total Cost 

of Ownership (TCO) na adoção do SaaS. 

 

Após apresentação da vertente teórica do trabalho, o terceiro capítulo apresenta o 

estudo de casos com o objetivo de responder às questões colocadas inicialmente. Será 

efetuada uma comparação entre o modelo tradicional de implementação de um ERP e o 
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novo modelo de implementação (ERP as a service), analisando custos (TCO), vantagens 

e desvantagens. 

 

No quarto capítulo serão analisados os resultados obtidos.  

No quinto e último capitulo retiradas as respetivas conclusões e apresentadas as 

perspectivas futuras.   
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Capítulo II 

2.1 Revisão da Literatura 

2.1.2 As TI nas Organizações 

O conceito de Tecnologia de Informação (TI) é mais abrangente do que os conceitos de 

processamento de dados, sistemas de informação, engenharia de software, informática 

ou o conjunto de hardware e software, pois também envolve aspetos humanos, 

administrativos e organizacionais (Keen, 1993).  

As TI evoluíram de uma orientação mais tradicional de suporte administrativo para um 

papel estratégico dentro de uma organização, e num mercado cada vez mais 

competitivo, onde os avanços tecnológicos são constantes e onde as empresas têm 

frequentemente de se adaptar ao mercado e aos seus concorrentes. 

Os sistemas de informação podem otimizar a comunicação interdepartamental no seio 

de uma empresa melhorando os seus processos internos de modo a criar uma mais 

eficiente tomada de decisão.  

 

2.1.2.1 As TI como visão estratégica 

Carr (2003) afirma que as TI são estrategicamente irrelevantes para o negócio das 

empresas e não oferecem qualquer vantagem competitiva, pois são uma infraestrutura 

que pode ser copiada ou adquirida facilmente. Assim sendo, a adoção de aplicações 

genéricas ou a homogeneização de processos elimina a diferenciação e a vantagem 

competitiva.  

 

Atualmente existem serviços que são disponibilizados via Web, como por exemplo, o 

SaaS, onde os utilizadores apenas utilizam as aplicações não tendo de se preocupar 

com a sua manutenção ou backup de dados. Este tipo de soluções é compatível com a 

visão de Carr na medida em que, sendo o software igual para todas as entidades existe 

de facto a eliminação de qualquer vantagem competitiva no uso do mesmo.  

 

O uso de uma correta abordagem à estratégia de TI pelas organizações passa pelo 

alinhamento entre uma correta visão do negócio, o know-how existente nos recursos 

humanos da organização, que pode ser incorporado na melhoria dos processos internos 

da empresa, consubstanciado pelas TI que irão formalizar e “colocar no terreno” a 
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estratégia definida. Deste modo, é fulcral a existência do alinhamento entre estratégia de 

negócio e a estratégia de TI. 
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As TI ao serem aplicadas da melhor forma na diferenciação e melhoramento dos 

processos, podem gerar vantagens competitivas e possíveis dinâmicas de negócio que 

podem impulsionar inovações tecnológicas, no entanto, nenhuma aplicação por mais 

sofisticada que seja pode manter uma vantagem competitiva. Esta só pode ser obtida e 

mantida pela capacidade da empresa em explorar da melhor forma as TI. 

 

2.1.2.2 Impactos Organizacionais 

A informação é um recurso estratégico que tanto mede o sucesso do negócio, como 

proporciona oportunidades para a diversificação da sua oferta (Levy e Powel, 2008). 

Segundo Davenport (2004) e Saccol, Macadar e Soares (2003) os impactos positivos e 

negativos das TI podem ser analisados segundo diversas visões da mudança: 

 Mudanças Tecnológicas: mudanças na tecnologia de informação (atualização de 

hardware/software, unificação da informação), na gestão e processos de trabalho 

(redesenho de processos, melhoria na monitorização dos processos, maior 

integração dos processos, Identificação/resolução dos problemas nos processos é 

mais rápida), nos produtos/serviços e na eficácia organizacional (melhoria da 

imagem organizacional perante o mercado, possibilidade de maior foco nas 

atividades core da organização, e mudanças na qualificação técnica dos 

recursos); 

 Mudanças Estruturais: mudanças nos mecanismos de coordenação (melhoria da 

comunicação entre departamentos (maior rapidez), “desenho” das organizações 

(aumento da autonomia na realização de tarefas e decisões rotineiras pelo maior 

acesso à informação e maior padronização dos processos de trabalho); 

 Mudanças Comportamentais: mudanças na cultura organizacional (aumento da 

responsabilidade na realização das atividades, preocupação com a veracidade e 

precisão dos dados e no grau de motivação dos colaboradores (maior 

consciencialização sobre o impacto causado pelo trabalho de cada individuo sobre 

todos os processos) e nas capacidades requeridas dos recursos (necessidade de 

maior disciplina na realização do trabalho, necessidade de explorar o sistema 

exige uma preparação para pesquisa e análise e valorização da capacidade de 

trabalhar em grupo). 
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Este tipo de mudanças acarreta alterações ao nível das rotinas de trabalho já enraizadas 

e requer um esforço adicional para execução das tarefas o que pode trazer algumas 

resistências à mudança. Com efeito, numa implementação de sistemas de informação 

observa-se algumas reações típicas dos utilizadores que são sistematizadas na figura 

seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.3 Impactos na Competitividade 

Para Levy e Powel (2008) o papel dos sistemas de informação passa não só por 

contribuir para a eficiência operacional, como também para acrescentar valor ao negócio 

da empresa.  

A informação pode ser usada para criar vantagens competitivas, alterar as bases da 

concorrência, reduzir os custos através da automação processual, melhor coordenação 

das atividades afastadas geograficamente, cativar os clientes pela oferta de melhor 

informação sobre produtos, melhorando assim a qualidade dos produtos/serviços 

prestados pela organização (Rascão, 2004). 

 

Assim, algumas das vantagens competitivas oferecidas pelos sistemas de informação 

são:  

 Diminuição de custos; 

 Criação de novos produtos e processos (Os SI podem contribuir para o 

desenvolvimento de novos produtos, e no melhoramento dos processos já 

existentes. Veja-se por exemplo a aplicação de sistemas CAD/CAM na criação 

de peças complexas em ambiente fabril, ou a utilização de capacidade de 
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cálculo na criação de simulações nas mais diferentes áreas (i.e: farmacêutica no 

desenvolvimento de novas moléculas)); 

 Aumento da oferta; 

 Melhoria da qualidade dos produtos e/ou serviços; 

 Melhoria do relacionamento e satisfação do cliente. 

  



Aplicação da Plataforma SaaS em Enterprise Resource Planning 

10 

 

2.1.3 ERP nas Organizações 

O uso dos ERP veio a intensificar-se ao longo dos anos, possibilitando a integração dos 

processos de negócio da empresa de forma eficiente, permitindo a manutenção da sua 

posição competitiva e o acesso à informação em tempo real (Tenkorang, 2011). O 

aparecimento dos sistemas ERP foi promissor, face às necessidades de informação 

sentidas pelas organizações, porém, as expectativas nem sempre se traduziram nos 

resultados esperados. A sua implementação não representa uma simples mudança 

tecnológica, mas antes, uma mudança organizacional que afeta as pessoas na forma 

como exercem as suas funções e as relações de poder subjacentes (Davenport, 2000). 

Ideia que é compartilhada por Kallunki, J-P., Laitinen, E.K. e Silvola, H. (2011) que afirma 

que uma implementação é acompanhada por alterações substanciais na estrutura da 

empresa e na sua forma de trabalhar. 

 

Os sistemas ERP podem ser definidos como um conjunto integrado de aplicações de 

tecnologia de informação, com capacidade para suprimir as necessidades de informação 

de uma organização (Davenport, 2000). 

Servir de suporte às principais atividades organizacionais, ajudando na partilha e difusão 

interna de dados e conhecimento, reduzindo custos, e fomentando a gestão de 

processos de negócio (Aladwani, 2000).  

Os sistemas ERP são compostos por um conjunto de módulos integrados, que 

comportam uma variedade de funções utilizando os mesmos dados que são 

armazenados numa base de dados única comum a todo o sistema (Davenport, 2004). 

 

Segundo Gomes (2007) as principais etapas de uma implementação de ERP são: 

 

 

A implementação de um sistema ERP tem um impacto decisivo em quase todos os 

aspetos de uma organização (Kumar K. e van Hillegersberg, J., 2000). Uma adoção bem 

sucedida obriga a uma intervenção global na empresa, não devendo cingir-se apenas 

Análise e 
especificação 
de requisitos 

Configuração 
do sistema 

Prototipagem 
Testes e 

Formação 
Arranque 
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aos aspetos tecnológicos, mas também a outros relacionados com a estratégia, cultura 

empresarial, mudança e comportamento organizacional (Davenport, 2000). 

 

Alguns estudos indicam que este tipo de implementação é apenas utilizada para o 

melhoramento dos processos internos da organização, não sendo encarada como uma 

fonte de ganho de vantagem competitiva (Dantes, Gede Rasben, Arifin Hasibuan, Zainal, 

2011).  

No entanto, muitos projetos não atingem os objetivos propostos não por falhas 

associadas à tecnologia mas por forte resistência à mudança que pode em muito 

condicionar as implementações (Laudon e Laudon, 2007). 

 

Tendo por base os pontos anteriormente referidos podemos afirmar que os impactos 

associados à implementação de um sistema ERP podem ser estratégicos mas também 

organizacionais:  

Alterações estratégicas: 

 Redução de custos (veja-se por exemplo o uso de portais de comunicação que 

evitam papeis, chamadas telefónicas, faxes, entre outros meios de 

comunicação, reduzindo também o número de colaboradores afetos a estas 

atividades; 

 Melhoria nos processos intra e inter-empresas por utilização de sistemas 

Business Process Management (BPM) que automatizam o fluxo de informação 

entre os utilizadores dentro e fora da fronteira da organização; 

 Aumento das vendas através de uma correta utilização da internet que permitirá 

uma maior visibilidade/eficácia da empresa (sites B2C com filtragem do perfil do 

utilizador oferecendo-lhe produtos/serviços adaptados às suas características de 

compra: Amazon.com); 

 Maior flexibilidade na adaptação da organização às flutuações do mercado 

devido à capacidade de processamento que aumenta ao longo do tempo muitas 

vezes em regime exponencial (módulo de planeamento de atividades através de 

MRP que teve o seu inicio com algoritmos simples que impunham por exemplo 

capacidades infinitas, aos tempo atuais onde o MRP utiliza sofisticados 

algoritmos que levam em linha de conta fatores tão diversos como limite no 

número de máquinas/turnos de trabalho, stocks em curso de fabrico, 

encomenda, entre outros). 
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Alterações organizacionais: 

 Eficiência operacional pela automação de processos (i.e uso de sistemas BPM); 

 Melhoria na gestão e coordenação dos recursos, (i.e por uso de ambientes 

unificadores e colaborativos via web); 

 Desenvolvimento dos recursos humanos; 

 Melhoria no relacionamento com os clientes, por uma melhor informação por 

parte dos colaboradores, como por exemplo, aplicações de Customer 

Relationship Management (CRM) que permitem uma melhor gestão de carteiras 

de clientes e consequentemente uma melhor prestação de serviços, 

contribuindo para uma otimização da relação entre a empresa e o mercado. 

 

2.1.4 Cloud Computing 

Cloud Computing tem por base conceitos antigos da área das tecnologias o que pode 

levar a uma difícil perceção da mudança que ocorrerá na área das TI devido ao 

aparecimento desta plataforma (Armbrust, 2010). No fundo é uma mudança evolutiva 

que permite uma nova abordagem, que irá revolucionar a forma como os serviços são 

produzidos e consumidos. Para Carr (2008), significa a oportunidade de os 

departamentos de TI começarem a pensar em novos produtos e novas formas de fazer 

negócio. 

Veio permitir também que as empresas se concentrem no seu core business e 

implementem aplicações que lhes forneçam uma vantagem competitiva (Wu, 2011).  

 

A palavra cloud faz referência a dois conceitos essenciais: 

 Abstração: os detalhes da implementação do sistema são omitidos a utilizadores 

e programadores. As aplicações são executadas em sistemas físicos que não 

são especificados, os dados são armazenados em locais desconhecidos, e a 

administração de sistemas é subcontratada; 

 

 Virtualização: cloud computing “virtualiza” sistemas, onde a partilha de recursos 

é comum a todos os utilizadores. Os sistemas de armazenamento são 

centralizados numa infraestrutura, tem disponível a multi-localização e os 

recursos são facilmente escaláveis (Sosinsky, 2011). 
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Cloud computing refere-se tanto a aplicações entregues como serviços através da 

internet como a software de sistema em data centers que fornecem esses serviços 

(Armbrust, 2010). Já Rosenberg (2011), refere que cloud computing é a disponibilização 

quando necessário de serviços informáticos a terceiros, que pode ser redimensionado de 

forma dinâmica como resposta a novas necessidades. Do ponto de vista económico 

oferece um grande benefício, mas também uma enorme flexibilidade e agilidade. 
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2.1.4.1 Modelos Cloud Computing 

Os fornecedores deste tipo de plataformas oferecem diferentes nuvens, que se traduzem 

na forma como a infraestrutura é implementada, tendo associados diversos serviços. O 

portfólio de serviços oferecidos é o chamado modelo de serviço.  

 

 Modelos de Implementação: correspondem à localização e gestão da 

infraestrutura da nuvem; 

 Modelos de Serviço: tipos de serviço aos quais podemos aceder através da 

plataforma cloud computing (Armbrust, 2010). 

 

 

Os modelos de implementação podem ser subdivididos em: 

 Nuvem Pública: A infraestrutura de nuvem pública está disponível e é possuída 

por uma empresa que comercializa serviços em nuvem; 

 Nuvem Privada: A infraestrutura é para uso exclusivo de uma organização e a 

sua gestão pode ser feita pela organização ou por terceiros. Este tipo de nuvem 

pode estar dentro ou fora da organização; 

 Nuvem de Comunidade: Uma nuvem organizada para atender a uma função 

comum ou propósito. Pode ser para uma organização ou várias que partilham 

determinados aspetos, como por exemplo, missão ou políticas de segurança; 

 Nuvem Híbrida: Combina múltiplas nuvens (comunidade, privada e pública), 

estas nuvens mantêm a sua identidade única, mas estão unidas como uma 

unidade. A nuvem híbrida pode oferecer acesso padronizado a dados e 
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aplicações. Este tipo de nuvem pode ser gerido pela organização ou por 

terceiros (Armbrust, 2010). 

 

Os modelos de serviço por sua vez, são subdivididos em: 

 Infraestrutura como um serviço (IaaS): capacidades de armazenamento e 

infraestruturas virtuais, e outros ativos de hardware são oferecidos como um 

serviço. O fornecedor gere toda infraestrutura, o cliente é responsável por todos 

os outros aspetos da instalação, como por exemplo, sistemas operacionais e 

interações do utilizador com o sistema (Marston et al, 2010); 

 

 Plataforma como um serviço (PaaS): fornece máquinas virtuais, frameworks de 

desenvolvimento e estruturas de controlo. O cliente pode instalar as suas 

aplicações na infraestrutura da nuvem ou usar aplicações que foram 

desenhadas e programadas pelo fornecedor. A gestão da infraestrutura e 

sistemas operacionais fica a cargo do fornecedor e cabe assim ao cliente a 

responsabilidade da instalação e gestão da aplicação (Armbrust, 2010); 

 

 Software como um serviço (SaaS): é um ambiente operacional completo com 

aplicações, gestão e interface do utilizador. Neste modelo, a aplicação é 

fornecida normalmente via Web e executada na nuvem, eliminando a 

necessidade de instalação das aplicações no computador (Marston et al, 2010). 

Desde a aplicação até à infraestrutura a responsabilidade é totalmente do 

fornecedor (Armbrust, 2010). 

 

2.1.4.2 Vantagens e Desvantagens 

Segundo Armbrust, 2010 as principais vantagens da plataforma cloud comuting são: 

 Acesso a uma rede ampla: O acesso aos recursos da nuvem está disponível 

através da rede usando métodos padrão, para que possam ser fornecidos 

independente da plataforma de acesso aos clientes. Isto inclui uma mescla de 

sistemas operacionais heterogéneos e diferentes plataformas, como por 

exemplo, portáteis, telemóveis e PDA; 

 Pool de recursos: Um fornecedor de serviços em nuvem cria recursos que são 

agrupados num sistema. Os sistemas físicos e virtuais são dinamicamente 
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alocados ou re-alocados conforme a necessidade. Neste conceito de pooling 

está intrínseca a ideia de abstração que esconde a localização dos recursos; 

 Elasticidade rápida: O sistema pode adicionar recursos por qualquer ampliação 

de sistemas que pode ser automática ou manual; 

 Medição do Serviço: A cobrança dos serviços ao cliente pode ser feita com base 

por exemplo, na quantidade de armazenamento utilizada, ou no número de 

transações, ou na largura de banda. O cliente só paga pelos recursos que 

utiliza; 

 Custos mais baixos: Como as redes de cloud a operar de forma eficiente e com 

nível altos de utilização, são encontradas muitas vezes reduções significativas 

de custos; 

 Fácil utilização: Dependendo do tipo de serviço a ser oferecido, o cliente pode 

não ter necessidade de adquirir hardware ou licença de software para usufruir 

do serviço; 

 Subcontratação da gestão das TI: A implementação da nuvem permite que a 

gestão da infraestrutura fique a cargo do fornecedor, e assim, o cliente pode 

dedicar-se à gestão do seu negócio. Na maioria dos casos diminuiu ainda custos 

na contratação de pessoal para a área de TI.  

 Simplificação do processo de manutenção e upgrade: Como o sistema é 

centralizado, o fornecedor pode facilmente aplicar patchs e atualizações, ficando 

os utilizadores com acesso às últimas versões do software; 

 Baixas barreiras à entrada: Em particular, as despesas de capital inicial são 

drasticamente reduzidas em cloud computing. 

 

Segundo o mesmo autor cloud computing pode trazer um maior beneficio para pequenas 

e médias empresas e não para empresas de maior dimensão. Como argumento, usa o 

facto de as grandes empresas poderem apoiar os seus departamentos de TI e eles 

próprios desenvolver softwares ou pequenas aplicações personalizadas que respondam 

a necessidades próprias. 

Para além disso, destaca o facto de este tipo de plataformas ou serviços fornecidos na 

cloud poderem não ser tão configuráveis quanto o cliente deseja. Aplicações em nuvem 

destacam-se em tarefas de processamento de grande escala, no entanto, se a aplicação 

pretendida pelo cliente necessita de uma maior quantidade de transferência de dados a 

cloud pode não ser a melhor opção.  
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Existe também uma grande preocupação em torno da cloud relativamente a segurança, 

pois neste tipo de plataformas o risco é maior no que respeita a segurança de dados e 

privacidade, pois os dados navegam em sistemas que estão fora do controlo do cliente. 
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2.1.4.2 Segurança na Cloud 

Muitas das ferramentas usadas na segurança e privacidade de dados são de difícil 

aplicação quando se fala de cloud computing, dado que, o sistema é partilhado e muitas 

vezes a gestão das TI passa a ficar a carga do fornecedor. Qualquer aplicação que não 

esteja limitada à sua rede de área local está vulnerável. Em cloud computing os riscos 

dependem do tipo de modelo de nuvem escolhidos.  

 

Heiser, 2010, no relatório “Assessing the security risks of cloud computing” destacou as 

seguintes áreas problemáticas em cloud computing: 

 Auditoria; 

 Integridade dos dados; 

 Cumprimentos legais; 

 Privacidade; 

 Recuperação. 

 

Para uma melhor avaliação dos riscos é necessário efetuar a seguinte analise: 

1) Determinar quais os recursos (dados, serviços ou aplicações) que se pretende 

transferir para a nuvem; 

2) Determinar o potencial risco, como por exemplo, avaliar a perda de privacidade, 

o acesso de terceiros não autorizados e perda de dados; 

3) Determinar o tipo de risco associado ao tipo de nuvem escolhido; 

4) Avaliar e compreender como os dados são transferidos para dentro e fora da 

nuvem, ou seja, compreender o mecanismo global do sistema. 

 

Catteddu and Hogben (2009), identificaram 35 tipos de riscos de segurança que são 

agrupados em quatro categorias: 

1. Política e Riscos Organizacionais (perda da gestão das TI, os desafios da 

conformidade, entre outros); 

2. Riscos técnicos (esgotamento de recursos, falta de isolamento, fuga de dados); 

3. Riscos legais (riscos de proteção de dados, riscos de licenciamento); 

4. Riscos não específicos (quebras de rede, backups perdidos). 
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Se nos focarmos na adaptação do SaaS segundo Subashini & Kavitha (2010), devem 

ser considerados alguns elementos de segurança, tais como: segurança dos dados, 

segurança da rede, integridade dos dados, segregação de dados, autenticação e 

autorização, a confidencialidade dos dados, segurança das aplicações web e gestão de 

backup.  

 

2.1.4.3 Análise de PEST na adoção de cloud computing 

A análise PEST sintetiza o contexto externo geral da organização segundo quatro 

parâmetros, os quais podem ser descritos pelas letras que constituem o acrónimo:  

P – Fatores Políticos/Legais  

E – Fatores Económicos  

S – Fatores Sociais  

T – Fatores Tecnológicos 

 

Fatores políticos/legais: São necessários requisitos legais para a condição de 

armazenamento e processamento de dados, bem como, a privacidade dos mesmos.  

 

Fatores Económicos: O pagamento flexível, como por exemplo, por utilizador e de formal 

mensal permite que os clientes não tenham de desembolsar elevadas quantias para 

investimento inicial em licença ou hardware. Para além disso, as empresas podem 

facilmente aumentar ou diminuir o serviço contratado de acordo com as suas 

necessidades (Neves, 2011). 

Este tipo de serviços permite uma redução significativa de custo com hardware, software 

e manutenção. Este fator é ainda de maior importância se falarmos de pequenas e 

médias empresas que tendem a ter menores recursos financeiros e humanos numa 

conjuntura de crise mundial. Tendo em conta a atual conjuntura dos mercados a aposta 

neste tipo de plataformas pode em muito beneficiar este tipo de empresas. 

 

A necessidade de compra regular de hardware também é eliminada permitindo alguma 

poupança. Para além disso, estima-se que com estas novas plataformas possa haver 

uma redução de 50-75% no tempo e esforço necessário para a instalação de novos 

produtos permitindo assim uma melhoria na produtividade. 
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Este tipo de serviços permite também que se tenha acesso ao software, em tempo real e 

em qualquer lugar fornecendo uma maior flexibilidade no acesso às aplicações por parte 

dos utilizadores (Neves, 2011). 

 

Fatores Sociais: É user friendly e pode criar novas oportunidades de colaboração entre 

parceiros de negócio com fácil acesso à informação. É também uma nova oportunidade 

para os departamentos de marketing que terão de se adaptar para conseguir “vender” 

este tipo de serviços (Neves, 2011). 

 

Fatores Tecnológicos: É uma plataforma eficiente e pode permitir um certo grau de 

configuração. É flexível na resposta à mudança, sendo esta característica dependente 

da nuvem e das instalações do cliente (Neves, 2011). 

 

Em suma, com o cloud computing temos o potencial de aumento de eficiência, 

diminuição de custos e economia de tempo, fatores que podem ser de extrema 

importância principalmente para pequenas e médias empresas. Porém é importante que 

as empresas se informem e procurem a melhor solução que se adapte ao seu negócio e 

dimensão. 

 

2.1.5 Software as a Service 

SaaS é atualmente o tipo de serviço mais popular em cloud computing devido ao seu 

elevado grau de flexibilidade, desempenho, e menor necessidade de manutenção. 

Alguns exemplos de SaaS são: Yahoo mail, Google docs, aplicações de CRM, entre 

outros. Para um serviço de CRM por exemplo, o cliente tem apenas de se registar numa 

base de subscrição, aceder ao sistema central e selecionar os recursos que pretende. O 

utilizador por seu turno tem acesso em qualquer lugar às aplicações.  

 

Deste modo, SaaS pode ser entendido como o processo que fornece diferentes 

aplicações via Web permitindo um pagamento de acordo com o que é utilizado ou 

solicitado (Bhardwaj, 2010). 
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Para Wei (2011), SaaS é um modelo de entrega de um software, que fornece aos 

clientes a possibilidade de aceder às aplicações remotamente (normalmente via web). 
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“Em muitas áreas dos Sistemas de Informação, o Software como Serviço já não é 

considerado uma opção de risco, encontrando-se em fase de massificação na maior 

parte dos países da Europa e em diversos sectores. As empresas e os consumidores do 

mercado nacional também começam a aderir a estas soluções, como se pode verificar 

pelas taxas de crescimento anual sempre superiores a 50% nos últimos três anos”, 

refere Gabriel Coimbra, Diretor da IDC Portugal. “Atualmente o Cloud Computing, onde 

se inclui o Software como Serviço, já representa quase 5% do mercado de TI em todo o 

mundo, e a IDC prevê que em 2013 represente 10%”. 

 

2.1.5.1 Características 

O SaaS é cada vez mais reconhecido pela sua flexibilidade e eficácia na redução de 

custos uma vez que fornece acesso às aplicações a um custo mensal normalmente 

baixo. Este conceito cria uma clivagem evidente quando comparado com os custos que 

o cliente pode ter com o procedimento clássico de pagamento do licenciamento de 

software e respetivos custos de implementação. 

 

Algumas das suas principais características são (Bhardwaj, 2010): 

 Todos os processos são geridos a partir de uma localização central, em vez de 

uma localização individual, permitindo uma maior facilidade na resolução de 

problemas por parte do fornecedor; 

 Permite que o utilizador tenha acesso às aplicações em qualquer lugar. O facto 

de o serviço ser pago pelo que é utilizado permite que as empresas possam de 

uma melhor forma estabelecer o seu orçamento de acordo com as suas 

necessidades; 

 Aplicação de entrega normalmente com base no modelo um-para-muitos, onde 

uma aplicação é compartilhada por vários utilizadores, reduzindo os custos de 

software; 

 Qualquer nova tecnologia é facilmente integrada pelo fornecedor. 

 

2.1.5.2 Aplicação do Software as a Service 

Com a arquitetura SaaS, um fornecedor permite que o cliente utilize um computador ou 

um servidor com acesso à Internet para descarregar a aplicação, mas também permite 
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que o software seja licenciado para um único utilizador ou para um grupo de utilizadores 

sem estes descarregarem qualquer tipo de aplicação para o ambiente informático da 

organização. 
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A aplicação desta arquitetura tornou-se mais comum em: CRM, RH, Compras, gestão 

documental entre outros (Bhardwaj, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendo um tipo de cloud computing os utilizadores para aceder a uma aplicação 

necessitam apenas de ter acesso à internet. Assim, o cliente de um fornecedor SaaS é o 

utilizador final.  

 

2.1.5.2 Vantagens 

Segundo estudo da IDC, os principais benefícios que estão a dinamizar a adoção do 

modelo de Software como Serviço são (Figueiró, 2010): 

 A redução dos custos operacionais pela eliminação das necessidades de 

manutenção e operação técnica diária; 

 A facilidade e a rapidez de implementação, uma vez que, as aplicações 

ficam residentes fora da empresa; 

 A simplificação da infraestrutura de tecnologias de informação pela redução 

do número de aplicações residentes, o que diminui o investimento em 

hardware; 

 O acesso imediato a correções e atualizações de software, feitas na 

aplicação central pelo fornecedor do serviço; 

 A garantia dos níveis de serviço por via contratual; 

 A possibilidade de se contratualizar o serviço de forma a se pagar apenas o 

que é utilizado; 

 O acesso às aplicações em qualquer momento e lugar, a partir da Internet. 
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2.1.5.3 Aplicação desta Plataforma a Sistemas ERP 

Para Rui Morais BU Manager Mid-Market da Sage Portugal a aplicação do SaaS a 

sistemas ERP “numa primeira fase, não será apenas uma forma de repartir os custos de 

aquisição de uma solução ERP e respetiva implementação, mas também uma maneira 

de ter uma aplicação completa e em pleno funcionamento quase instantaneamente”. 

 

Para que este processo seja adotado em grande escala fica a faltar um fator 

determinante, confiança. Segundo o mesmo “confiança nas infraestruturas, 

comunicações e entrega de dados vitais”.  

 

Ao encararmos o ERP as a service os clientes não têm a infraestrutura física, e alugam 

um serviço da mesma forma que uma outra qualquer commodity. Esta nova abordagem 

permite que os ERP se tornem mais flexíveis, reduzindo o impacto de novas alterações 

tanto ao nível orçamental como ao nível de complexidade, permitindo que as empresas 

recebam um maior valor acrescentado a partir do ERP (Carey, 2008). 

 

2.1.5.4 Total Cost of Owership na Adoção do SaaS 

Segundo West, 2004, Total Cost of Owership (TCO) ou custo total de posse é um tipo de 

cálculo projetado para ajudar consumidores e empresas a avaliar os custos diretos e 

indiretos e benefícios relacionados com a compra de qualquer componente de TI. O seu 

objetivo é apoiar decisões sobre todos os custos no início de um projeto, podendo 

antecipar e gerir os custos durante o ciclo de vida de vida do mesmo. 

 

Refere ainda que, o principal instrumento para controlar o TCO em projetos de 

implementação é minimizar o número e o grau de mudanças sobre o software de base. 

Salienta que a customização e upgrades são dispendiosos e a decisão de manter a 

“linha” deve ser feita no início da implementação e revistas apenas sob circunstâncias 

extremas.  

 

Segundo Rui Morais BU Manager Mid-Market da Sage Portugal uma ”tendência 

determinante derivada das circunstâncias atuais da nossa economia é a procura de 

soluções que permitam uma redução efetiva de custos, com tempos muito mais 

reduzidos de implementação. A preocupação com o TCO é bastante evidente e um fator 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-PT&prev=/search%3Fq%3Dtco%26hl%3Dpt-PT%26rlz%3D1R2SKPT_pt-PTPT426%26biw%3D885%26bih%3D428%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.pt&sl=en&twu=1&u=http://searchwinit.techtarget.com/sDefinition/0,,sid1_gci212065,00.html&usg=ALkJrhiJofOn1sNnIxLcAJGLkSoMFQkJNw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-PT&prev=/search%3Fq%3Dtco%26hl%3Dpt-PT%26rlz%3D1R2SKPT_pt-PTPT426%26biw%3D885%26bih%3D428%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.pt&sl=en&twu=1&u=http://searchdatacenter.techtarget.com/sDefinition/0,,sid80_gci214023,00.html&usg=ALkJrhgx7idtMp0V-Btsdw1Euvs94clSKQ
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determinante de decisão. As empresas atualmente procuram soluções simples e de fácil 

implementação e utilização”. 
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Capítulo III 

3.1 Metodologia 

No capítulo anterior foram apresentados os impactos da aplicação de TI's nas 

organizações, o conceito de cloud Computing e software as a service.  

O presente capítulo pretende descrever a metodologia de recolha e análise de dados, 

bem como, as incidências e constrangimentos que ocorreram durante o trabalho de 

campo. 

 

A técnica de recolha de informações selecionada foi o questionário (Anexo 1), onde 

através de um conjunto de questões pretendeu-se aferir as considerações teóricas 

descritas nos capítulos anteriores. 

 

Os questionários serviram como fonte de dados que alimentaram o modelo de análise. 

De um modo genérico a metodologia seguiu o esquema seguinte: 

 

3.1.1. Conceção do questionário 

O questionário elaborado é composto por 8 questões que focam o seguinte: 

 Método de implementação (questões 1 a 3): procura-se aferir qual o método de 

implementação com menor custo com base no número de utilizadores, custo 

mensal por utilizador e duração do contrato; 

 Impactos Organizacionais (questão 4): utilizando as diversas visões da mudança 

referidas por Davenport (2004) e Saccol, Macadar e Soares (2003) (Mudanças 

Tecnológicas, Estruturais e Comportamentais), adicionando a cada mudança 

variáveis (ex.: maior integração dos processos, melhoria da comunicação entre 

departamentos, maior padronização dos processos de trabalho, entre outros) 

Conceção 
dos 

questionário 

Conceção do 
modelo 

Recolha de 
dados 

Injeção no 
modelo 

Análise e 
conclusões 
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pretende-se identificar quais os impactos de maior relevância na adoção deste 

novo modelo; 

 

 Desempenho da aplicação (questão 5): procura-se evidenciar dentro da escala 

apresentada os aspetos referidos por Armbrust (2010), nomeadamente, 

vantagens e desvantagens da plataforma cloud computing de entre as quais a 

flexibilidade, rapidez, fácil utilização, segurança, entre outras; 

 Suporte (questão 6): apurar se com o novo modelo é verificada: maior facilidade 

no acesso a correções e atualizações, maior dependência do fornecedor e como 

é prestado o suporte e esclarecimento de dúvidas; 

 Alteração nos procedimentos/ gestão (questão 7): tendo em conta os impactos 

organizacionais já mencionados esta questão procura identificar que alterações 

são mais sentidas com a aplicação deste novo modelo; 

 Relacionamento com outras empresas: constatar se tal como mencionado por 

Rascão (2004) a cloud computing pode de facto contribuir para a melhoria do 

relacionamento e satisfação do cliente podendo cativar os clientes pela oferta de 

melhor informação/qualidade de produtos/serviços. Foram considerados 

igualmente importantes fatores como, a maior proximidade e a redução de 

custos no relacionamento com as outras entidades.  

 

O questionário foi aplicado a uma amostra de 50 empresas cujo único requisito de 

seleção foi a utilização de uma aplicação fornecida via Web. 

 

3.1.2 Conceção do modelo 

A conceção do modelo teve como base os pressupostos seguintes: 

 Ser de fácil compreensão para quem analisa; 

 Possibilitar a retirada de conclusões que estejam ligadas aos pressupostos 

teóricos analisados; 

 Que de algum modo descrevesse uma realidade que para todos os efeitos é 

muito nova existindo assim alguns constrangimentos na recolha e análise de 

dados. 

 

O modelo integrou a conceção de: 
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 Gráficos de barras/pie charts cujo objetivo é a quantificação direta dos dados 

recolhidos para as diferentes dimensões de análise (ex: número de utilizadores). 

Foram igualmente utilizados gráficos de barras multi-variável cujo objetivo é 

aferir eventuais correlações que existam entre as diferentes dimensões de 

análise.  
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3.1.3 Recolha de dados 

A recolha de dados, atividade essencial para a correta aquisição da realidade, ficou 

sujeita a alguns constrangimentos que importam referir: 

 Sendo o tema relativamente recente as empresas que começam a disponibilizar 

estes serviços ainda não possuem referências suficientes; 

 Existe ainda pela razão anterior muita resistência em disponibilizar dados sobre 

os poucos clientes existentes; 

 Às entidades onde se consegue fornecer o questionário existem, pela novidade 

do serviço, dúvidas no tipo respostas a serem dadas (ex: dúvidas nas respostas 

e na sua respetiva qualificação). 

 

Existe a consciência por parte da autora que para uma correta conclusão é necessário 

de algum modo que a lei dos grandes números seja satisfeita. Neste sentido, foram 

feitos todos os esforços para que o maior número de questionários fosse recolhido. A 

amostra recolhida de 50 questionários não sendo muito volumosa permite, no entanto, 

fornecer algumas indicações sobre a realidade do serviço objeto deste documento. 

 

3.1.4 Injeção no modelo 

Para cada uma das 8 questões foi criada uma tabela de injeção de dados com 50 linhas 

de amostra com a respetiva escala ou opções de resposta. Estes dados foram 

posteriormente transformados em gráficos para permitir uma melhor analise dos 

resultados obtidos. 
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Capítulo IV 

 

4.1 Análise de Resultados 

Neste ponto importa revisitar a motivação inicial para a realização deste trabalho. Com o 

advento da cloud computing é necessário aferir algumas questões que balizem este 

conceito e o relacionem com as alterações provocadas por esta tecnologia na seio das 

organizações. Este é o foco das questões iniciais: 

1. Como pode ser definido Cloud Computing e Software as a Service? 

2. O que muda na organização e nas implementações de sistemas com a 

aplicação deste novo conceito de fornecer um ERP através da cloud? 

3. Qual o modelo que poderá proporcionar um custo mais baixo (TCO) numa 

implementação de sistemas ERP? 

 

A primeira questão foi debatida nos capítulos iniciais deste trabalho. 

A tentativa de clarificação da segunda questão, mais complexa, foi realizada através de 

um questionário que analisa e cruza um conjunto de variáveis. A análise e conclusões 

dos questionários são depois comparadas com as afirmações teóricas já apresentadas. 

 

A terceira questão será respondida por comparação do modelo tradicional de 

implementação de um ERP com novo modelo de implementação ERP as a service, 

recorrendo aos dados obtidos e à experiência da autora no processo de implementação 

de um ERP pelo método tradicional, onde teve acesso aos orçamentos de inúmeras 

propostas (é de salientar que um orçamento para a implementação de um ERP depende 

de muitas variáveis tais como marca, número de users, graus de customização e 

estratégia comercial do implementador). 

 

4.1.1 Resultados 

 Acesso ao sistema: 

Através da figura seguinte verificamos que o número de utilizadores é maioritariamente 

menor ou igual a cinco, evidenciando que este tipo de serviço é procurado e utilizado por 

micro e pequenas empresas, deixando de fora as grandes empresas.  
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Se partirmos do pressuposto que o número de acessos ao sistema é a média aritmética 

dos seus limites (1 e 5), ou seja, 3, sendo de 8 no segundo intervalo, 16 para o terceiro 

intervalo, e, considerando a experiência no sector, que o limite máximo no quarto 

intervalo é de 50 utilizadores para uma média de 36 utilizadores pode-se, por realização 

de uma média ponderada pelo número de respostas nos intervalos aproximar um valor 

médio para o número de utilizadores. 

 

Se a esta questão aplicarmos o cálculo do desvio padrão (anexo 3) obtemos o valor de 

0,974 evidenciando pouca variabilidade entre as respostas. 

 

 Custo Mensal: 

O gráfico a baixo demonstra que o custo mensal por utilizador é, na sua maioria, inferior 

a 50€.  
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Figura 5: Gráfico I: Acesso ao Sistema 
Fonte: Elaboração Própria 

Figura 6: Gráfico II: Custo Mensal 
Fonte: Elaboração Própria 
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Se, tal como no ponto anterior, partimos dos pressupostos que o custo mensal no 

primeiro intervalo é a média aritmética dos seus limites (ou seja 25€) sendo de 75€ no 

segundo intervalo (50-100€) a realização de uma média ponderada pelo número de 

respostas em ambos os intervalos permite aproximar um valor médio para o custo 

mensal do contrato.  

 

Quanto ao cálculo do desvio padrão o valor obtido de 0,328 demostra pouca 

variabilidade entre as respostas, indo ao encontro do acima exposto. 

 

 Duração do contrato: 

Analisando o gráfico abaixo é visível que a maioria dos contratos situa-se entre os 12 e 

os 24 meses. 

 

 

Através de pressupostos similares aos dos dois pontos anteriores, calcula-se com uma 

média ponderada a estima da duração do contrato. Relativamente ao último intervalo 

(>36 meses) considerou-se, baseado na experiência do sector, que em média o valor 

superior dos contratos superiores a 36 meses situa-se nos 60 meses de duração 

(inclusive ocorreu um caso em que o contrato celebrado era vitalício).  

 

Se tivermos em linha de conta o custo médio mensal obtido por utilizador de 31€, a 

duração média de um contrato de 19,20 meses, e um número aproximado de 8 

utilizadores por sistema no universo analisado, concluímos que o TCO será de 

aproximadamente 4,762€ (31*8*19,2). Comparando este valor como TCO de uma 

implementação pelo método tradicional, para o mesmo número de utilizadores e um 
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tempo também aproximado ao conseguido nos cálculos anteriores verifica-se que o valor 

obtido pelo acesso via cloud será inferior ao da implementação pelo método tradicional. 

A razão para este pressuposto prende-se com os custos que uma implementação pelo 

método tradicional compreende: licenciamento inicial, parametrização e customização, 

custos com hardware e comunicações.  

 

O calculo do desvio padrão evidência uma reduzida variabilidade entre as respostas já 

que o seu valor é de 0,449. 

 

 Tipo de Nuvem: 

O gráfico seguinte demonstra que o tipo de nuvem mais utilizado é claramente a pública 

(38 dos inquiridos), embora exista alguma percentagem (12 dos inquiridos) que utiliza a 

nuvem privada. O cálculo do desvio padrão demonstra o mesmo evidenciando uma 

baixa variabilidade entre as resposta com o valor obtido de 0,431. 

 

 

 Já teve outro software: 

A figura abaixo mostra que a maioria dos inquiridos já deteve um outro software 

informático (26 dos inquiridos) e que para os restantes (24 inquiridos) este foi o seu 

primeiro software. 
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Figura 8: Gráfico IV: Tipo de Nuvem 
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De salientar ainda o valor elevado das empresas que optaram pelos serviços na cloud 

quando anteriormente não tinham nenhuma aplicação de gestão. Este facto aponta que 

este tipo de serviço é utilizado por empresas que estão na primeira fase da sua vida, não 

querendo ter grandes orçamentos na área das TI’s. 

 

No cálculo do desvio padrão foi obtido o valor de 0,504 verificando que as respostas 

estão distribuídas de forma uniforme, justificando a sua baixa variabilidade. 

 

 Impacto Organizacionais: 

Mudanças Tecnológicas: A figura abaixo mostra o gráfico de barras com a dispersão das 

respostas nas diferentes dimensões de impacto. 
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A análise do gráfico aponta para os factos seguintes: 

 Dentro da escala apresentada (1- Pouca importante a 4- Muito importante), as 

respostas centram-se principalmente no 3º e 4º nível da escala; 

 A unificação da informação é o impacto de maior expressão, no entanto, o 

redesenho de processos, atualização de software e hardware, maior 

integração dos processos, melhoria na monitorização dos processos, maior 

foco nas atividades core da organização e identificação/resolução dos 

problemas são também impactos relevantes; 

 Os restantes impactos apresentam alguma dispersão, não estando muito 

definidos. Esta observação nas áreas da qualificação técnica dos recursos e 

da melhoria da imagem organizacional levam a crer que as organizações não 

encaram o serviço na cloud como grande influenciador dos seus recursos 

humanos nem da imagem que a empresa tem para o exterior. 

 

Deste modo e tendo em conta o que foi referido por Davenport (2004) e Saccol, Macadar 

e Soares (2003) pode-se numa primeira abordagem aferir que para o universo analisado 

nem todos os aspetos indicados pelos autores são de facto relevantes na 

implementação deste novo conceito. 
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Por outro lado, o racional descrito no anexo 2 pretende de uma forma qualitativa realizar 

uma ligação entre a questão 3 e as diferentes variáveis da questão 4. Este racional, 

sendo meramente qualitativo, não está baseado em nenhum método estatístico. No 

entanto, os resultados obtidos fazem sentido de acordo com as explicações seguintes: 

 Os impactos tecnológicos têm uma maior importância para quem já teve outra 

aplicação. Esta constatação muito provavelmente é explicada pelo facto de 

quem já teve um software melhor depreende a importância do sistema. A análise 

da tabela mudanças tecnológicas (Anexo 2) mostra que quem já teve um 

sistema é mais sensível às variáveis integrantes desta dimensão, pelo facto de 

já ter passado pela implementação de um sistema anterior. Quem nunca esteve 

relacionado com uma implementação de sistemas não possui essa 

sensibilidade. 

 

Mudanças Estruturais: A figura abaixo mostra o gráfico de barras com a dispersão das 

respostas nas diferentes dimensões de impacto. 

 

 

Podemos identificar o seguinte: 

 Dentro da escala apresentada (1- Pouca importante a 4- Muito importante) mais 

uma vez, as respostas centram-se principalmente nos níveis 3 e 4 da escala; 

 A melhoria da comunicação entre departamentos é a alteração estrutural de 

maior relevância com 26 dos inqueridos na escala 4, o que vem ao encontro do 
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que é referido por Aladwani (2000), no que respeita a uma das vantagens deste 

tipo de aplicação; 

 Já 15 dos inquiridos considerou importante a maior padronização dos processos 

de trabalho mas não de uma forma tão vincada como no ponto anterior. 

 

Assim podemos dizer que de todas as alterações estruturais referidas por Davenport 

(2004) e Saccol, Macadar e Soares (2003), a de maior peso é a melhoria da 

comunicação entre departamentos. 

 

Também para este impacto foi utilizado, tal como no ponto anterior o racional descrito no 

anexo 2. Também de uma forma meramente qualitativa os dados evidenciam o seguinte:  

 Os impactos estruturais têm uma maior importância para quem já teve outra 

aplicação, o que é muito provavelmente justificado pelo facto de os 

colaboradores das empresas que já passaram por uma implementação anterior 

conseguirem melhor identificar a importância destes impactos (ver tabela do 

Anexo 2). Ao contrário os colaboradores das empresas que nunca tiveram a 

implementação de uma outra aplicação sentem mais dificuldade em assimilar os 

impactos causados pois não possuem o referencial anterior. 

 

Mudanças Comportamentais: O gráfico abaixo mostra a dispersão das respostas nas 

diferentes dimensões de impacto. 

 

 

Pela análise pode-se aferir que: 
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 As respostas centram-se na terceira escala ao contrário das respostas 

anteriores; 

 Existem alguma dispersão de valores em todos os impactos (mais sentida na 

valorização da capacidade de trabalhar em grupo), o que pode evidenciar pouca 

consciencialização do impacto causado sobre cada indivíduo ou como referido 

por Davenport (2004) e Saccol, Macadar e Soares (2003), este tipo de 

mudanças acarretam alterações ao nível das rotinas de trabalho o que pode 

trazer algumas resistências à mudança e como tal, alguma dificuldade em 

identificar ou classificar cada um destes impactos; 

 A necessidade de explorar o sistema exige uma preparação para pesquisa e 

análise é o impacto de maior relevância, seguido do aumento da 

responsabilidade na realização das atividades e a necessidade de maior 

disciplina; 

 A maior consciencialização sobre o impacto causado pelo trabalho de cada 

indivíduo sobre todos os processos é também um impacto de relevância. 

 

De igual modo a relação qualitativa entre a questão 3 e 4 (Anexo 2) demonstra o 

seguinte:  

 As empresas que já tiveram um outro software tendem mais uma vez a atribuir 

maior importância a todas as variáveis constituintes do impacto mudanças 

comportamentais. A razão também provavelmente será o facto de os 

utilizadores que já tiveram de passar por uma implementação de um novo 

sistema terem um referencial diferente daqueles que nunca passaram pelo 

processo. De salientar, no entanto, o comportamento variável da Valorização da 

Capacidade de Trabalhar em Grupo ” onde existe dispersão dos dados (ver 

Anexo 2), revelando assim que as relações de trabalho não são muito afetadas 

quer a empresa tenha tido ou não um sistema anterior. 

 

No que respeita ao cálculo do desvio padrão e tendo em conta os valores obtidos, 

verificamos que entre os impactos organizacionais evidenciou-se uma grande 

variabilidade de resposta na melhoria da imagem organizacional (1,035) e na mudança 

da qualificação técnica dos recursos (1,056). Nos restantes impactos a variabilidade de 

respostas é menor. Para os impactos estruturais e comportamentais não existe 

variabilidade entre as respostas.  
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 Desempenho da aplicação: 

A figura abaixo mostra o gráfico de barras com a dispersão das respostas relativamente 

ao desempenho da aplicação. 

 

Através do gráfico em cima verificamos que: 

 As respostas centram-se nos níveis 3 e 4 da escala (Bom e Muito Bom); 

 A fácil utilização é o fator de maior relevo, indo assim ao encontro da vantagem 

referida por Armbrust (2010); 

 A segurança teve igualmente um relevo considerável, embora exista uma grande 

preocupação em torno da cloud relativamente a segurança, já que os dados 

navegam em sistemas que estão fora do controlo do cliente, no entanto, para 

clientes de pequena dimensão existe uma confiança no fornecedor e no seu 

serviço; 

 A rapidez não é uma das opções de maior relevo, no entanto, este facto é 

condicionado pelo acesso à internet, fator alheio ao fornecedor do software mas 

que condiciona o acesso à aplicação; 

 A flexibilidade é também cotada no nível 4 da escala indo ao encontro das 

vantagens referidas por Armbrust (2010), onde se pode adicionar ou suprimir 

recursos consoante a necessidade do cliente, fator importante se tivermos em 

linha de conta o facto de a maioria das empresas com este tipo de serviço são 

pequenas empresas que podem ter negócios sazonais ou necessidades 

esporádicas; 
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 A customização é o factor com maior dispersão evidenciando o que foi referido 

por Armbrust (2010), ou seja, este tipo de plataformas ou serviços podem não 

ser tão configuráveis quanto desejável. 

No que respeita ao desvio padrão no desempenho da aplicação existe uma variabilidade 

de respostas na customização da aplicação onde foi obtido um valor de 1,033. 

 

 Suporte:  

A figura abaixo mostra o gráfico de barras com a dispersão das respostas relativamente 

à alteração de relacionamento com o fornecedor de software. 

 

Através da análise conclui-se o seguinte: 

 Em qualquer um dos fatores é evidente que houve uma clara alteração de 

relacionamento com o fornecedor; 

 Os clientes tiveram um maior acesso a correções, atualizações e a suporte e 

esclarecimento de dúvidas, porém, tornaram-se totalmente dependentes do 

fornecedor de software tal como referido por Marston et al, 2010. A aplicação é 

fornecida normalmente via Web e executada na nuvem, eliminando a 

necessidade de instalação das aplicações no computador e como tal os dados 

estão ao cuidado do fornecedor. 

 

Através do cálculo do desvio padrão ficou evidenciada uma variabilidade de respostas 

quanto ao maior grau de dependência do fornecedor, onde se obteve um valor de 1,140.  
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O gráfico seguinte ilustra a dispersão das respostas relativamente às alterações 

induzidas pelo sistema nos procedimentos e gestão da organização. 

 

 

Pode-se constatar que: 

 A melhoria de tomada de decisão foi a alteração mais notória, seguida da 

melhoria de eficácia organizacional e da melhoria da gestão de processos. 

Constata-se assim que os dados deste universo de análise estão positivamente 

correlacionados com o mencionado por Levy e Powel (2008) e Rascão (2004); 

 No fabrico/entrega de produtos não se sentiu nenhuma alteração por parte da 

empresa. Por outro lado, ao contrário do que é referido por Rascão (2004) e 

Figueiró (2010), a redução de custos denota bastante dispersão, aspeto que 

pode ser justificado pelo pequeno montante dos mesmos. 

 

Com os resultados obtidos no cálculo do desvio padrão verificou-se uma grande 

variabilidade de repostas quanto à melhoria da eficácia organizacional e na redução de 

custos, que apresentaram um valor de 1,172 e 1,049 respetivamente.  

 

 Relacionamento com outras empresas: 

O gráfico seguinte demonstra a dispersão das respostas relativamente às alterações no 

relacionamento com outras empresas, (clientes, fornecedores ou concorrentes). 
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Pelo gráfico conclui-se que: 

 Existe uma grande dispersão nos dois fatores de análise; 

 Ao contrário do que é dito por Rascão (2004) as empresas não notaram uma 

contribuição na melhoria da oferta de produtos/serviços, nem identificaram uma 

notória redução de custos de relacionamento. 

No que respeita ao desvio padrão ficou evidenciada uma grande dispersão de respostas 

quer na melhoria da oferta de produtos/serviços, quer na diminuição de custos de 

relacionamento, através dos valores de 1,106 e 1,077 respetivamente. 

 

4.1.2 Comparação de modelos 

A tabela a baixo compara o modelo tradicional com novo modelo de implementação. 
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Tendo em conta o acima exposto se nos focarmos nos custos de cada um dos modelos 

concluímos que, com o novo modelo a supressão da aquisição de equipamento e licença 

elimina um custo elevado o que não se verifica com o modelo tradicional. Tal como 

referido anteriormente se falarmos no TCO do modelo tradicional verifica-se que o 

mesmo depende de inúmeras variáveis sendo muito provavelmente superior ao novo 

modelo. Por outro lado, com o novo modelo a implementação seria quase instantânea, 

no entanto, a customização da aplicação é dificultada o que não se verifica no modelo 

tradicional. O facto de toda a gestão da infraestrutura ficar a cargo do fornecedor permite 

também ao cliente poupanças significativas o que não se verifica no modelo tradicional.  
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Capítulo V 

5.1 Conclusões 

Em suma, Cloud Computing pode ser definido como uma forma de disponibilização de 

serviços informáticos, quer aplicações entregues como serviços, quer software de 

sistema em data centers que fornecem esses serviços. É uma abordagem que veio 

inovar na forma como os serviços informáticos são produzidos e consumidos.  

 

SaaS é um modelo de serviço, onde uma aplicação é fornecida via Web e executada na 

nuvem, eliminando a necessidade de instalação das aplicações no lado do cliente. Neste 

modelo quer a aplicação quer a infraestrutura ficam à responsabilidade do fornecedor 

libertando o cliente de elevados orçamentos na área de TI (recursos humanos e 

hardware/software). Oferece também uma elevada flexibilidade onde o cliente só paga o 

que utiliza. 

 

Deste modo, na implementação de um ERP as a service, o cliente não necessita de 

adquiri equipamento (software e hardware), licenças, paga apenas o que utiliza numa 

determinada modalidade (normalmente mensal), permitindo uma redução no prazo e nas 

fases de implementação, bem como uma redução de custos significativa. 

 

Com os dados recolhidos nos questionários conclui-se também que as micro e pequenas 

empresas procuram pequenas software house para o fornecimento de ERP’s 

simplificados através da cloud. As grandes empresas não tendem a utilizar cloud 

cumputing, em detrimento do método tradicional, têm os seus próprios departamentos de 

TI e pretendem ter total controlo dos seus dados ao invés de estarem alojados fora do 

seu alcance. 

 

Foi identificado durante a realização dos inquéritos que a maioria das empresas não tem 

conhecimento sobre os diferentes tipos de nuvem, a solução mais apresentada é a 

pública e é essa que efetivamente lidera.  

 

Ficou também evidenciado que a maioria das empresas entrevistadas já teve outras 

aplicações.  
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Se comparamos o novo modelo com o modelo tradicional concluímos que o novo 

apresenta muito provavelmente um menor TCO. Porém, a diminuição de custos que é a 

“bandeira” do cloud computing e do SaaS não é claramente sentida pelos seus clientes, 

embora seja reconhecida alguma poupança por parte dos mesmos.  

 

As alterações mais sentidas (impactos organizacionais) no seio das organizações foram:  

 Unificação da informação, que permite um maior e mais fácil acesso à mesma, 

fator de relevo no funcionamento de uma empresa; 

 Monitorização dos processos organizacionais; 

 Maior integração de todos os processos; 

 Foco nas atividades core da organização, permitindo uma maior eficiência 

organizacional; 

 Identificação e resolução de problemas torna-se mais célere. 

 

A nível estrutural é facilmente identificada uma melhoria substancial na comunicação no 

seio da organização e uma padronização dos processos de trabalho.  

 

O nível comportamental, difícil de analisar pela grande dispersão de respostas, mostra 

que devido à diferença do modelo existe sempre alguma dificuldade ou resistência à 

mudança complementada por alguma falta de conhecimentos sobre os impactos 

causados por estes processos de implementação. 

 

As empresas de menor dimensão confiam nos fornecedores de software, não vendo a 

segurança como um aspeto negativo, facto que pode ser influenciado pela sua 

dimensão.  

 

Por outro lado, este modelo permite uma grande flexibilidade que é útil para fazer face 

às possíveis flutuações do mercado e a maioria das aplicações são quase intuitivas o 

que permite uma fácil utilização. Ao ser fornecida via Web elimina a necessidade de 

instalação das aplicações nas máquinas do cliente final. 

  

Porém, com este novo modelo existe uma maior dependência do fornecedor de 

software, facto que é reconhecido pelos clientes e consubstanciado pelo modelo SaaS.  
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5.2 Perspetivas Futuras 

A procura por soluções com mais benefícios e menores custos aliada à crise económica 

pode impulsionar as empresas a dar especial atenção à cloud computing e ao modelo 

SaaS.  

Todos estes fatores podem também levar à passagem de aplicações não criticas como 

por exemplo, o e-mail normalmente mantidas “dentro de casa” a serem passadas para 

cloud computing, fazendo com que alguns fornecedores de aplicações façam parcerias 

com fornecedores de cloud.  

Naturalmente que sendo um conceito recente existem questões básicas que ficam por 

responder, nomeadamente: 

 A médio longo prazo será o SaaS tão rentável quanto o espectável?  

 O ERP as a service conquistará as empresas de maior dimensão? 
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Anexo 1 

(Questionário) 
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Anexo 2 

(Correlação entre questões do inquérito) 
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Objetivo: Verificar para as empresas que assinalaram o 3º e 4º nível da escala nos 

diversos impactos e que já tiveram um software informático anteriormente de que forma 

é que esse facto pode influenciar as respostas da quarta questão. 

 

Como: Recorrendo ao modelo de análise e através de uma fórmula procurou-se atestar 

o objetivo acima mencionado (ver imagem em baixo). Nesse modelo foram verificados 

os 3º e 4º níveis da escala (Importante e Muito Importante), tendo-se analisado para 

estes níveis os valores correspondentes obtidos para a resposta à questão se já tinham 

tido um software anteriormente.  

Este racional permite de uma forma qualitativa obter relações entre a questão 3 e as 

diferentes variáveis da questão 4. 
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Resultados: 

 Mudanças Tecnológicas 
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 Mudanças Estruturais 

 

 

 Mudanças Comportamentais 

 

Conclusão: Tendo em conta o exposto anteriormente é visível que as empresas que já 

tiveram outro software atribuem uma ponderação mais elevada a cada uma das 

variáveis. Facto que pode ser justificado pelo maior conhecimento nos impactos 

causados por este tipo de implementação.  
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Anexo 3 

(Calculo do desvio padrão) 
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Fórmula de cálculo do desvio padrão: 

 

 

Resultado do cálculo para cada uma das questões: 

Questão Resultado Desvio Padrão 

Acesso ao sistema 0,974 

Custo Mensal 0,328 

Duração do contrato 0,449 

Tipo de Nuvem 0,431 

Já teve outro software 0,504 

Mudanças Tecnologicas - Atualização de 

hardware/software 

0,959 

Unificação da informação 0,431 

Redesenho de processos 0,903 

Melhoria na monitorização dos processos 0,819 

Maior integração dos processos 0,819 

Identificação/resolução dos problemas 0,740 

Melhoria da imagem organizacional 1,03 

Maior foco nas atividades core 0,814 

Mudanças na qualificação técnica dos recursos 1,05 

Mudanças Estruturais - Melhoria da 

comunicação entre departamentos 

0,863 

Aumento da autonomia 0,717 

Maior padronização dos processos de trabalho 0,735 

Mudanças Comportamentais - Aumento da 

responsabilidade na realização das atividades 

0,836 
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Maior consciencialização sobre o impacto 

causado pelo trabalho 

0,925 

Necessidade de maior disciplina 0,893 

Necessidade de explorar o sistema exige uma 

preparação 

0,808 

Valorização da capacidade de trabalhar em 

grupo 

1,09 

Desempenho da aplicação - Rapidez 0,708 

Segurança 0,620 

Flexibilidade 0,926 

Fácil Utilização 0,702 

Customização 1,03 

Suporte - Acesso a correções e atualizações 0,953 

Dependência 1,14 

Suporte e esclarecimento de dúvidas 0,868 

Procedimentos de Gestão - Melhoria tomada de 

decisão 

0,735 

Melhoria gestão de processos 0,743 

Fabrico/entrega de produtos 0,875 

Eficácia organizacional 1,172 

Redução de custos 1,049 

Relacionamento com outras empresas - 

Melhoria na oferta de produtos/serviços 

1,106 

Menores custos de relacionamento 1,077 

 


