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RESUMO 

 

Com o avanço recente das tecnologias de comunicação e informação, as organizações estão 

repensando seus modelos de negócios. E, também, identificando oportunidades e desafios 

relacionados à  adoção e implementação de tecnologia de ponta, como é o caso da Cloud 

Computing (CC). Assim, a nuvem é representada pela internet, isto é, a infraestrutura de 

comunicação composta por um conjunto de hardwares, softwares, interfaces, redes de 

telecomunicação, dispositivos de controle e de armazenamento que permitem a entrega da 

computação como serviço. A CC surgiu como uma forma eficiente de compartilhar 

recursos, arquivos e acessar aplicativos sob demanda por meio da internet. Apesar dos avanços 

da literatura sobre CC, no Brasil, ainda é escassa a abordagem sobre a adoção de CC. Dessa 

forma, para minimizar esta lacuna, esta pesquisa exploratória, por meio de entrevistas e dados 

secundários, investiga o grau de confiança entre provedores de internet de diversos portes na 

adoção de serviços de armazenamento no modelo de CC, na região de Cacoal, e os impactos da 

confiança dos usuários aos provedores de internet. A pesquisa identificou as características dos 

serviços de CC e o grau de confiança na adoção e implementação de cada serviço à definição 

de CC proposta. Nesse sentido, a Cloud Computing apresenta-se como um desafio de confiança 

na adoção por parte dos provedores de internet que possam se beneficiar dessa tecnologia ao 

mesmo tempo em que contribui para a segurança e performance das informações. Os resultados 

demonstram que por parte dos provedores, e também dos usuários finais, a confiança é ponto 

crucial para adoção da cloud. 

Palavras-Chave: Cloud Computing; Adoção; Confiança; Implementação; Redes 

Organizacionais.



 

ABSTRACT 

With the recent advances in communication and information technologies, organizations are 

rethinking their business models. And also, identifying opportunities and challenges related to 

the adoption and implementation of cutting edge technology, as is the case of Cloud Computing 

(CC). Thus, the cloud is represented by the internet, that is, the communication infrastructure 

composed of a set of hardware, software, interfaces, telecommunication networks, control and 

storage devices that allow the delivery of computing as a service. CC emerged as an efficient 

way to share resources, files and access applications on demand through the internet. Despite 

advances in the literature on CC, in Brazil, the approach on the adoption of CC is still scarce. 

Thus, to minimize this gap, this exploratory research, through interviews and secondary data, 

investigates the degree of trust between internet providers of various sizes in the adoption of 

storage services in the CC model, in the Cacoal region and the impacts of users' trust to internet 

providers. The research identified the characteristics of the CC services and the degree of 

confidence in the adoption and implementation of each service to the proposed definition of 

CC. In this sense, Cloud Computing presents itself as a challenge of confidence in the adoption 

by internet providers that can benefit from this technology while contributing to the security 

and performance of information. The results demonstrate that on the part of the providers and 

also of the end users, trust is a crucial point for the adoption of the Cloud. 

Keywords: Cloud Computing; Adoption; Confidence; Implementation; Organizational 

Networks. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com o avanço recente das tecnologias de comunicação e informação (TICs), as 

organizações estão repensando seus modelos de negócios (QUEIROZ et al., 2020). E, também, 

identificando oportunidades e desafios relacionados à adoção e implementação de tecnologia 

de ponta, como é o caso da computação na nuvem (Cloud Computing). A Cloud Computing 

(CC) refere-se a um modelo de computação em que máquinas em grandes centros de dados 

podem ser provisionadas, configuradas e reconfiguradas dinamicamente para fornecer serviços 

de maneira escalável para aplicativos, como os de pesquisa científica, compartilhamento de 

vídeo e e-mail (WYLD, 2009). Nesse contexto, a computação na nuvem é definida como um 

conjunto de servidores compartilhados, que provêm recursos como armazenamento, 

conectividade e uso de aplicações. 

Assim, a nuvem é representada pela internet, isto é, a infraestrutura de comunicação 

composta por um conjunto de hardwares, softwares, interfaces, redes de telecomunicação, 

dispositivos de controle e de armazenamento que permitem a entrega da computação como 

serviço (FLATT et al., 2016). A Cloud Computing surgiu como uma forma eficiente de 

compartilhar recursos, arquivos e acessar aplicativos sob demanda por meio da internet. 

Para tornar este modelo possível, é necessário reunir todas as aplicações e dados dos 

usuários em grandes centros de armazenamento, conhecidos como data centers. Uma vez 

reunidos, a infraestrutura e as aplicações dos usuários são distribuídas na forma de serviços 

disponibilizados por meio da internet (SILVA, 2010). Um dos principais objetivos da Cloud 

Computing é reduzir cada vez mais os recursos de hardware dos usuários finais e disponibilizar 

estes recursos como serviços online, mas o que é possível na computação na nuvem é possível 

se virtualizar e transformar em serviços. Um exemplo bem clássico e comumente utilizado é o 

modelo SaaS, que são plataformas de software online que disponibilizam soluções para 

empresas, em que  a empresa utiliza somente os recursos necessários para gerir ou automatizar 

sua empresa ou negócio. De acordo com Veras (2012), a proposta da Cloud Computing é criar 

a ilusão de que o recurso computacional é infinito e, ao mesmo tempo, permitir a eliminação 

do comprometimento antecipado da capacidade. Além disso, a ideia é permitir o pagamento 

pelo uso real dos recursos. 

Outro modelo muito utilizado e bem popular é o IaaS (Infraestrutura como serviço), que 

se trata da locação de recurso de hardware em forma de serviço. Por exemplo ao invés de gastar 

ou investir um grande valor em um servidor e em infraestrutura para manter os serviços da 

máquina operando, o usuário pode comprar a capacidade de processamento, fornecida por uma 
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empresa do ramo, por um custo muito pequeno, que aumentará conforme a necessidade de 

utilização. Mas é possível  concluir que a relação de  segurança nas nuvens, segundo Taurion 

(2010), especifica que Cloud Computing podem ser categorizadas em 2 tipos: a nuvem privada 

e a nuvem pública. As nuvens privadas têm seu foco em empresas e instituições privadas, que 

também mantém as mesmas especificações da nuvem pública, que são escalabilidade, porém 

implementam mecanismos e práticas de segurança mais específicos. Pode-se, assim, considerar 

que metodologias de Cloud Computing privadas provêm mais unidades de segurança que 

metodologias de nuvem pública. De acordo com NIST, em sua publicação em 2012,  existem  

quatro tipos de modelos de Cloud Computing: nuvem privada, nuvem pública, nuvem híbrida 

e nuvem comunitária. No Quadro 1, abaixo, há a definição de  cada tipo de Cloud. 

Quadro 1 - Tipos de Cloud 

Tipos de Cloud Definição Autores 

Nuvem privada Também chamada de nuvem interna ou 

corporativa, a Cloud Computing privada 

proporciona às empresas muitos dos 

benefícios de uma nuvem pública, 

incluindo autoatendimento, escalabilidade 

e elasticidade, com customização e controle 

adicional disponíveis de recursos dedicados 

em uma infraestrutura de computação 

hospedada localmente. 

VMWARE, 2015, 

STAALINPRASANNAH; 

SURIYA, 2013. AWS 

AMAZON, 2020, 

MICROSOFT AZURE 

2020. 

Nuvem 

comunitária 

É dividida entre várias organizações e 

auxilia uma comunidade específica que 

possui as mesmas preocupações no que diz 

respeito a: missão, políticas de segurança, 

uso e considerações de conformidades. 

Assim como a privada, ela tem a opção de 

ser localizada nos domínios das 

organizações ou fora delas. 

WANG et al., 2013, 

SUGIKI, 2013. 

AMAZON, 2020, 

MICROSOFT AZURE 

2020. 

Nuvem pública É disponível para o público geral. As 

aplicações, armazenamento e outros 

recursos são disponibilizados para o 

AMAZON, 2020, 

MICROSOFT AZURE 
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público pelo fornecedor. Sejam serviços 

gratuitos ou pagos, eles são idênticos para 

todos os usuários, sendo que cada um tem 

uma instância desse serviço provido através 

da internet. 

2020, BARKAT; 

SANTOS, 2014. 

Nuvem híbrida É composta de uma ou mais nuvens 

(privada, comunitária ou pública) que 

operam de forma única, mas são 

padronizadas e unidas por tecnologia que 

permita a portabilidade de dados e 

aplicação. 

CORRADI; FANELLI; 

FOSCHINI, 2014, 

AMAZON, 2020, 

MICROSOFT AZURE 

2020. 

Fonte: Autor 

No entanto, grande parte das boas práticas devem ser adotadas pelo  usuário, sempre 

renovando suas credenciais e não fornecendo  senhas de acesso a terceiros. A adoção dessas  

boas práticas de segurança torna a invasão ou perda de informação ainda mais difícil, até mesmo 

pelo fato de as empresas que fornecem os serviços de computação na nuvem adotarem  e 

investirem pesado em segurança e em firewall para a proteção dos dados do cliente. Segundo 

Veras (2012), aspectos de segurança da infraestrutura tradicional mudam com a adoção da 

nuvem. As relações de confiança na cadeia da nuvem precisam ser cuidadosamente 

consideradas. 

A literatura sobre Cloud Computing tem avançado significativamente nos últimos anos 

(SÁ-SOARES e RIVERO, 2017). Para a adoção de Cloud Computing, as organizações devem 

analisar os riscos envolvidos, benefícios e vantagens (incluindo a confiança no provedor e 

acordos de serviços com o mesmo) (BRANCO Jr. et al., 2017). 

O modelo de Cloud Computing revolucionou a forma como as organizações lidam com 

as suas infraestruturas de tecnologia. Nesse contexto, Sabeter e Sierra (2005), relatam que no 

cenário de Cloud Computing, a confiança pode ser entendida como um valor numérico que 

indica a confiabilidade dos provedores de nuvem. Dessa  forma, tal valor pode ser utilizado 

como um critério para a tomada de decisão relativa à interação com tais provedores. O problema 

da confiança existente pode ser auxiliado pela aplicação de uma arquitetura de reputação, que 

visa calcular, gerenciar e disseminar a reputação dos provedores de nuvem. 
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Apesar dos avanços recentes da literatura de Cloud Computing (QUEIROZ et al., 2020), 

poucos trabalhos abordaram a relação da CC e a confiança no compartilhamento de dados entre 

provedores de internet e usuários finais, especialmente no contexto brasileiro. Do ponto de vista 

do usuário individual, a adoção do CC por indivíduos pode ser vista de duas perspectivas: 

pessoal (PARK  e RYOO, 2013; YANG  e LIN , 2015) e profissional. A adoção de uma  CC 

da perspectiva de um usuário profissional ou funcionário raramente foi realizada. 

A maioria dos estudos realizados na literatura sobre a adoção da CC investigou os 

determinantes da adoção da CC pelas organizações. Low et al. (2011), Morgan e Conboy (2013) 

e Lian et al. (2014) empregaram o modelo Tecnologia-Organização-Ambiente para estudar os 

fatores que afetam a adoção da CC em organizações como empresas de alta tecnologia e 

hospitais. Portanto, vários estudos de pesquisa para compreender os construtos 

comportamentais que influenciam a adoção de uma tecnologia pelo usuário individual foram 

relatados na literatura de sistemas de informação (AL-SOMALI, GHOLAMI e CLEGG , 2009; 

DAVIS , 1989; SHARMA e GOVINDALURI , 2014; VENKATESH  et al., 2003).  

 

1.1. Problema de Pesquisa 

O estado de Rondônia está localizado ao norte do Brasil e se divide  em 52 municípios. 

Cerca de 16 municípios estão localizados no interior do estado. Aproximadamente  12 

provedores de internet se juntaram para criar uma única empresa como rede organizacional a 

fim de  suprir as demandas dos usuários. Para que o fornecimento de internet tenha qualidade, 

é necessária a contratação de serviços de Cloud Computing como forma de manter seguros os 

dados armazenados. Para tal situação, é necessário haver um grau de confiança desses 

provedores junto às empresas de serviços em nuvem, e também medir a confiança dos usuários 

junto aos provedores de internet. 

A computação na nuvem é referenciada como um avanço no uso das tecnologias (XU , 

2012; BUYA  et al., 2009; CARR , 2005; VERAS , 2011). Além disso, a CC diz respeito a uma 

mudança de paradigma na  forma como as TICs são pensadas, gerenciadas e também 

estruturadas (XU , 2012; BUYA  et al., 2009; CARR , 2005; VERAS , 2011). Nesse sentido, a 

literatura procura elucidar os benefícios da  adoção de  CC e como ela se torna rapidamente um 

serviço significativo na computação da internet (MANVI e KRISHNA SHYAM, 2014; AZAD 

e NAVIMIPOUR, 2017).  

Embora a CC seja uma tecnologia relativamente difundida, comercializada pela primeira 

vez em 2006 pela EC2 da Amazon (ABBADI e MARTIN, 2011), no contexto brasileiro ainda 
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representa uma inovação significativa para muitas organizações. O processo de inovação 

tecnológica é incerto e, por isso, as organizações tendem a ter uma variação assumida em 

tecnologia, ainda com receio à adoção de  CC. Segundo Tigre 2012, a trajetória das inovações 

depende de mudanças de caráter sistêmico, principalmente pela necessidade de consolidar 

investimento em nova infraestrutura, trazer mudanças organizacionais alinhadas a essa 

estratégia planejada e introduzir processo de aprendizado. 

Ainda nesse contexto, há diversos desafios, sobretudo em relação à confiança dos 

usuários em colocarem seus dados em computadores dos quais não possuem controle. Nesse 

sentido, a internet se apresenta como um ambiente hostil e isso se torna  crítico quando há  dados 

confidenciais trafegando entre os terminais e os servidores em nuvem (MIRASHE ; 

KALYANKAR , 2010).  Na CC, uma grande quantidade de dados precisa ser enviada para um 

centro de Cloud Computing. Por causa da perda de controle total dos recursos, os usuários estão 

mais preocupados com a segurança da privacidade. Devido à complexidade e natureza em 

tempo real do modelo de serviço de CC, à heterogeneidade de múltiplas fontes e percepção de 

dados, bem como aos recursos limitados de terminais, a segurança de dados tradicional e os 

mecanismos  de proteção de privacidade não são adequadados  para a proteção de dados 

massivos gerados pelas CC (MOTAHARI, H. et al, 2009). Dessa forma, privacidade e 

segurança são dois importantes obstáculos na adoção da computação na nuvem. Porém, no 

contexto brasileiro, a investigação do impacto da confiança na adoção e implementação de 

Cloud Computing em redes, organizações e empresas provedoras de serviços de cloud ainda 

está nos estágios iniciais. Medeiros, no artigo “Cloud Computing no governo: caminhos para a 

formação de uma agenda governamental” (MEDEIROS , 2014) identificou o mesmo problema: 

50% dos respondentes concordam que há resistências quanto à adoção da Cloud Computing no 

governo.  Sendo assim, o problema deste  estudo é: 

Quais os impactos da confiança na adoção e implementação de Cloud Computing? 

 

1.2. Objetivo Geral 

● Identificar os aspectos que condicionam a confiança na adoção de Cloud Computing na 

relação entre provedores de serviços de internet e os fornecedores de Cloud Computing. 

● Identificar os aspectos que condicionam a confiança na adoção de serviços de internet 

dos usuários finais junto aos provedores de serviços de internet. 

● Analisar os facilitadores e barreiras relacionados à  adoção de Cloud Computing. 
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1.3. Objetivos Específicos 

Para atingir o objetivo geral apresentado, o trabalho será orientado pelos seguintes 

objetivos específicos: 

● Identificar os aspectos que condicionam a confiança na adoção de Cloud Computing 

na relação entre provedores de serviços de internet e os fornecedores de Cloud 

Computing. 

● Identificar os aspectos que condicionam a confiança na adoção de serviços de internet 

dos usuários finais junto aos provedores de serviços de internet. 

● Analisar os facilitadores e barreiras relacionados à  adoção de Cloud Computing. 

 

1.4. Justificativa  

 Organizações que utilizam datacenter (ambiente projetado para abrigar servidores e 

outros componentes, como sistemas de armazenamento de dados [storages] e ativos de rede 

como switches e roteadores) próprio sofrem de falhas significativas na segurança. A premissa 

de que uma nuvem é mais vulnerável não é verdadeira (TAURION, 2010). A escalabilidade do 

sistema deve ser transparente para os usuários, podendo estes armazenar seus dados na nuvem 

sem a necessidade de saber a localização dos dados ou a forma de acesso (SOUSA  et al., 2009).  

Diante dos desafios enfrentados pelos grandes provedores de Cloud Computing em 

garantir a confiança dos usuários, pode-se destacar que um dos problemas que a Cloud 

Computing ajuda a resolver é o armazenamento de arquivos e a sua distribuição com alta taxa 

de disponibilidade. Existem diversas abordagens para gerenciar dados em nuvem e cada sistema 

utiliza uma abordagem específica para persistir os dados. Para Hurwitz et al, 2010, a 

virtualização e a CC podem ajudar as organizações a quebrar as ligações locais entre a 

infraestrutura e seus usuários, superando as ameaças de segurança que tangem os ambientes 

computacionais. Dentre estas abordagens, destacam-se  novos sistemas de arquivos, 

frameworks e propostas para o armazenamento e processamento de dados.  

Nesse contexto, diversas soluções estão disponíveis no mercado. Por exemplo, o Google 

File System (GFS), que é um sistema de arquivos distribuído pelo proprietário desenvolvido 

pelo Google e projetado especialmente para fornecer acesso eficiente e confiável aos dados 

usando grandes clusters de servidores, e o  Amazon Simple Storage Service (S3), que é um 

sistema de armazenamento distribuído desenvolvido com base no Dynamo (HURWITZ et al, 

2010).  
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Também existe o Microsoft SQL Azure, que é composto por um conjunto de serviços 

para o armazenamento e processamento de dados em nuvem. O SQL Azure, juntamente com o 

Windows Azure Storage, compõe a solução de gerenciamento de dados em nuvem da 

Microsoft. O objetivo do Windows Azure Storage é oferecer um armazenamento escalável, 

durável e altamente disponível, e proporcionar ao usuário o pagamento sob demanda. Ele 

oferece uma interface simples e permite fácil acesso aos dados , os quais ficam disponíveis 

remotamente e em datacenters. 

Nesse sentido, esse trabalho justifica-se, em primeiro lugar, pelo fato de tentar fornecer 

subsídios e insights para as empresas que pretendem adotar a CC, procurando identificar os 

principais benefícios e os potenciais riscos e barreiras para a sua adoção; em segundo lugar, por 

buscar subsidiar as organizações que já adotaram a CC em relação às questões operacionais 

envolvendo os seus objetivos de negócios, gestão da função TI, atributos da qualidade dos 

serviços e decisões de arquitetura; e, por último, por possibilitar uma análise em retrospecto 

para as organizações que pretendam ampliar ou redesenhar suas necessidades de contratação de 

serviços da nuvem. Por fim, fornecer subsídios para a mitigação dos riscos naturais ao novo 

paradigma da CC (MILLER, 2008; MARKS e LOZANO, 2010; CHAVES e SOUSA, 2012; 

WILLCOCKS et al., 2012) é fundamental, principalmente, para empresas que operam longe  

das grandes metrópoles do país. Assim, as organizações inseridas nesse contexto poderão ser 

beneficiadas com informações atualizadas em relação às possíveis vantagens, riscos e barreiras 

deste modelo de computação.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para que seja atingido o objetivo proposto para o trabalho serão buscadas na literatura 

pesquisas que tratam das questões essenciais das principais abordagens que suportam a 

argumentação e posicionamento do trabalho: redes organizacionais, Cloud Computing e 

confiança. 

 

2.1. Redes Organizacionais 

Na medida em que o ambiente econômico se tornou global, tecnologicamente conectado 

e fortemente mais competitivo, novas configurações organizacionais emergiram, e as redes 

assumiram uma crescente importância estratégica (GULATI, NOHRIA e ZAHEER, 2000). O 

conceito de redes organizacionais pode ser classificado como agrupamentos de indivíduos, 

grupos de indivíduos ou organizações que configuram novos formatos de organizações. Elas 

Representam algumas das possibilidades de rearranjos e permutações de seus elementos-chave 

para que os objetivos e metas possam ser alcançados, especialmente quando são percebidos 

como desafios difíceis de serem concretizados. Para Glegg et al, 2016, o processo de 

institucionalização  envolve a padronização dos comportamentos sociais e relações sociais mais 

controladas entre os colaboradores, as quais , por sua vez, clarificam a identidade 

organizacional e criam um ambiente social estável. 

Percebidas inicialmente na década de 80, as redes organizacionais têm sido 

reconhecidas como uma forma integradora para se obter a redução de custos, uma maior 

competitividade e dar maior visibilidade às organizações – fatores críticos para a sua 

sobrevivência, bem como para  o desenvolvimento econômico e social em um ambiente 

altamente complexo (LEON; AMATO NETO, 2001; DI SERIO, 2009), trazendo, assim,  

impactos para a sociedade e organizações (CASTELLS, 2002). Diversos estudos buscam 

compreender fenômenos em redes organizacionais complexas que envolvem elementos sociais, 

culturais, comportamentais, normas e valores partilhados, utilizando como meio de 

compreensão a teoria institucional aplicada em diversos contextos organizacionais HUANG; 

STERQUINST (2007); KARLSSON; HONIG (2009); KITCHENER; MERTZ (2010); 

SVENDSEN; HAUGLAND (2011); WASHINGTON; PATTERSON (2010); TSAMENYI; 

CULLEN; GONZÁLEZ (2006). 

Originariamente, o estudo a respeito do fenômeno de redes teve início nas escolas da 

sociologia, da antropologia e da teoria dos papéis (TICHY, TUSHMAN e FOMBRUM, 1979). 

Segundo Powell e Smith-Doerr (1994), as redes vêm sendo estudadas, desde 1970, com o 
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intuito de compreender como indivíduos estão ligados entre si sob uma perspectiva de análise 

social, lente da presente pesquisa.  

Uma perspectiva econômica só emergiu na década de 1980, a partir dos estudos 

econômicos de Williamson (1985) sobre os custos de transação aplicados às organizações. 

Segundo Wegner et al. (2011), as redes são uma forma de as empresas competirem com 

menores custos e investimentos. Cândido e Abreu (2000) definem redes interorganizacionais, 

genericamente, como estruturas que abrigam empresas que, por sua limitação dimensional, 

estrutural e financeira, não possuem condições de desenvolvimento ou de sobrevivência, ao 

menos isoladamente. 

Para Nohria e Eccles (1992), os três principais motivos que levaram ao aumento da 

relevância das redes são: (a) novas maneiras como as empresas estão competindo, não mais de 

forma isolada, mas sim ocorrendo entre grupos; (b) a tecnologia auxilia na descentralização e, 

consequentemente, na flexibilidade dos arranjos produtivos, contribuindo para a expansão da 

rede de relações; (c) os estudos sobre o tema das  redes ganharam maturidade e reconhecimento 

nas discussões, seminários e congressos.  

Segundo Castells (2002), a sociedade atual está configurada no formato de redes e de 

acordo com a perspectiva social, a afirmativa principal é que as relações sociais constituem uma 

teia que dirige os processos, ações e comportamentos dos participantes. Unindo-se as duas 

perspectivas, pode-se afirmar que todas as organizações estão em redes (NOHRIA e ECCLES, 

1992) e que o desenvolvimento das redes ocorre em função de uma teia social. 

A perspectiva social diz respeito ao tipo de interação dos atores da rede (WILKINSON, 

2008). Raud-Mattedi  (2005) diz  que as redes sociais são compostas por empresas integradas, 

quando os acordos informais e categorias sociais, como a cooperação, são predominantes nas 

relações entre seus membros. Uma rede social, conforme Gulati et al (2000), é definida por um 

conjunto de nós (organizações) que se ligam por meio das relações sociais. O mesmo autor 

afirma que as relações econômicas que conectam as empresas também constroem redes sociais. 

Conforme Granovetter (2005), as relações sociais estão tão presentes no meio organizacional 

quanto as relações de transação pura e, por isso, não podem ser analisadas separadamente. 
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Quadro 2 - Conceitos dos princípios adotados 

Abordagem de 

Redes 

Principais ideias Autor (es) 

1. Conceito de rede 

na perspectiva da 

sociedade em rede. 

 

O conceito de redes é determinado por diversas perspectivas 

e por conceitos de outros autores. A palavra rede designa  

uma forma muito particular de associação ou grupos, que 

reúne atores distintos que interagem entre si de maneira 

sistemática. 

VALE, AMÂNCIO e 

LIMA (2006) 

2. Conceito de rede 

na perspectiva das 

organizações em 

rede. 

Concentração em um sistema que acontece entre empresas 

ou indústrias. Seus atores dependem uns dos outros , sem 

que um necessariamente prejudique a autonomia de decisão 

dos outros. 

GRANOVETTER  

(2005), BREMER  

(1996) e GOLDMAN  

et al. (1995) 

3. Conceito de rede 

na perspectiva 

social. 

 

A rede se forma e se desenvolve a partir das relações sociais, 

sendo que cada ator está imerso e comprometido com a 

rede. 

CASTELLS (2002) 

4. Conceito de 

organização da rede  

Todas as organizações são e estão em redes, podendo ser 

pesquisadas nessa perspectiva. As redes são arranjos para a 

solução da dependência de recursos e da complexidade das 

tarefas. 

NOHRIA e ECCLES  

(1992). 

 

Fonte: Autor. 

 

2.2. Cloud Computing 

A difusão da Cloud Computing se tornou um tópico de pesquisa significativo, pois 

permite que as organizações executem dados e transações ao longo das atividades da cadeia de 

valor, incluindo fabricação, vendas, atendimento ao cliente, compartilhamento de informações 

e colaboração com parceiros comerciais (GARTNER, 2009). Desde o seu surgimento, muito 

terreno foi percorrido nesse  campo (ALSHAMAILA et al., 2013). Por exemplo, em um estudo 

de adoção de Cloud Computing pelas PMEs no nordeste da Inglaterra, vantagem relativa, 

incerteza, restrição geográfica, compatibilidade, experimentação, tamanho, suporte da alta 

administração, experiência anterior, capacidade de inovação, indústria, mercado, o escopo, os 

esforços do fornecedor e o suporte de computação externa foram considerados significativos na 

adoção de serviços em nuvem pelas PMEs (ALSHAMAILA et al., 2013). O efeito da pressão 

competitiva não foi, entretanto, apoiado. 

A Indústria 4.0, também conhecida como Quarta Revolução Industrial, está afetando 

todas as cadeias de valor (EROL et al., 2016; STOCK e SELIGER , 2016). No entanto, não há 

consenso em relação às estratégias de implementação, controle ou monitoramento. Uma 
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exceção pode ser encontrada em Jabbour et al. (2018) em que uma estrutura robusta foi proposta 

abordando desafios de adoção da Indústria 4.0. Nesse contexto, surgem implicações não só para 

o ambiente de manufatura, mas também para o gerenciamento da cadeia de suprimentos como 

um todo. Como consequência, desafios e oportunidades (STOCK  e SELIGER , 2016) 

representam um tema quente entre acadêmicos e tomadores de decisão. 

Esses desafios e oportunidades afetam os principais componentes da Indústria 4.0. Este 

estudo argumenta que os principais componentes da Indústria 4.0 são sistemas ciber-físicos 

(CPS), a internet das coisas (IoT), análise de big data (BDA), Cloud Computing (CC), produção 

inteligente, sistemas / fábrica / manufatura (SPS), manufatura em nuvem (CM), impressão 3D 

/ aditivo manufatura (3DP / AM), máquina para máquina (M2M), blockchain (BC), veículos 

guiados autônomos  (AGV), inteligência artificial (AI) e cidades inteligentes (SC) (consulte a 

Quadro 3 para obter detalhes).  

Quadro 3 - Classificação das TICs Indústria 4.0 

 
Fonte: QUEIROZ et al. (2019). 

 

Nesse sentido, uma das principais características da Indústria 4.0 são os aplicativos 

inteligentes (HECKLAU  et al., 2016; QIN  et al., 2016), nos quais objetos (produtos) e 
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máquinas podem interagir entre si, apoiados principalmente pela IoT, CPSs, inteligência 

artificial (AI), big data analytics (BDA), entre outras tecnologias (QIN  et al., 2016). Nesse 

sentido, fica claro que os componentes da Indústria 4.0 (por exemplo, máquinas, objetos, 

veículos, entre outros) podem tomar suas próprias decisões e operar de forma autônoma (QIN  

et al., 2016). A Indústria 4.0 trouxe consigo novos relacionamentos envolvendo  trabalhadores, 

objetos e sistemas (HECKLAU  et al., 2016). 

Cloud Computing (CC) é definido como um conjunto de recursos com capacidade de 

processamento, armazenamento, conectividade, plataformas, aplicações e serviços 

disponibilizados na internet.  As empresas que oferecem esses serviços de computação são 

denominadas provedores de nuvem e costumam cobrar pelos serviços de Cloud Computing com 

base no uso a fim de resolver este problema na camada de serviço IaaS. O termo IaaS refere-se 

a uma infraestrutura computacional baseada em tecnologia de virtualização de recursos de 

computação. Esta infraestrutura pode escalar dinamicamente, aumentando ou diminuindo os 

recursos de acordo com as necessidades das aplicações. O principal benefício da IaaS é o 

esquema de pagamento baseado no uso (MELL, 2011). 

A literatura sobre Cloud Computing tem mostrado importantes avanços recentes. Nesse 

contexto, Ali e Osmanaj (2020) destacam que essa tecnologia tem o potencial de melhorar a 

confiabilidade e a escalabilidade dos sistemas organizacionais e leva a um foco aprimorado nos 

principais negócios e estratégias.  

Nesse contexto, Alharbi et al., (2016) exploraram como projetar uma estrutura de 

arquitetura que pode ajudar agências governamentais a adotar soluções em nuvem no Reino da 

Arábia Saudita (KSA), mas que ainda está na fase de considerar a tecnologia, com muito poucos 

casos de adoção, e certamente não nos níveis governamentais. Ainda nessa perspectiva, Alharbi 

et al., (2016)  destacam que estudos sobre a adoção de soluções em CC e os processos fornecidos 

são uma boa orientação e adequados para apoiar a abordagem estratégica do governo na análise 

e planejamento de soluções em nuvem de forma eficaz.  

Os estudos sobre o uso de CC indicam que a utilidade percebida é significativamente 

associada às  expectativas de criação de conhecimento e descoberta, armazenamento e partilha. 

Entre outras, as expectativas para o armazenamento e compartilhamento de conhecimento têm 

uma relação mais forte com a utilidade percebida. Além disso, a inovação, a formação e a 

educação são significativamente associadas à  facilidade de percepções de uso. Os resultados 

sugerem que as instituições de ensino podem promover a adoção de Cloud Computing na 
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educação, aumentando a conscientização de práticas de gestão do conhecimento (ARPACI, 

2017). 

Por meio das opiniões dos profissionais de tecnologia, é possível confirmar que, na 

adoção do Cloud Computing, as organizações devem analisar os riscos envolvidos, os 

benefícios e as vantagens, incluindo a confiança no provedor e acordos de serviços com o 

mesmo (BRANCO Jr. et al., 2017). Outro ponto importante em relação à adoção de CC é o 

setor público. A maioria das organizações do setor público não discutem a adoção da tecnologia 

em suas agendas de reuniões (SOUSA et al., 2017). 

Já foi destacada na literatura, a partir dos riscos e benefícios, a importância da adoção da 

CC.  Para se fazer a adoção dos serviços de Cloud Computing, as organizações devem analisar 

os riscos envolvidos, os benefícios e as vantagens do Cloud Computing, ajustar a sua preparação 

(nível de maturidade), escolher o provedor de Cloud Computing com cuidado e preparar um 

contrato que proteja os seus interesses. Os resultados deste estudo revelam também que a lista 

de questões compiladas pelos autores reflete as preocupações dos especialistas entrevistados. 

(BRANCO Jr. et al., 2017). 

 

2.3. Adoção de Cloud Computing 

A maioria dos estudos realizados na literatura sobre a adoção da CC investigou os 

determinantes da adoção da CC pelas organizações. Low et al. (2011), Morgan e Conboy (2013) 

e Lian et al. (2014) empregaram o modelo Tecnológico-Organização-Ambiente para estudar os 

fatores que afetam a adoção da CC em organizações como empresas de alta tecnologia e 

hospitais. No entanto, a adoção de uma nova tecnologia pela organização pode falhar se os 

usuários individuais dentro da organização demorarem a adotar a nova tecnologia. Portanto, 

vários estudos de pesquisa para compreender os construtos comportamentais que influenciam 

a adoção de uma tecnologia pelo usuário individual foram relatados na literatura de sistemas de 

informação (AL-SOMALI et al., 2009; DAVIS , 1989; SHARMA e GOVINDALURI , 2014; 

VENKATESH  et al., 2013).  

Para a literatura, o termo CC é uma forma otimizada de armazenar e disponibilizar 

informações quando necessário. Ela Tem despertado interesses pelo seu potencial de modificar 

significativamente os investimentos em infraestrutura de TI nas organizações. Para que as 

organizações possam adotar essa tecnologia, demonstrar os benefícios de executarem a CC é 

primordial para que as barreiras sejam superadas pela melhoria organizacional. A literatura 

sobre a adoção de CC e o comportamento de usuários frente à adoção dessa tecnologia é 
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relativamente recente. Destacam-se os estudos de Lin e Chen (2012), Atijh e Hemalatha (2012), 

Sobragi (2012), Ratten (2013), Park e Ryoo (2013). 

Em seu trabalho, Kaisler et al., (2013) argumentam que muitas vezes não é feita uma 

análise rigorosa ao decidir-se pelo uso da CC. Em vez disso, muitas organizações decidem 

experimentar a CC implementando uma aplicação simples e de baixo risco, com a finalidade 

de avaliá-la. Para resolver esta fragilidade, propõem  como solução uma abordagem formal que 

requer a avaliação e combinação de vários critérios em uma eventual decisão. 

Os objetivos de negócios devem ditar a estratégia de nuvem, que são inerentemente 

complexas. Kaisler et al., (2013) argumenta que a adoção da Cloud Computing requer amplo 

conhecimento em várias disciplinas. Portanto, é importante ter um roteiro de várias coisas que 

devem ser tratadas no processo de adoção. El-Gazzar, Hustad e Olsen (2016) destacam que a 

estratégia de adoção da nuvem é uma das chaves que devem ser possuídas na adoção da Cloud 

Computing.  No entanto, segundo Buya et al. (2009), além de possíveis problemas internos no 

servidor, que podem ocasionar queda do sistema e perda do nível de serviço, problemas 

externos, como por exemplo com o provedor de internet,  são difíceis de serem previstos e 

podem causar prejuízos para as organizações. Apesar dos mais diversos “contras”, a 

implantação da Cloud Computing se torna mais necessária a cada dia e a confiança neste serviço 

precisa ser desenvolvida. Para Branco Jr. et al. (2017), o processo de decisão iniciado pelas 

organizações, considerando a alternativa da Cloud Computing, existe na literatura. Os 

principais problemas  foram compilados para ajudar os gerentes de TI a orientar a organização 

no caminho da adoção de soluções de Cloud Computing de forma eficiente e segura. 

Para Medeiros (2014), a adoção de CC a nível governamental pode introduzir muitas 

preocupações relacionadas à  segurança da informação, privacidade da informação, custo, 

qualidade dos serviços, integração e local de armazenamento de dados, visto que existe uma 

limitação ao uso da CC a nível de segurança. Dessa  forma, abordando estas preocupações 

através de uma regulamentação bem elaborada e abrangente, a Cloud Computing pode ser 

implementada, segundo Yimam et al, (2016). Este trabalho de pesquisa propõe uma estrutura 

regulatória de Cloud Computing que incentiva a adoção de soluções no contexto das 

organizações governamentais do Estado de Queensland. 

Umas das preocupações com  a segurança e também com a privacidade pode  ter sido 

observada no processo de adoção da CC, embora, até o momento, haja  poucos regulamentos 

governamentais que foram desenvolvidos (BERTOT et al., 2012). Outras questões ligadas à 

regulamentação governamental que estão relacionadas à adoção de CC não estão amplamente 
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pesquisadas, questões essas que devem ser pesquisadas de acordo para que a CC se torne mais 

difundida (JAEGER et al., 2008; O‘BRIEN et al., 2014). 

A adoção  de serviços de tecnologia pode levar essa inovação a aspectos do 

comportamento humano dentro de domínios que têm interesse muito específico de um 

indivíduo (BARTELS e REINDERS , 2011), ou seja, busca capturar a predisposição de um 

indivíduo para a adoção de uma classe específica de produtos (ARAUJO et al., 2016). A adoção 

em CC diante do cenário atual é inevitável para as organizações. Muitas dessas empresas estão 

levando suas aplicações para a nuvem pública nos últimos anos, enquanto  outras  preferiram 

investir em nuvem privada para gerirem seus negócios de forma mais assertiva. Para Armbrust 

et al. (2009), a questão econômica da CC pode estar ligada à conversão do custo de capital em 

custos operacionais, pois isso se reflete sobre os benefícios econômicos da CC com o conceito 

de modelo de pagamento somente sobre o uso. 

Os impactos  das regulamentações existentes podem ter um ponto crítico na adoção de 

novas tecnologias (LIN et al., 2014), assim seguindo as regulamentações governamentais que 

podem encorajar ou não que as organizações adotem a Cloud Computing (SABI et al., 2016). 

Um dos principais problemas econômicos relacionados à infraestrutura de TI dentro das 

organizações é,  além do custo do capital, também a falta de segurança. Para Reese (2009), o 

custo sobre equipamentos como servidores (grandes computadores) é que o uso por um período 

de dois ou três anos gera  uma depreciação com o passar do tempo. Além disso , como esse 

capital investido está retido no equipamento, as organizações deixam de investir em outras áreas 

mais necessárias para o avanço dos negócios. 

A redução de custos em implantação de infraestrutura local é o fator que pode se destacar 

como o mais importante para a adoção em tecnologia de CC. No contexto do novo paradigma 

computacional, destacam-se os softwares ofertados como um modelo de serviço e que são  

utilizados sob demanda. Dessa forma, as organizações pagam apenas pelo uso e não há  

necessidade de pagar pela licença do software. Há  facilidade e rapidez em como é feita a 

implantação das soluções de CC quando comparamos com o modelo anterior de implantação 

de soluções em computadores desktop localmente. Segundo a  literatura, a camada de 

infraestrutura é aquela onde ocorre o gerenciamento dos servidores físicos e o aproveitamento 

do potencial computacional. É essa camada que cede os recursos para que outras camadas 

possam ser utilizadas (LEIMESTER et al., 2010). 

A realização da estratégia de adoção de um modelo na nuvem requer diretrizes concretas 

e uma estrutura prática abrangente para atingir o valor prometido pela tecnologia da nuvem 

(GILL et al., 2014). Os aspectos de impacto sobre a adoção de CC, na verdade é entender a 
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definição sobre o que é CC. Apesar das divergências nos conceitos destas  definições, a falta de 

um consenso faz com que as organizações ofereçam serviços tradicionais de hospedagem de 

sites como se fossem serviços de CC (TAURION, 2010).  Para Barde (2013), as vantagens da 

adoção de CC para as organizações são melhor desempenho dos computadores (visto que os 

programas e arquivos não são armazenados neles), uso de computadores de baixo custo, baixo 

custo de softwares, aumento do poder da computaçã0 e redução do custo da infraestrutura de 

TI. 

A CC é uma mudança de paradigma que inclui serviços de recursos computacionais, 

aplicações flexíveis de sistemas distribuídos e armazenamento de dados. Segundo Veras (2011), 

a CC está mudando a forma de operar a TI, as pessoas e as empresas aos poucos deixam de 

adquirir equipamentos de TI para começar a investir em serviços de TI,  fazendo com que a 

adoção passe a  fazer parte das organizações. Com isso, é importante organizar e também citar 

esses tipos de serviços, como por exemplo, Infraestrutura como serviço (IaaS), Plataforma 

como serviço (PaaS), Software como serviço (SaaS) (MOTAHARI-NEZHAD et al., 2009) 

Apesar de todas as classificações que o mercado tecnológico criou, as categorias SaaS, 

PaaS e IaaS servem como referência para classificar qualquer tipo de aplicação de CC. De 

acordo com Dillon e Chang (2010) e Zhang, Yan e Chen (2012), os serviços de CC podem ser 

utilizados em três cenários, os quais dependem do tipo de capacidade fornecida.  A figura 

abaixo ilustra a pirâmide de CC, na qual os três principais tipos de serviços são representados 

de acordo com o nível de elaboração de serviços de cada uma. 

Figura 1 - Pirâmide de serviços de CC. 

 

 

A realização da estratégia de adoção da nuvem requer diretrizes concretas e uma estrutura 

prática abrangente para atingir o valor prometido pela tecnologia da nuvem (GILL et al., 2014). 

A cloud computing está avançando em muitas áreas por causa de suas vantagens: alta 
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escalabilidade, baixos esforços de manutenção, enorme potencial de economia de custos e 

consumo de energia reduzido, levando a uma TI mais verde (YEN et al., 2014). Especialmente 

o crescente aperto dos orçamentos governamentais pode se beneficiar da adoção da Cloud 

Computing, já que a quantidade de gastos com TI pode ser diminuída (WYLD, 2009). 

A implementação bem-sucedida da Cloud Computing em uma organização é influenciada 

pela decisão estratégica, ambiente criativo e inovador (SIMAMORA et al., 2014). A adoção da 

CC como uma tecnologia pode  distribuir recursos escaláveis, que podem incluir 

armazenamento, aplicativos e segurança para a educação diante dos avanços das tecnologias. 

Mais  importante na adoção em CC são  os serviços que são fornecidos por diversos provedores, 

tais como: Google Drive, Dropbox, Sky Drive e iCloud, os quais podem ser facilmente 

integrados às configurações educacionais. 

 

2.4. Confiança 

Morgan e Hunt (1994) conceituam a confiança como a expectativa de integridade da 

outra parte em uma relação de troca, ou seja, é a confiança que leva um indivíduo a acreditar 

que a outra parte cumprirá com o que é combinado, sem causar prejuízos aos seus parceiros. 

Conforme Silva, Binotto e Vilpoux (2016), se houver um ponto comum de interesse nas 

relações de troca, pode haver aumento do valor da confiança percebida pelas partes. Para os 

mesmos autores, a confiança credencia as pessoas ao trabalho em parceria, o que resulta em 

geração de conhecimento e inovações. Segundo Olave e Amato Neto (2001), o fortalecimento 

da confiança é essencial para os resultados das redes. 

 Embora a confiança tenha sido estudada em diferentes campos, não há um acordo global 

sobre sua definição entre os pesquisadores (FILALI  e YAGOUBI , 2015), que muitas vezes 

concordam  que a confiança pode influenciar a segurança ao auxiliar nos processos de tomada 

de decisão. Existe uma relação de confiança entre pelo menos duas seções, o indivíduo e outra 

parte (WALTERBUSCH  et al., 2014). A confiança é definida como a probabilidade subjetiva 

pela qual uma parte supõe que outra execute uma determinada ação, e é o grau em que uma 

entidade está ansiosa para confiar em algo ou alguém, em um estado com o conceito de 

segurança relativa (JOSANG  et al. 2007). 

A categoria social de confiança tem atributos relacionais que servem de base para 

equilibrar e desenvolver redes cooperativistas (GIGLIO et al., 2016). No que tange o senso 

comum, no qual se baseiam  estudos que vinculam a confiança a compromissos legais ou à  boa 

vontade das pessoas, sem nenhum objetivo de contribuir para o relacionamento organizacional 
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e cooperativo (CLEGG et al., 2006), os indivíduos pertencentes às organizações podem 

estabelecer relações de confiança entre si, configurando a confiança interorganizacional 

(ABINAJM FILHO et al., 2015). 

Bachmann (1999) credita à confiança um dos princípios mais importantes para a 

estrutura e qualidade dos relacionamentos, tanto dentro, quanto entre as organizações. Para 

Tzafrir e Harel (2002), a confiança é elemento base da manutenção das interações entre 

empresas, especialmente quando a tecnologia envolvida for complexa. Sendo assim, o que leva 

um gestor a participar de determinado projeto é a confiança depositada em seus parceiros. A 

confiança é construída a partir da análise de dados, do histórico e dos demais fatores que 

favoreçam, positivamente, a imagem dos atores envolvidos. De acordo com Andrighi, 

Hoffmann et al., (2011), as redes fundamentadas na confiança economizam com custos de 

transação por dispensarem os contratos formais, fortalecendo, assim, a cooperação. No mesmo 

sentido, Pereira e Bellini (2008) afirmam que o encolhimento dos custos de transação é 

resultado da influência da confiança nos relacionamentos entre parceiros. 

A confiança pode ser positiva na maioria dos contextos em que está inserida (reduz 

conflitos, melhora o fluxo de informações, inibe o comportamento oportunista etc.). Porém, ela 

pode ser um risco em certas condições, limitando os esforços dos atores que se sentem 

confortáveis na dependência dos demais, o que também implica em reduzir a diversidade de 

ideias para resposta às incertezas do mercado (KRISHNAN, MARTIN e NOORDERHAVEN, 

2006). 

2.4.1. Confiança no Contexto de Cloud Computing 

Confiança, quando tratamos do contexto de Cloud Computing, trata-se principalmente 

das relações entre as organizações e os provedores de serviço em CC. Segundo Khorshed, Ali 

e Wasimi (2012), os principais riscos relacionados à confiança estão descritos como privacidade 

dos dados, tipos de privilégios de acesso dos usuários, localização dos dados, nível de serviço 

contratado, recuperação dos dados, aprisionamento dos dados e viabilidade a longo prazo.  

Estudos empíricos sobre o estado atual da adoção em CC na Arábia (KSA)  falam sobre 

o atual estado da adoção em CC pelo setor público. Esses estudos vêm apresentar que a maioria 

das organizações do setor público não discutem a adoção da tecnologia nas suas agendas de 

reuniões. Até 70% das organizações do setor público KSA atualmente não adotam quaisquer 

serviços em nuvem, e apenas 29,13% dos participantes adotaram serviços de CC. De acordo 

com os autores Al-Ruithe et al. (2016), embora a CC não seja mais uma tecnologia emergente 

em melhorias desenvolvidas na função governamental, nos serviços que fornece aos seus 
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cidadãos e instituições, e sua cooperação de países, ainda é um paradigma relativamente novo 

em outros países, particularmente nos países em desenvolvimento. 

Segundo Ali et al. (2020), a função das regulamentações governamentais na adoção da 

CC, no nível do governo local (Austrália) tem sido limitada, em grande parte, devido à falta de 

especificidade entre os regulamentos do governo  e também a falta de regulamentos que 

forneçam apoio aos governos locais. Para demonstrar que os avanços tecnológicos podem 

esbarrar em confiança no modelo que são ofertados e a segurança dos dados. Para os autores 

Chiregi e Navimipour (2018), a CC é um modelo que permite o acesso conveniente à solicitação 

de rede para compartilhar os grupos de recursos computacionais configuráveis. 

Nesse ambiente, as confidências são insuficientes para que os clientes identifiquem os 

provedores de serviços em nuvem confiáveis. Portanto, neste sistema, um desafio importante é 

a avaliação de confiabilidade para permitir que os usuários escolham os recursos confiáveis na 

infraestrutura em nuvem. No entanto, nos ambientes em nuvem, apesar da importância dos 

mecanismos e unidades de confiança, a pesquisa abrangente e sistemática e o estudo sobre o 

histórico das unidades de avaliação de confiança entre os provedores de nuvem são raros. A 

confiança pode ser entendida como uma probabilidade subjetiva pela qual um indivíduo, A, 

espera que outro elemento, B, exerça uma ação de acordo com o seu comportamento, (JOSANG 

et al., 2007). 

Qiang et al., (2011), empregam o conceito de confiança na troca de arquivos 

confidenciais e destacam que o relacionamento de confiança entre os parceiros é a base para a 

colaboração. Confiança é uma relação entre duas ou mais partes, na qual há expectativa mútua 

do cumprimento do que foi combinado, esperando que nenhuma vá agir de maneira oportunista, 

seja por palavras ou ações (NOVELLI, 2004). A literatura nos traz diversos conceitos sobre 

confiança (CONDREY, 1995; BRASHEAR et al., 2003).  

Li et al. (2011) deixam claro que somente a confiança é considerada na etapa de seleção 

de parceiros, sendo que outras questões são desconsideradas, como a qualidade de serviço. Tang 

et al. (2016), apresentam um indicador de confiança para provedores de CC, com base na série 

histórica de valores de Quality of Service (QoS), que pode ser utilizado para selecionar 

provedores de CC que sejam confiáveis com base na qualidade do serviço que entregam. Para 

Taurion (2009), no entanto, as organizações têm sido cautelosas quanto ao movimento de seus 

sistemas e dados para essa plataforma, devido às dúvidas quanto à confiança.

 Normalmente, a segurança em CC vem acompanhada de alguns princípios que devem 

ser pontuados, como seus usuários sempre manterem atualizados antivírus e firewall em seus 
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computadores para acessos externos às aplicações em CC. Conforme Falsarella (2010), “esta 

mudança representa uma oportunidade para melhorar ainda mais a segurança, porém, ao mesmo 

tempo, representa a possibilidade de piorar as coisas, empurrando aplicações vulneráveis e 

dados para a web”.  

Nesse sentido, a aceitação e adoção do uso de CC por parte das organizações no Brasil 

limita-se ao fato de não haver uma confiança no sentido de segurança de onde os dados estão 

hospedados fisicamente, e como podem tratar a acessibilidade sem a perda significativa dos 

dados.  Não se trata mais de ser ou não adotada, mas sim com qual velocidade e intensidade a 

Cloud Computing será empregada (TAURION, 2013). Sobragi (2014) igualmente aborda a 

adoção da CC no Brasil, porém concentra-se na relação com os elementos teóricos 

organizacionais. Um estudo publicado no Eletronic Journal Information Systems Evaluation, 

em 2014, aborda de forma exploratória a adoção da CC no mercado corporativo de pequeno e 

médio porte irlandês. Entre as sugestões para estudos futuros, os autores apresentam uma 

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

enriquecer o estudo (CARCARY et al., 2014). 

Pesquisadores tentam minimizar/solucionar definitivamente a segurança para realização 

de processamento em ambientes não confiáveis na CC. Segundo Ângelo (2010), existem 

barreiras lógicas na CC que permitem que o espaço de um cliente não interfira no outro. De 

acordo com Machado (2013), a CC é uma tecnologia pouco explorada por empresas de pequeno 

e médio porte, porém, sua utilização tem uma tendência crescente no  uso de suas ferramentas 

por parte das organizações e profissionais de TI.  Para Alshamaila, Li e Papagiannidis (2013), 

a segurança consiste num aspecto tecnológico, o qual é diretamente associado à incerteza 

resultante da ruptura de paradigma no processo de adoção, inerente à localização geográfica e 

manipulação de dados privados por terceiros. 

Conforme Turban e Volonino (2013), a escalabilidade no contexto de CC consiste na 

habilidade de  adicionar capacidade aos componentes do ambiente de maneira incremental, de 

forma rápida e conforme necessidade. Ainda de acordo com Alshamaila, Li e Papagiannidis 

(2013), a escalabilidade resultante da adoção de CC promove a equiparação do potencial 

tecnológico entre empresas de diversos tipos, tamanhos e segmentos, permitindo que pequenas 

organizações adquiram o acesso ao mesmo poderio tecnológico de organizações de grande 

porte, resultando em potencial de entrega similar quanto a produtos e serviços. 

Alshamaila, Li e Papagiannidis (2013) destacam a importância da confiança no 

fornecedor de soluções de CC, buscando-se no processo de adoção, além da total formalidade 

contratual dos atributos de segurança, o entendimento em detalhes de toda a estrutura 
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empenhada no projeto, desde a localização geográfica das informações até eventuais unidades 

de auditoria. Entretanto, a adoção de uma arquitetura inovadora pode introduzir também uma 

série de novas ameaças (ZISSIS e LEKKAS, 2012). 

Considerando a atual evolução computacional, a confiança é um nível de probabilidade 

muito subjetivo,  na qual um agente acredita que o outro irá realizar uma determinada ação, em 

um contexto em que ela possa afetar a sua própria ação. Carcary, Doherty e Conway (2014) 

destacam que, embora haja predominância de ganhos econômicos inerentes à adoção de CC, o 

aspecto econômico também consiste, mesmo que em pequena proporção, numa barreira para a 

adoção da tecnologia em questão. Segundo os autores, tal aspecto reside majoritariamente no 

processo de migração do legado tradicional para o modelo de nuvem.  

 Gholami e Arani (2015) propõem um modelo de confiança voltado para ajudar clientes 

a encontrar serviços na CC que possam atendê-los com base em requisitos de qualidade de 

serviço, que possam dar suporte ao adotar serviços de CC que trarão ganhos de performance e 

significativa redução econômica.  Para Tweneboah-Koduah (2012), conectividade consiste num 

aspecto  preponderante para a adoção da  Cloud Computing, uma vez que toda a solução 

computacional passa a ser acessível e integrada por intermédio da conectividade. O modelo 

denominado Turnaround_Trust leva em consideração critérios de qualidade de serviço, como 

custo, tempo de resposta, largura de banda e velocidade do processador para selecionar a fonte 

do serviço mais confiável dentre as disponíveis na nuvem, tendo como critério de maior peso a 

velocidade. Já Guerra (2012) propõe um modelo de confiança que se baseia em conceitos de 

confiança direta, recomendação de confiança, confiança indireta, confiança situacional e 

também reputação para permitir uma seleção de nós de trocas confiáveis de dados em CC 

privada. 

Pode-se verificar que para as organizações o que pesa no contexto de confiança na 

adoção de CC é o quanto seus dados estão seguros. As ameaças acerca da CC elencadas na 

literatura não são diferentes daquelas ligadas a qualquer dispositivo que se conecta através da 

internet, mas devido a características abertas e de compartilhamento da CC, estas ameaças 

ganham em tamanho e impacto, tanto para as organizações como para os provedores de serviços 

em CC. Segundo Khorshed, Ali e Wasimi (2012), estão ligadas  à natureza da programação 

compartilhada na nuvem, que é orientada à facilidade de compartilhamento de informações, 

portanto, naturalmente menos segura que outros tipos de softwares. Para Alshamaila, Li e 

Papagiannidis (2013), o aspecto de privacidade, além de parte integrante do contrato, deve ser 
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endereçado com a construção de relacionamentos com fornecedores confiáveis para soluções 

de CC.  

Para garantir o crescimento e a adoção da Cloud Computing, é necessário desenvolver 

políticas que possibilitem a regulação governamental que englobe a garantia da privacidade e 

a segurança da informação (OHLHORST, 2013). A proteção da privacidade não pode ser 

separada do desenvolvimento tecnológico. Devido ao desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia, as oportunidades de intrusão na privacidade dos indivíduos aumentaram. As 

regulamentações governamentais devem reagir a tais mudanças para garantir a proteção legal 

da privacidade (MONTEIRO, 2014). Um desafio significativo para desenvolver tal 

regulamentação é que não existe um padrão universal para a proteção da privacidade.   

A falta de critérios de suporte à tomada de decisão dos gestores de TI pode gerar 

incertezas e criar obstáculos à adoção dessa tecnologia (DUARTE  e SILVA , 2013). As 

incertezas se originam de vários fatores, por exemplo, segurança, experiência de falha de outras 

organizações, aprisionamento do fornecedor na ausência de padrões, mudança cultural, 

jurisdição incerta para atividades em data centers em nuvem distribuídos, interrupção do serviço 

e muitos outros (CHOW  et al., 2009; PEPITONE , 2011; LINTHICUM , 2012). 

O grau de confiança por parte das organizações em relação à implementação de CC em 

suas instalações é devido às preocupações já existentes entre os profissionais de TI referentes 

ao quesito segurança. Em suma, a literatura acredita  inequivocamente que os governos acharão 

inevitável a adoção da tecnologia de Cloud Computing à medida que redes envolvem e 

expandem seus serviços digitais (VERDERAMI, 2013). Alguns trabalhos estabelecem 

metodologias para a seleção de CC de acordo com as necessidades do usuário. Garg et al. (2013) 

apresentam um framework para o ranqueamento e classificação das CC através dos indicadores 

de desempenho e das necessidades dos usuários. Neste framework a unidade multicritério AHP 

foi aplicada no conjunto de dados reais que representam o desempenho dos provedores. Em 

Baranwal and Vidyarthi (2014) são apresentadas métricas para avaliar CC e também um 

framework para a seleção de CC por meio da unidade de votação por ranqueamento. Em Tang 

et al. (2016) é apresentado um framework para a seleção de serviços de nuvem, com base na 

avaliação da confiança destes serviços, considerando o monitoramento de QoS e as avaliações 

dos usuários. 

Apesar de haver poucos estudos na literatura sobre as barreiras potenciais inibidoras da 

confiança na adoção em CC, alguns autores como Miller (2008), Marks e Lozano (2010), 
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indicam nove potenciais barreiras que as organizações e profissionais de TI devem levar em 

consideração antes de fazer a adoção e implementação na CC, tais como: falta de capacidade 

tecnológica, deficiência do modelo de negócio, falhas de segurança, privacidade, qualidade e 

confiabilidade. O impacto das regulamentações existentes pode ser crítico na adoção de novas 

tecnologias (LIAN  et al., 2014); assim, as regulamentações governamentais podem encorajar 

ou desestimular as empresas a adotar a Cloud Computing (OLIVEIRA  et al., 2014). Em 

particular, a Cloud Computing está em sua infância e ainda precisa receber consideração 

significativa para a regulamentação de políticas (SENYO  et al., 2016). 

A CC nos é apresentada  como um desafio para que empresas e organizações possam se 

beneficiar com os recursos disponíveis e a segurança em manter os dados tanto acessíveis como 

também protegidos contra ameaças de hackers.  Oliveira et al. (2014) defendem que quando um 

governo exige que as empresas cumpram os padrões e protocolos específicos da nuvem, as 

organizações ficam  mais dispostas a adotar a Cloud Computing. A literatura traz que é possível, 

então, ter o seu fornecimento de forma rápida, com um mínimo de esforço gerencial ou 

interação com o prestador de serviços (JANSEN  et al., 2011). De acordo com As tendências 

de mercado pelos serviços de CC, percebe-se a necessidade de ter uma arquitetura que possa 

garantir níveis de confiança e dependabilidade diante das organizações que aderem a essa 

adoção. Outro importante fator para a implantação de recursos de CC nas organizações se dá 

pela razão de que a Cloud Computing é um dos princípios necessários para o desenvolvimento 

e implantação da indústria 4.0 e conceitos adjacentes, como IoT (internet das coisas) e Big 

Data (armazenamento de dados em massa) (GRILLETTI, 2017). 

As buscas por confiança e segurança não ocorrem  só em sistemas críticos, mas também 

em sistemas de uso pessoal e das organizações. Para isso, a CC ainda passa por um paradigma 

complexo e heterogêneo que busca essa confiança e segurança. Na pesquisa realizada por 

Makena (2013) e Nkhoma e Dang (2013), os autores observaram que é importante considerar 

as regulamentações governamentais que apoiam e protegem a adoção da Cloud Computing. 

Algumas organizações podem se sentir recatadas. É importante ressaltar que apesar das 

potenciais barreiras, Taurion (2009) afirma que é inegável que a Cloud Computing vai 

transformar a maneira como as organizações operam sua TI, e a maneira como os provedores 

irão oferecer seus serviços de TI. 

Artigos mais recentes, que datam de 2013 a 2016, surgem com questões mais pertinentes 

sobre segurança e obsolescência de equipamentos. Bezerra; Brito; Endo (2013) já apontaram 

que hardwares se tornam obsoletos e a CC faz com que tal preocupação não seja relevante. Da 
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mesma forma, Zuffo e colaboradores (2013) também corroboram que as organizações possuem 

dificuldades na manutenção e atualização dos computadores, sem contar com o ciclo de 

obsolescência em relação à área de informática. Outro aspecto relevante foi apontado por 

Correia Filho (2015), indicando que a CC reduz a inoperabilidade do ambiente de trabalho e as 

falhas dos equipamentos. 

De acordo com De Araújo Macedo et al. (2010), prover um serviço livre de falhas, e 

disponível assim que solicitado, é um dos grandes desafios dos vários provedores de serviços 

em nuvem. Ainda existem empresas que preferem implementar suas próprias infraestruturas de 

CC locais para não dependerem de serviços de provedores de nuvem. Para que essas empresas 

tenham confiança em deslocar suas infraestruturas para provedores de nuvem, é necessário 

quebrar o paradigma de  falta de segurança e confiabilidade dos dados na CC. Para Armbrust 

et al. (2009), uma oportunidade para solucionar esse paradigma de segurança e confiabilidade 

é a implementação de algoritmos de criptografia para os dados alocados na infraestrutura da 

nuvem. Segurança e privacidade têm amplas implicações organizacionais, operacionais e 

tecnológicas, pois existem aspectos relacionados à confidencialidade, integridade e 

disponibilidade dos objetos e outros aspectos relacionados à legislação e aos regulamentos 

(JANSEN; GRANCE, 2011). Outro benefício percebido nos estudos é a facilidade da 

implantação ou migração dos serviços para a nuvem, bem como a economia com a mão de obra 

especializada dentro da empresa, devido à infraestrutura estar alocada em um fornecedor 

especializado, o que permite aos colaboradores o desenvolvimento de outras atividades que 

possam agregar valor ao modelo do negócio (GOLIN, 2015; VIEIRA (2017). 

A falta  de entendimento quanto às questões de segurança pode trazer reflexos negativos 

para as empresas e para os indivíduos que utilizam os serviços computacionais. As ameaças 

online são independentes do fato dos sistemas estarem  em nuvem ou On-Premise (servidor On-

Premise tem sua implantação fixada no local da empresa). Geralmente a discussão sobre a 

segurança em ambiente de nuvem recai sobre uma questão de equivalência, ou seja, questiona-

se se a nuvem tem o mesmo nível de segurança que a estrutura existente On-Premise. Existe 

uma outra questão a ser feita, de maneira análoga, porém reversa, questionando-se se a 

organização que intenciona migrar para a nuvem possui os mesmos níveis de segurança que a 

nuvem oferece. Essa colocação deve-se ao fato de  os provedores comerciais de nuvem 

contarem com recursos e procedimentos nem sempre disponíveis ou implantados em 

organizações pequenas e médias (GONZALEZ et al., 2013). É importante  compreender que os 

aspectos de segurança precisam ser pensados considerando o modelo de implantação. Vieira 
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(2017) ainda reforça que os riscos percebidos quanto às questões de segurança e 

confidencialidade levantados no estudo, quando levados em conta,  possibilitam às empresas e 

aos prestadores de serviço focar em procedimentos que reduzam tais ameaças. 

Para a confiança na adoção segura de serviços de Cloud Computing, precisa-se entender 

as questões relativas à segurança associadas ao modelo de operação e o papel de cada parte 

envolvida, os usuários e os provedores de serviço. Se por um lado a Cloud Computing já possui 

recursos de segurança integrados ao seu modelo de serviço, o que é um benefício, por outro 

lado, podem haver características desse modelo que sejam interpretadas como um problema. 

Sendo assim, é necessário ter consciência da responsabilidade de cada ator envolvido nesse 

sistema (GONZALEZ et al., 2013). Em 23 de abril de 2014 foi sancionada a Lei 12.965, 

conhecida como Marco Civil da Internet no Brasil, sendo ela que rege o uso da rede no país, 

definindo direitos e deveres de usuários e provedores de serviços de internet. Os principais 

pontos dessa lei são a neutralidade da rede, privacidade, guarda dos registros de acesso – logs, 

além de tratar  dos Datacenters fora do Brasil PORTAL IGARAPE (2014). 

Por outro lado, as questões e desafios de confiança foram amplamente discutidos de 

diferentes pontos de vista na CC (HUANG  e NICOL , 2013). Podem ser de dois tipos, 

confiança na eficiência e confiança na crença (SHANMUGAM  e TAMILSELVAN , 2017). 

Não existem modelos de avaliação de confiança especiais para o ambiente de CC (GUO  et al., 

2011). A confiança é um indicador significativo para a seleção e recomendação de serviços na 

CC (MAO et al., 2017; MATTHEW e MD , 2017), e ainda é um tópico emergente 

(ALHANAHNAH  et al., 2017). Habib et al. (2012) explicam  os principais conceitos de 

confiança para a seleção de serviços e analisa as tendências atuais para o estabelecimento de 

confiança. A confiança é parte indissociável da CC e é necessária para sua adoção e crescimento 

(MUCHAHARI  e SINHA , 2012). 
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3. METODOLOGIA 

Na pesquisa é fundamental especificar como as unidades usadas podem dar um suporte 

rigoroso metodológico e replicabilidade. Nesse contexto, o rigor metodológico bem apropriado 

pode contribuir com mais robustez nos estudos, e dar maior confiabilidade aos resultados 

obtidos (MENTZER e FLINT, 1997). De acordo com Dresch; Lacerda; Miguel, (2015), o 

pesquisador deve empregar uma delimitação como  instrumento na direção da pesquisa de 

forma precisa e significativa. 

MARCONI et al., (2009), define metodologia como a relação entre as teorias e as 

estratégias de investigação científica voltadas à concepção de  uma realidade sob diferentes 

perspectivas.  O pesquisador apresenta uma estratégia que seja capaz de dar uma resposta para 

o problema, ou pergunta da pesquisa, com escolhas lógicas e fundamentadas. Essas escolhas se 

referem à estratégia da pesquisa, aos instrumentos de coleta, à qualificação do sujeito e às 

formas de análise, ou seja, ao percurso a ser trilhado na  busca da solução do problema de 

pesquisa.  

Segundo Marconi e Lakatos (2003, p.155), a pesquisa “é um procedimento formal, com 

unidade de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no caminho 

para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais”. A "metodologia de pesquisa 

significa o conjunto das escolhas que o pesquisador faz para poder realizar a sua pesquisa" 

(GIGLIO; HERNANDES, 2012, p. 81). Essas escolhas se referem à estratégia da pesquisa, aos 

instrumentos de coleta, à qualificação do sujeito e às formas de análise. 

Metodologia é também a definição dos procedimentos tecnológicos, das modalidades 

de atividades, das unidades que serão utilizados na pesquisa, ou seja, o caminho a ser percorrido 

para se realizar uma pesquisa (FONSECA, 2008). O pesquisador busca uma estratégia que seja 

capaz de dar uma resposta para o problema, ou pergunta da pesquisa, com escolhas 

fundamentadas. Essas escolhas se referem à estratégia da pesquisa, aos instrumentos de coleta, 

à qualificação do sujeito e às formas de análise. Portanto, este capítulo se propõe a especificar 

o percurso metodológico orientado para informações voltadas a atingir o objetivo geral, os 

objetivos específicos e responder à questão de pesquisa.  

Para Cresswell (2007), nesta etapa o pesquisador deve tomar decisões que envolvem as 

suposições gerais e o detalhamento das unidades de coleta e de análise dos dados que deverá 

utilizar. Entretanto, abordará a classificação da pesquisa, planejamento, estratégia de pesquisa, 

fonte de dados, amostra, procedimento operacional, tratamento dos dados, definição do 

protocolo de estudo de campo e as limitações da pesquisa e informações que nortearão a coleta 

e a análise de dados da presente pesquisa. O autor ainda apresenta três tipos de pesquisas: 
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qualitativas, quantitativas e de unidades mistas , destacando que as distinções destas pesquisas 

vão além da simples constatação de que as pesquisas qualitativas se baseiam na análise das 

palavras coletadas através de questões abertas e, as quantitativas, na análise de números obtidos 

por questionários fechados. Salienta-se que as concepções filosóficas do pesquisador são 

determinantes na escolha da pesquisa.  

De acordo com Chizzotti (2010, p.79), a abordagem qualitativa parte do fundamento de 

que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre 

sujeito e objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. 

Nesse contexto, a abordagem qualitativa é adequada quando um fenômeno é complexo 

e não de difícil quantificação, sendo necessário que o pesquisador saiba observar, analisar e 

registrar a interação entre as pessoas e os sistemas (LIEBSCHER, 1998). Assim, a  unidade 

qualitativo-exploratória  mostra-se a  mais adequada  para compreender a influência da 

confiança dos usuários com os provedores de internet participantes de uma cooperativa no 

interior de Rondônia e para com as empresas de serviços de nuvem. 

 

3.1 Pesquisa Exploratória 

Segundo Mattar (2005, p. 85), a pesquisa exploratória visa a prover o pesquisador de 

um maior conhecimento sobre o tema ou problema de pesquisa em perspectiva. Por isso, é 

apropriada para os primeiros estágios da investigação quando a familiaridade, o conhecimento 

e a compreensão do fenômeno por parte do pesquisador são, geralmente, insuficientes ou 

inexistentes. Conforme Yin (2001), o escopo de uma pesquisa deve considerar a unidade de 

análise, isto é, o que está sendo investigado e o campo, ou unidade de pesquisa, que é o lugar, 

instituição, região onde o estudo será desenvolvido. 

Também conforme Gil (2010, p. 27), muitas vezes as pesquisas exploratórias constituem 

a primeira etapa de uma investigação mais ampla. Quando o tema escolhido é bastante genérico, 

tornam-se necessários seu esclarecimento e delimitação, o que exige revisão da literatura, 

discussão com especialistas e outros procedimentos. O produto final deste processo passa a ser 

um problema mais esclarecido, passível de investigação mediante procedimentos mais 

sistematizados. 

Portanto, as pesquisas exploratórias destinam-se a proporcionar uma melhor 

compreensão sobre o assunto pesquisado, originando, assim, um maior vínculo entre os 

pesquisadores e o seu tema de pesquisa (GIL, 2010). Neste contexto, o estudo de caso 
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exploratório é a abordagem mais aderente para este trabalho (YIN, 2001; BARRATT et al., 

2011). 

3.2. Estudo de Caso 

Para Yin (2001), o uso de estudos de caso representa uma estratégia preferida quando 

se colocam as questões do tipo “como” e “por que”, além do pesquisador ter  pouco controle 

sobre os eventos, e também o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em 

algum contexto da vida real. Segundo Miguel (2007), os estudos de caso podem ser 

classificados de acordo com seu conteúdo e objetivo final (exploratórios, explanatórios ou 

descritivos) ou quantidade de casos (caso único – holístico ou incorporado – ou casos múltiplos 

– também categorizados em holísticos ou incorporados). Normalmente estudos de caso únicos 

são utilizados quando se pretende realizar estudos longitudinais. Como regra geral, a principal 

tendência em todos os tipos de estudo de caso é que estes tentam esclarecer o motivo pelo qual 

uma decisão ou um conjunto delas foi tomada, como foram implementadas e quais os resultados 

alcançados (YIN, 2001). 

Pesquisas de natureza qualitativa envolvem uma grande variedade de materiais 

empíricos, que podem ser estudos de caso, experiências pessoais, histórias de vida, relatos de 

introspecções, produções e artefatos culturais, interações, enfim, materiais que descrevam a 

rotina e os significados da vida humana em grupos. Chizzotti (2010, p.79) destaca diversos 

pressupostos que direcionam uma pesquisa qualitativa:  

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva 

entre sujeito e objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo 

e a subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de 

dados isolados, conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-

observador é parte integrante do processo de conhecimento e interpreta 

os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. O objeto não é um dado 

inerte e neutro; está possuído de significados e relações que sujeitos 

concretos criam em suas ações. 

Esta abordagem qualitativa tem sido apresentada como Soft Science, principalmente por 

aqueles que adotam posições positivistas, assumindo que a realidade social seja estável e 

imutável, o que a tornaria candidata a estudos de natureza quantitativa que ofereceriam maiores 

oportunidades para explicação e generalização de resultados (DENZIN e LINCOLN, 2000). 
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Para Miguel (2007), o planejamento do estudo de caso deve ser delineado com cuidado, 

considerando os aspectos operacionais e os diversos tipos de validade que podem comprometer 

a caracterização do trabalho de uma pesquisa como sendo de cunho científico. Além de prever 

quais os tipos de validade a que o estudo de caso está sujeito, a descrição do caso deve conter 

uma análise crítica da qualidade da pesquisa, em termos desses diferentes tipos (MIGUEL, 

2007). 

De acordo com Yin (2001), a metodologia do estudo de caso deve ser seguida de forma 

disciplinada, a fim de diferenciar as pesquisas acadêmicas das estruturas elaboradas com outras 

finalidades. A decisão pelo estudo de caso como unidade de pesquisa vem da seguinte 

afirmação de Yin (2001, p.24): “o estudo de caso é usado em muitas situações, para contribuir 

ao nosso conhecimento dos fenômenos individuais, grupais, organizacionais, sociais, políticos 

e relacionais”. Portanto, a unidade é aderente para as pesquisas realizadas em ambientes de 

cooperativas de provedores de internet. 

3.2.1. Unidades de Análise 

 As unidades empíricas de análise deste estudo dizem respeito a uma sociedade chamada 

de NBS Telecom, fundada em janeiro de 2017, com o objetivo de viabilizar a intercomunicação 

de dados ao longo do estado de Rondônia.  Além de atender ao grupo de sócios, a NBS Telecom 

fornece como serviço internet corporativa de alto desempenho e produtos para provedores de 

internet. Dentro do cluster de provedores, os serviços de cada associado nos serviços são 

dedicados a clientes físicos e empresários.  

A rede é composta por 12 empresas de pequeno e médio porte, que fazem parte da rede 

de provedores de acesso às redes de comunicações, serviços de comunicação multimídia, 

provedores de acesso às redes de comunicações, operadoras de televisão  por assinatura por 

cabo, tratamento de dados, provedores de  serviços de aplicação e serviços de hospedagem na 

internet, portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet,  ficando 

o objeto social expresso da seguinte forma: “serviços de comunicação multimídia”. A rede  

também fornece equipamentos de informática para diversas empresas e pessoas físicas no 

estado de Rondônia. Os estudos sobre relacionamento de provedores entre sociedades são 

escassos sob a perspectiva de a infraestrutura ser compartilhada e as relações de confiança entre 

os membros em um contexto brasileiro. Dessa forma, o estudo utiliza uma abordagem 

exploratória que contribua com o entendimento de provedores (MAURER et al., 2015). 
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Para definir como a pesquisa foi realizada, a figura abaixo faz um link entre o grau de 

confiança entre provedores e seus respectivos fornecedores de serviços em Cloud Computing. 

É referenciada a confiança entre os usuários de serviço de internet  e os provedores. 

Figura 2 - Rede de provedores e usuários 

 

 

3.2.2 Coleta de dados 

 Para a análise de confiança na adoção e implementação de CC entre as empresas 

provedoras de internet no interior do estado de Rondônia, o estudo de caso será realizado por 

meio de entrevistas, questionários semiestruturados e análise de dados através de sites dos 

provedores. 

Vergara (2005, p.3) entende a entrevista como um diálogo complexo, que inclui a 

subjetividade e a objetividade, tanto do entrevistador, quanto do entrevistado:  

“[...] uma interação verbal, uma conversa, um diálogo, uma troca de significados, 

um recurso para se produzir conhecimento sobre algo. [...] A entrevista é uma 

situação social complexa que representa uma teia de elementos de toda ordem, que 

dizem respeito à objetividade e à subjetividade do entrevistador e do entrevistado, 

bem como das realidades nas quais estão inseridos. ” 

A pesquisa teve início por meio de conversas informais, não estruturadas, com as 

empresas de internet vinculadas a cooperativas de provedores de internet do interior do estado 

de Rondônia, para definir as estratégias de pesquisa. Conforme Yin (2001), a estratégia da 
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pesquisa é a forma como os dados serão coletados e analisados. Com O objetivo de 

compreender a influência da confiança na adoção e implementação de Cloud Computing entre 

os usuários para com os provedores de internet, e como os provedores se comportam em 

contratar serviços de nuvem das empresas provedoras de nuvem, faz-se necessário o estudo de 

caso, modalidade frequentemente utilizada em pesquisas que apresentam estudos críticos, 

extremos, únicos, típicos ou na análise de fenômenos pouco explorados (SAUNDERS, LEWIS 

e THORNHILL, 2009, p. 146). 

O instrumento de coleta de dados foi aplicado por meio de questionário e entrevistas 

remotas por plataforma online. Em relação ao questionário, os dados foram coletados com a 

utilização da ferramenta Google Forms, com o objetivo de compreender, na perspectiva dos 

empresários de provedores de internet, qual a influência da confiança na adoção de Cloud 

Computing. A seguir, é destacado como o questionário foi aplicado nos provedores, tendo em vista 

sua relação com as empresas fornecedoras de cloud e também o questionário aplicado nos clientes 

dos provedores.  

 

QUESTÕES APLICADAS AOS PROVEDORES EM RELAÇÃO ÀS 

EMPRESAS DE CLOUD 

Q1. Explique como é a relação da sua empresa com os fornecedores de serviços de Cloud 

Computing.  

Q2. Comente sobre as principais dificuldades de relacionamento com os fornecedores de 

serviços de Cloud Computing.  

Q3. Em relação ao armazenamento das informações de sua empresa na nuvem, descreva quais 

são as principais dificuldades relacionadas  à segurança da informação. 

Q4. Descreva como a sua empresa tem desenvolvido estratégias para a melhoria do serviço e 

da segurança com os fornecedores de serviços de Cloud Computing. 

Q5. Comente se há algum tipo de dificuldade no fechamento de contratos por conta da 

desconfiança quanto ao armazenamento e privacidade dos dados junto aos fornecedores de 

serviços de Cloud Computing.  

Q6. A disponibilidade de uma base de conhecimento é gargalo na adoção e implementação de 

serviços de Cloud Computing junto aos principais fornecedores? Comente.  
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QUESTÕES APLICADAS AOS  CLIENTES DOS PROVEDORES DE SERVIÇOS DE 

INTERNET 

Q1. Descreva os principais fornecedores de armazenamento em nuvem que você utiliza. Por 

exemplo: Amazon, Microsoft Azure, etc. 

Q2. Explique como é a relação da sua empresa com os fornecedores de serviços de Cloud 

Computing. 

Q3. Comente sobre as principais dificuldades de relacionamento com os fornecedores de 

serviços de Cloud Computing? 

Q4. Em relação ao armazenamento das informações de sua empresa na nuvem, descreva quais 

são as principais dificuldades relacionadas  à segurança da informação. 

Q5. Descreva como a sua empresa tem desenvolvido estratégias para a melhoria do serviço e 

da segurança com os fornecedores de serviços de Cloud Computing. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Esta seção apresenta a análise e discussão dos resultados da pesquisa, que foi compreender 

como a relação de confiança influencia nas relações entre os usuários de serviços de internet 

com os provedores de acesso, e como se comportam os provedores de acesso com os 

fornecedores de armazenamento em nuvem. 

 

 Avaliar, na visão dos provedores, a confiança na adoção e implementação de 

serviços em nuvem e o que pode influenciar positiva ou negativamente no 

relacionamento com os fornecedores de Cloud Computing 

Na  pesquisa com os provedores de serviços de acesso à internet, que teve  8 respondentes 

sobre o relacionamento com os fornecedores de armazenamento em nuvem, verificou-se que 

existe uma preferência na utilização de nuvem pública. Utilizar os recursos de nuvem é uma 

das formas de não se tornar totalmente refém da Cloud Computing, seja ela de caráter público 

ou privado, o que exige também capacidade de Cloud Computing, desafio maior com a 

segurança e infraestrutura disponível. 

Percebe-se, pelo discurso dos respondentes, que muitos corroboram com a proposição de 

que o relacionamento de confiança pode influenciar positivamente. Observa-se, portanto, que 

o bom relacionamento de confiança se mostrou informal, sem haver necessidade de regras 

escritas, pois havia conhecimento implícito de que seria possível obter benefícios por meio das 

relações de confiança entre o provedor e o fornecedor de Cloud Computing. Por exemplo, o 

relato do provedor 1 (P1), reforça este comportamento. 

“[. Sem dificuldades em manter um bom relacionamento com nosso atual fornecedor 

de nuvem. (P1). 

Outros relatos corroboram  a afirmação de que o relacionamento de confiança pode 

influenciar positivamente na visão dos provedores de serviço de internet. Nesse cenário, os 

provedores reforçam que no ambiente Cloud Computing manter um bom relacionamento de 

confiança tende a manter mais segurança  nas escolhas do fornecedor, além de gerar um 

ambiente harmônico e seguro (P2). O provedor (P4) informa  que não existe nenhuma 

dificuldade na confiança na segurança, uma vez que os próprios fornecedores dos serviços de 

nuvem é que são responsáveis pela segurança das informações. Todos os demais provedores 

responderam positivamente sobre o sentimento de confiança no  relacionamento com os 

fornecedores de Cloud Computing.  



45 

 

Para tanto, dentro dos objetivos específicos da pesquisa, a próxima subseção apresenta 

resultados e discussão em relação ao  relacionamento entre os provedores de serviço de internet 

e os fornecedores de armazenamento Cloud Computing. 

Quadro 4 - Tópicos norteadores de tipo de nuvem 

Provedores de internet Descreva os principais fornecedores de armazenamento em 

nuvem que você utiliza. 

P1 Google Drive, Microsoft OneDrive, ICloud 

P2 Google, Amazon, Microsoft Azure 

P3 Amazon, Supersys 

P4 MegaUpload e Google 

P5 Google e Microsoft Azure 

P6 Amazon, Google 

P7 Google Drive 

Fonte: Fonte: Autor (2021). 

Dessa forma, o quadro a seguir destaca os dados coletados na pesquisa com os provedores 

sobre a sua atuação no  mercado. 

Quadro 5 - Tópicos norteadores de atuação dos provedores 

Provedores de internet Qual a atuação principal do seu provedor? 

P1 Internet e suprimentos de informática 

P2 Cloud, Application Server, Service provider 

P3 Internet 

P4 Provimento de acesso à internet 

P5 Acesso e transporte de dados 

P6 Acesso à internet 

P7 Provimento de acesso à internet e suprimentos de TI 

Fonte: Fonte: Autor (2021). 
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Entre os provedores nota-se que a principal atuação de serviço é acesso à internet e tráfego 

de dados para os usuários. Veremos nos próximos quadros como se dá o comportamento dos 

provedores frente à utilização de armazenamento em nuvem, e as escolhas do melhor e mais 

confiável fornecedor de Cloud Computing. 

Quadro 6 - Tópicos norteadores da cidade de atuação dos provedores 

Provedores de internet Qual a cidade da sua empresa? 

P1 Cacoal 

P2 Espigão do Oeste, Ariquemes 

P3 Presidente Médici 

P4 São Felipe D'oeste 

P5 Pimenta Bueno 

P6 Cacoal 

P7 Rolim de Moura 

Fonte: Fonte: Autor (2021). 

 

Geograficamente, os provedores de acesso estão alocados em diferentes cidades do estado 

de Rondônia, mas mesmo atuando em cidades diferentes, os mesmos se utilizam do mesmo 

backbone de fibra óptica (espinha dorsal) de tráfego no estado todo. 

Quadro 7 - Tópicos norteadores de relacionamento entre  provedores e fornecedores 

Provedores de internet Explique como é a relação da sua empresa com os 

fornecedores de serviços de Cloud Computing. 

P1 Nosso serviço de armazenamento em nuvem se dá, fazemos 

backups em nuvem, troca de arquivos. 

P2 Somos parceiros de negócio de armazenamento. 

P3 Eu pago, ele fornece Cloud Computing. 

P4 Estritamente profissional. 

P5 Relativamente boa. 

P6 Relativamente boa. 
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P7 Nosso sistema roda todo no local do  provedor. Ainda não 

tem 100% de confiança em usar Cloud Computing. Nuvem, 

apenas backup. 

Fonte: Fonte: Autor (2021). 

 

A subseção seguinte aborda o segundo objetivo específico delimitado neste estudo.  

Foi possível observar que, para o P1, a confiança está relacionada à entrega do serviço 

contratado e ao bom atendimento Cloud Computing. 

“[. Nosso serviço de armazenamento em nuvem se dá, fazemos backups em nuvem, troca de 

arquivos. ]”  

Entretanto, o relato do membro P7 reforça que a capacidade de confiar ainda não é total 

, mas deve estar sempre monitorando:  

“[Nosso sistema roda todo no local do  provedor. Ainda não tem 100% de confiança em usar 

Cloud Computing. Nuvem, apenas backup]”  

(P7), sócio proprietário do  provedor QS IV. 

 

Quadro 8 - Tópicos norteadores que dificultam o relacionamento entre  provedores e 

fornecedores 

Provedores de internet Comente sobre as principais dificuldades de relacionamento 

com os fornecedores de serviços de Cloud Computing? 

P1 Sem dificuldades em manter um bom relacionamento com 

nosso atual fornecedor de nuvem. 

P2 Nenhum. 

P3 Baixar o preço. 

P4 Tratativas de alterações. 

P5 Não temos nenhuma. 

P6 Não há dificuldade. 

P7 Em Rondônia ainda não está 100%. A dificuldade é o estado 

ser desprovido de infraestrutura e acesso full de internet. 

Fonte: Fonte: Autor (2021). 

 



48 

 

O conhecimento dos provedores sobre Cloud Computing e seus fornecedores determina que 

a relação de confiança sobre utilizar e armazenar as informações é positiva, e que há o apoio 

para a resolução de problemas em questões de sequestro de dados através de ataque 

Ransomware (malware que restringe o acesso ao sistema infectado), no posicionamento como 

aspectos norteadores de confiança sobre os provedores e a Cloud Computing. 

Quadro 9 - Tópicos norteadores sobre a segurança dos provedores com os fornecedores 

Provedores de internet Em relação ao armazenamento das informações de sua 

empresa na nuvem, descreva quais são as principais 

dificuldades relacionadas  à segurança da informação. 

P1 Proteção de dados, espaço armazenado sem perda de dados, 

backups. 

P2 Nenhuma. 

P3 Nenhuma. 

P4 Não temos essas dificuldades, uma vez que os próprios 

fornecedores dos serviços de nuvem é que são responsáveis 

pela segurança das informações. 

P5 Nenhuma. 

P6 Nenhuma. 

P7 A Confiança é muito boa , ainda não houve quebra de 

segurança dos dados que são armazenados como backup. 

Fonte: Fonte: Autor (2021). 

 

Conforme Dantas (2011), Cherdantseva e Hilton (2013), Whitman e Mattord (2015), e 

Defesa (2012), a pesquisa acadêmica, bem como os modelos de segurança da informação 

corporativos têm como princípios fundamentais a tríade confidencialidade, integridade e 

disponibilidade. Este conjunto é conhecido como o tripé da segurança da informação, 

internacionalmente denominado “CIA-triad” em referência aos termos Confidentiality, 

Integrity e Availability. 

A questão da privacidade sem dúvidas é o principal fator que leva à preocupação histórica 

da humanidade (COSTA, 2018; RAMOS, 2008) e, diante das novas tecnologias, este problema 

se intensifica. Outro exemplo envolvendo a problemática da privacidade e as novas tecnologias 

pode ser tomado por meio da captação de imagens. 
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No próximo quadro, é possível verificar que em relação à segurança das informações dos 

provedores com as Cloud Computing, é necessário que seja referenciada a política de 

segurança, que é um instrumento importante para proteger as informações contra ameaças à 

segurança da informação que a ela pertence ou que está sob sua responsabilidade. 

 

Quadro 10 - Tópicos norteadores sobre a estratégia dos provedores com os fornecedores 

Provedores de internet Descreva como a sua empresa tem desenvolvido 

estratégias para a melhoria do serviço e da segurança 

com os fornecedores de serviços de Cloud Computing. 

P1 Tivemos imprevistos em nosso antigo fornecedor de nuvem, 

quando  houve perda dos nossos dados armazenados, 

ocasionando um transtorno para a empresa. Resolvemos 

mudar de fornecedor através de indicações de outros 

empresários da tecnologia. 

P2 Isso é sigilo. 

P3 Senha em 2 etapas, proteção contra-ataques inject sql. 

P4 Treinamentos constantes na qualificação dos colaboradores. 

P5 Tendo em nosso  quadro funcional os profissionais na área 

de segurança da informação. 

P6 Restringindo o número de acesso a funcionários. 

P7 Os sequestros de dados. Fazemos diversos backups em 

locais distintos, internos e também em nuvem, mas ainda é 

mais seguro localmente. 

Fonte: Autor (2021). 

Embora a grande preocupação dos provedores de acesso esteja  relacionada à segurança e a 

privacidade dos dados armazenados em Cloud Computing, conclui-se que devido à região norte 

do Brasil ainda necessitar de uma boa infraestrutura, os provedores têm se preocupado com 

seus usuários e com a qualidade oferecida. Abaixo será feita a análise dos usuários finais junto 

aos seus provedores de acesso. 

Os participantes da pesquisa foram referidos como usuários finais junto aos provedores. 

Nesse caso, a pesquisa obteve questionários de 41 respondentes, indicados  de R1 até R41. Os 

serviços de internet foram referidos como questões de serviços I até IV ou (QS I, QS II, QS III, 

QS IV). Dos 41 respondentes que retornaram o questionário, obteve-se uma participação de 
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diferentes perfis, idades e profissões. Isso fortaleceu a obtenção de uma visão mais ampla sobre 

os aspectos de confiança. No Quadro 11 é destacado o perfil dos participantes e dos usuários 

finais de internet analisados. 

 

Quadro 11 - Caracterização dos usuários 

PARTICIPANTE CARGO/FUNÇÃO IDADE 

R1 Professor 30 

R2 Professor Universitário 64 

R3 Suporte em informática 20 

R4 Analista Ambiental 35 

R5 Administrador 41 

R6 Vidraceiro 36 

R7 Agrônomo 39 

R8 Administrador 27 

R9 Servidor público 34 

R10 Administrador 54 

R11 Cloud Computing 44 

R12 Engenheiro 41 

R13 Gerente de informática 53 

R14 Analista e desenvolvedor de 

sistema 

32 

R15 Cloud Computing em 

telecomunicações 

45 

R16 Professor e estudante 30 

R17 Professor formador 53 

R18 Professora 29 

R19 Professor 34 

R20 Cloud Computing em 

telecomunicações 

50 

R21 Empresária 57 

R22 Professor Universitário 55 

R23 Consultoria Empresarial 50 
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R24 Funcionário Público 38 

R25 Professora e arquiteta e 

urbanista 

32 

R26 Professora 44 

R27 Deputado 52 

R28 Servidor público estadual 41 

R29 Construtor 46 

R30 Desenvolvedor Front-end 21 

R31 Bombeiro militar 34 

R32 Publicitário 54 

R33 Biólogo - Professor de 

Ciências da Natureza 

38 

R34 Professor 30 

R35 Desenvolvedor Back-end 

Java 

22 

R36 Docente 34 

R37 Gestor de TI 46 

R38 Analista de sistemas 25 

R39 Técnico em eletrotécnico 37 

R40 Analista de sistemas 50 

R41 Técnico em informática 36 

Fonte: Autor (2021). 

  

Dessa forma, o quadro a seguir destaca os dados coletados na pesquisa com os usuários e 

os seus relacionamentos com seus provedores. 

Quadro 12 - Tópicos norteadores de critérios na escolha do usuário 

Usuários finais de internet Comente quais são os critérios que você utiliza para 

escolher um provedor de serviços de internet. 

R1 Praticidade 

R2 Entrega do serviço contratado, bom atendimento e rapidez 

nas solicitações Cloud Computing. 

R3 Processamento, armazenamento. 
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R4 Funcionalidade/eficiência. 

R5 Segurança. 

R6 Qualidade de serviço. 

R7 Aquele que pode fornecer o serviço na zona rural. 

R8 Segurança e facilidade. 

R9 Preço e qualidade. 

R10 Custo x benefícios. 

R11 Agilidade. 

R12 Referência de outros usuários. 

R13 Disponibilidade, segurança e velocidade. 

R14 Suporte velocidade. 

R15 Qualidade no atendimento. 

R16 Confiabilidade. 

R17 Versatilidade. 

R18 Versatilidade. 

R19 O que tiver disponível na cidade, não temos muita escolha. 

R20 Qualidade no atendimento. 

R21 O que atende minhas necessidades. 

R22 A escolha leva em conta a qualidade dos serviços e a 

capacidade de prover a conexão sem queda. 

R23 Velocidade / disponibilidade / rapidez. 

R24 Confiabilidade. 

R25 Aquele que tenha maior espaço de graça. 

R26 Confesso que utilizo o que filhos e marido indicam porque 

são da área de TI. 

R27 Um que não vaze dados para a polícia caso solicitado. 

R28 Atendimento e preço. 

R29 Os que estão disponíveis. 

R30 Qualidade, confiabilidade, usabilidade. 

R31 Custo e benefício, e assistência Cloud Computing 

R32 Estabilidade, capacidade de armazenamento e atendimento. 

R33 Maior e melhor velocidade de dados. 

R34 Avaliação dos usuários. 
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R35 Banda, estabilidade e segurança. 

R36 Qualidade. 

R37 Serviço prestado, qualidade do serviço, disponibilidade 

R38 Boa velocidade de conexão. 

R39 Estabilidade no serviço. 

R40 Segurança e garantia de serviços. 

R41 Tento buscar informações técnicas e opiniões de usuários do 

provedor. 

Fonte: Fonte: Autor (2021). 

 

O Quadro 13 apresenta algumas características dos usuários entrevistados. Analisando 

a profissão e idade dos usuários, notaram-se   diversos graus de experiência no uso da internet 

e relacionamento com os provedores. Nota-se que todos os 41 respondentes possuem um 

período de uso considerável dos serviços de internet, agregando para esse estudo por meio do 

conhecimento e experiências narradas. Em relação às profissões, identificou-se uma 

predominância de professores (R1, R2, R16, R17, R18, R19, R22, R25, R26, R33, R34 e R36), 

seguida por profissionais das diversas áreas e graus de escolaridade, os quais  determinam o 

conhecimento sobre como contratar um serviço de internet e ter em contrapartida as devidas 

assistências e um relacionamento de confiança mútua. 

As próximas seções buscam responder aos objetivos específicos da pesquisa, por meio da 

análise das respostas dos entrevistados, abordando os principais conceitos identificados dentro 

dos temas trabalhados. 

 Identificar se há relações de confiança entre os usuários finais e os provedores 

Inicialmente o estudo buscou identificar se havia relações de confiança entre os usuários 

finais e os provedores pesquisados. O conjunto das questões utilizadas apresentou diferentes 

níveis de interação entre os usuários e sua  capacidade de  confiar em compartilhar os dados 

com os provedores. As relações podem ser superficiais ou possuir laços fortes. Faz-se 

necessário destacar o que alguns entrevistados descreveram como definição de confiança no 

compartilhamento dos dados pessoais, conforme a questão número 2, na Parte I, referente à 

caracterização do usuário, conforme consta no APÊNDICE 1: (Questão 2: Você confia no seu 

provedor de serviços de internet? Explique.). (R33), usuário final de internet professor QS II. 

Foi possível observar que, para o R33, a confiança está relacionada à entrega do serviço 

contratado e ao bom atendimento Cloud Computing. 
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“[Sim. Em minha região é um dos melhores, com disponibilidade para mais dados e que 

possui menos reclamações dos consumidores. ]”  

Entretanto, o relato do membro R18 reforça a capacidade de confiar, mas estar sempre 

monitorando:  

“[Sim, até o momento não me desapontou. Outros colegas da área me aconselharam]”  

(R18), usuário final de internet professor QS II. 

Quadro 13 - Tópicos norteadores de confiança 

Usuários finais de internet Você confia no seu provedor de serviços de internet? 

Explique. 

R1 Sim. 

R2 Não existem serviços de web 100% . Quero acreditar que os 

termos de privacidade sejam respeitados. 

R3 Mais ou menos, sabemos o grande número de vazamento 

que está tendo no mundo, por isso  é bom ficar com o pé 

atrás. 

R4 Sim, constância no fornecimento. 

R5 Sim, entrega o que comprei. 

R6 Não. 

R7 Não 100%, porque nem sempre chegam os dados que são 

acordados em contrato. 

R8 Sim. É um provedor confiável, apesar de que poderia ser 

melhor. 

R9 Não. 

R10 Sim. 

R11 Sim, até que me decepcione. 

R12 Não, acho que meus dados estão muito expostos. 

R13 Tem se demonstrado seguro. 

R14 Sim, por conta do suporte. 

R15 Sim. 

R16 Sim. 

R17 Sim. Política de privacidade. 
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R18 Sim, até o momento não me desapontou. Outros colegas da 

área me aconselharam. 

R19 Não, vive caindo. 

R20 Sim. 

R21 Sim, porque nunca tive problemas. 

R22 Atualmente sim, porque não tenho tido  interrupções dos 

serviços. 

R23 Mais ou menos. Não creio ser totalmente confiável. 

R24 Sim. 

R25 Confio, pois está vinculado ao meu e-mail. 

R26 Acho que sim. 

R27 Até  agora sim. 

R28 Confio. As oscilações são poucas para Cacoal. 

R29 Não. 

R30 Sim. 

R31 Sim. Não tive problemas até hoje. 

R32 Confio com ressalvas... 

R33 Sim. Em minha região é um dos melhores, com 

disponibilidade para mais dados e que possui menos 

reclamações dos consumidores. 

R34 Sim. Sempre me atendeu quando solicitado. 

R35 Não totalmente, tenho receio quanto ao uso de algumas 

plataformas críticas, como acesso à conta bancária. Receio 

algum tipo de envenenamento de cache. 

R36 Sim. 

R37 Sim, sou meu próprio provedor de serviços. 

R38 Sim, pelo tempo de assinatura. 

R39 Sim.... Tem estabilidade. 

R40 Não. 

R41 Confio, no quesito  integridade dos dados. Mas na 

qualidade do  serviços prestados anda um pouco deficiente. 

Fonte: Autor (2021). 
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O resultado da pesquisa demonstra que o conhecimento sobre o uso da internet 

determina  a confiança sobre os provedores em ter disponibilidade, apoio para resolução de 

problemas, transparência, objetivos em comum e consistência no posicionamento como 

aspectos norteadores de confiança sobre os usuários finais com os provedores. 

A subseção seguinte aborda o segundo objetivo específico delimitado neste estudo. 

 Avaliar, na visão dos usuários, se a segurança nos dados sigilosos entre os 

usuários finais e os provedores pode influenciar positiva ou negativamente. 

O presente estudo buscou avaliar se a segurança em armazenar dados sigilosos em um 

determinado  provedor de serviço de internet pode influenciar positiva ou negativamente na 

escolha de contratar o acesso. Percebe-se, pelo discurso dos respondentes, que os usuários de 

internet corroboram  a proposição de que a segurança pode influenciar nas decisões de contratar 

acesso à internet. Observa-se, portanto, que a segurança se mostrou de forma informal, sem 

haver necessidade de regras escritas, pois havia conhecimento implícito de que seria possível 

obter benefícios na relação entre os usuários e os provedores no quesito segurança das 

informações armazenadas.  

Para tanto, dentro dos objetivos específicos da pesquisa, a próxima subseção apresenta 

resultados e discussão em relação às principais dificuldades em manter contato com os 

provedores de serviços de internet. 

 Analisar se as entregas dos serviços de internet são fatores que influenciam as 

relações dos usuários com os provedores de acesso à internet. 

 O estudo analisou os serviços de internet e armazenamento de dados, sob a visão de 

entregas dos provedores de acesso à internet, e as relações que possam influenciar nas principais 

dificuldades com os provedores. Provedor de acesso, como o próprio nome indica, é o que 

realiza a intermediação Cloud Computing que viabiliza a conexão dos usuários na web. O 

Marco Civil da Internet, no art. 2º, inciso V, traz a definição de conexão à internet, a saber: “V 

- conexão à internet: a habilitação de um terminal para envio e recebimento de pacotes de dados 

pela internet, mediante a atribuição ou autenticação de um endereço IP”. Assim, o provedor de 

acesso desenvolve as  atividades que habilitam um terminal (Personal Computer, Tablets, 

Smartphones, etc.) para o envio e recebimento de pacotes de dados pela rede mundial de 

computadores, atribuindo-lhe um endereço IP (Internet Protocol) (LEONARDI,  2012). 
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O usuário R35, que é Desenvolvedor Back-end Java, relata que as principais dificuldades 

em ter um bom relacionamento com o provedor é a devida importância de se manter um serviço 

ininterrupto dos serviços.  

“...Descaso com o cliente. Muitas vezes já agendei consultas para reparo de um modem ou 

fibra e há descaso, como demora ou algo assim. Às vezes nem mesmo enviam uma mensagem 

de cobrança ao cliente, apenas cortam de súbito a internet, mas isso continua mesmo eu já tendo 

reclamado…” 

O Quadro 14 apresenta a resposta, conforme a questão número 4, que consta no APÊNDICE 

1, nos tópicos norteadores: 

Quadro 14 - Tópicos norteadores de relacionamento com os provedores 

Usuários finais de internet Comente sobre as principais dificuldades na relação com 

os provedores de serviços de internet. 

R1 Sincronização com o computador. 

R2 Comunicação. O serviço de telemarketing parece que foi 

instituído para o cliente desistir. Hodiernamente exige-se 

rapidez e objetividade, mas às vezes há demora de 

atendimento de 5 minutos de espera. 

R3 Confiança. A empresa tem que ser cuidadosa com os dados 

para adquirir clientes. 

R4 Não tenho. 

R5 Inconsistência. 

R6 Assistência. 

R7 O provedor utilizado não fornece dados além de 5 Mb, 

impossibilitando o uso de outras alternativas na internet, 

como Netflix, entre outras. 

R8 Lentidão na maior parte das vezes. 

R9 Falta de transparência. 

R10 Suporte. 

R11 Spam. 

R12 Assistência. 

R13 Suporte. 

R14 Nenhum no momento. 
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R15 Suporte Cloud Computing. 

R16 Suporte Cloud Computing. 

R17 Limitação. 

R18 Até o momento, o problema do Cloud Computing  foi a 

parada dos serviços quando ocorreu a invasão das certidões 

nos EUA. 

R19 Aqui os serviços são péssimos. Não tem concorrência, então 

ficamos sem ter  muito como reclamar. 

R20 Suporte Cloud Computing. 

R21 Não tive. 

R22 A maioria é pouco confiável na manutenção do acesso e na 

prestação de seus serviços. 

R23 Confiança -  não entregam o que prometem. 

R24 Não encontrei ainda. 

R25 Espaço suficiente para armazenamento e certeza sobre se 

sua informação está segura ou não ali. 

R26 O que mais me incomoda é a velocidade, e também a 

inconstância, já que trabalho, hoje em dia, aproximadamente 

16, 17 horas conectada em virtude dessa realidade remota. 

R27 Não sei. 

R28 Atendimento. Quando precisa, sempre parece que você fica 

em segundo plano. 

R29 Uma desgraça. 

R30 Não tenho dificuldades. 

R31 Demora na instalação. Demora na assistência Cloud 

Computing. 

R32 Atendimento/Suporte. 

R33 As soluções de problemas na maioria das vezes não são 

imediatas. 

R34 Nenhuma. 

R35 Descaso com o cliente. Muitas vezes já agendei consultas 

para reparo de um modem ou fibra e há descaso, como 

demora ou algo assim. Às vezes nem mesmo enviam uma 
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mensagem de cobrança ao cliente, apenas cortam de súbito a 

internet, mas isso continua mesmo eu já tendo reclamado. 

R36 Não tenho nenhuma no momento, tenho acesso livre à 

empresa. 

R37 Nenhuma. 

R38 Atendimento via telefone. 

R39 Suporte Cloud Computing deficiente. 

R40 Inviolabilidade de seus dados. 

R41 Constantes e inexplicáveis quedas, mas nunca falam que foi 

o serviço por eles prestados que foi o causador do problema. 

Fonte: Autor (2021). 

Mesmo com os provedores de internet, ninguém está protegido de passar por situações 

delicadas ou ter sua privacidade invadida. Quando alguém provoca algum dano a outrem, tem 

aquele o dever de indenizar este  a fim de reparar o mal sofrido. Gonçalves (2009) menciona 

que “Toda atividade que acarreta prejuízo traz em seu bojo, como fato social, o problema da 

responsabilidade”. Nesse contexto, corroboram os respondentes  a importância do suporte como 

fator de incentivo para relações sociais que geram parcerias e relações de confiança entre os 

usuários de serviços de internet e os provedores de acesso à internet em diferentes graus de 

intensidade. No próximo quadro, é possível verificar que em relação  à segurança dos usuários 

com os provedores, é necessário referenciar a política de segurança, que é um instrumento 

importante para proteger as informações contra ameaças à segurança da informação que a ela 

pertence ou que está sob sua responsabilidade.  

Quadro 15 - Tópicos norteadores de segurança com os provedores 

Usuários finais de internet Você se sente seguro ao armazenar alguma informação 

sigilosa em seu provedor de serviços de internet (na 

nuvem)? Explique. 

R1 Sim. 

R2 Existem notícias de que serviços de nuvens já não são 

seguros. Por enquanto apostamos  em novas tecnologias 

quânticas. 

R3 Não, analisando o tanto de vazamentos que ocorrem 

diariamente. 
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R4 Sim, nunca perdi nada. 

R5 Sim, pois existem muitos investimentos em segurança. 

R6 Não, acredito que tenham acesso aos meus dados. 

R7 Penso que sim, pelo motivo de conseguir acessá-los em 

qualquer lugar independentemente  da máquina utilizada. 

R8 Geralmente, não. Prefiro armazenar essas informações em 

locais externos. 

R9 Não. 

R10 Sim. Corporações com bom conceito! 

R11 Não armazeno. 

R12 Não uso. 

R13 Sim, confio nos datacenters e mantenho minhas informações 

compactadas e criptografadas com senha. 

R14 Não. 

R15 Não, informações sigilosas somente em HD que ficam 

comigo. 

R16 Não tem problemas. 

R17 Sim. Política de segurança. 

R18 Não tenho material extremamente sigiloso  somente 

materiais pessoais "comuns". 

R19 Sim. 

R20 Não, informações sigilosas somente em HD que ficam 

comigo. 

R21 Sim, porque sempre que preciso estão lá. 

R22 Não utilizo esses serviços porque acho muito arriscado. Não 

tenho certeza do sigilo, por isso armazeno em HD externo. 

R23 Não muito. 

R24 Sim. 

R25 Pergunta difícil, sempre fico com um pé atrás, mas até o 

momento é o que tem. Fazer o quê? 

R26 Em parte. Pela falta de conhecimento mais aprofundado, 

talvez. 

R27 Sim, só não as tenho. 
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R28 Não sinto, pois parece que pode ser acessado. Parece que 

não é meu, embora eu utilize. 

R29 Não. 

R30 Sim. 

R31 Mais ou menos. Não sei como funcionam  os serviços. 

R32 Não. 

R33 Não muito. Ainda penso que há chances de ser invadido por 

hackers ou pessoas mal-intencionadas. 

R34 Sim. Nunca demonstrou insegurança. 

R35 Não me sinto inseguro se for algo muito famoso, como por 

exemplo o Google Drive. Pelo simples fato de conhecer a 

conduta da empresa, a qual  poderia ajudar inclusive na 

captura de criminosos, mas se mantém neutra . Isso para 

mim é uma prova de confiança. Também me sinto seguro 

quanto a ataques cibernéticos, visto que investem pesado 

nessa área. 

R36 Sim 

R37 Sim, uso Google Drive para Nuvens. 

R38 Sim, desde pelo tempo de serviços até a quase inexistência 

de   notícias de vazamentos. 

R39 Sim, durante vários anos não tive nenhum incidente. 

R40 Não. As políticas de segurança são impostas pelos 

provedores sem margem para discussão. 

R41 Sim. Mas temos que obedecer aos critérios essenciais na 

hora de  criar a senha de segurança, além de não armazenar 

a mesma. 

Fonte: Autor (2021). 

Embora todas essas respostas captadas pelos usuários sobre as relações com os provedores 

tenham  relação com a segurança das informações, os provedores do serviço têm se mostrado 

cada vez mais empenhados em oferecer soluções que agradem aos  usuários e que mitiguem 

todas suas preocupações em relação à nuvem, e que sigam diretivas de auditoria.  
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4.1 Breve discussão baseada  nos resultados da pesquisa  

Esta subseção apresenta os resultados e discussão sobre a pesquisa realizada, após a 

análise dos 7 provedores e 41 usuários finais selecionados para estudo. Os resultados deste 

estudo têm implicações importantes para provedores de acesso e demais usuários que optam 

por utilizar serviços de armazenagem em cloud e seus facilitadores de adoção e implementação. 

De acordo com a literatura que considera a Cloud Computing uma ferramenta essencial para 

melhorar o uso das informações na internet (MOUSAVI , 2017), o presente estudo demonstrou 

que a Cloud Computing pode ser uma ferramenta adequada para ajudar os provedores que 

trabalham no acesso à internet a obterem conhecimento e tomarem decisões, segundo as 

condições facilitadoras que exercem uma grande influência na adoção e implementação de 

Cloud Computing. Isso significa que os provedores devem considerar a infraestrutura de TI, a 

segurança e a velocidade de acesso, além de outros fatores (MOUSAVI , 2017).  

Os resultados destacam que a Cloud Computing assumiu um papel fundamental nos 

provedores de acesso e, não à toa, é constantemente citada pelo  respondente P1 como uma 

tendência necessária para manter os serviços funcionando. Isso porque a tônica de eficiência 

operacional dos fornecedores de serviço em nuvem tem dominado a gestão de negócios e a 

dinâmica de fazer mais com menos está deixando o campo do discurso e entrado para a 

prática, graças às facilidades da nuvem. 

 Existe confiança entre provedores e empresas de cloud? 

Este é mais um ponto chave a avaliar e que poderá ajudá-lo na contratação de um 

provedor com histórico sólido no mercado. Certamente, a estabilidade financeira de um 

provedor é importante para que se estabeleça uma relação de confiança. De acordo com o 

respondente P2, “Somos parceiros de negócio de armazenamento”, e os respondentes  P5 e P6 

relataram  que a cloud é “relativamente boa”. 

 

 Existe  confiança entre provedores e empresas de usuários? Exemplos 

De acordo com a pesquisa e os dados coletados, temos diferentes tipos de usuários de 

acesso à internet, tais como pessoas físicas e jurídicas que dependem de internet rápida para 

otimizar o seu cotidiano e viabilizar soluções em seus empreendimentos. E, diante de novas 

ferramentas tecnológicas para melhorar as informações armazenadas, os provedores buscam 

tratar essa ferramenta com os fornecedores de armazenagem em nuvem. Nesse ponto, para o 

usuário ter a confiança de que seus dados sigilosos e valiosos estejam seguros é uma das 
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discussões feitas entre esses usuários. Podemos citar, entre os 41 respondentes da pesquisa, que 

“Não existem serviços de web 100% . Quero acreditar que os termos de privacidade sejam 

respeitados”, de acordo com o respondente R2. . 

 Já o respondente R7 cita que “Não 100%, porque nem sempre chegam os dados que 

são acordados em contrato”.  o respondente R33 cita positivamente a sua relação de confiança 

: “Sim. Em minha região é um dos melhores, com disponibilidade para mais dados, e é o que 

possui menos reclamações dos consumidores.” 

4.2 A relação dos provedores com os usuários é influenciada devido à relação anterior 

(dos provedores com as empresas de cloud) 

O que determina uma boa relação entre os provedores e seus usuários, de acordo com o 

respondente R2, é a  “Entrega do serviço contratado, bom atendimento e rapidez nas 

solicitações técnicas”. Então, para os provedores, garantir  a qualidade no atendimento ao 

usuário é um dos fatores determinantes para assegurar o sucesso para a experiência do usuário. 

Assim, diante da competitividade cada vez mais acirrada, o universo corporativo exige 

mudanças estruturais para atrair novos usuários. Fidelizar e garantir o retorno deles é de fato o 

que diferencia o suporte técnico imediato. A figura abaixo destaca melhor o entendimento sobre 

os relacionamentos desta pesquisa, entre provedores e fornecedores de nuvem,  e entre usuários 

e provedores. 

Figura 3 - Rede de provedores e usuários 

 

 

A questão norteadora desta pesquisa encontra-se na confiança da aplicação da Cloud 

Computing entre provedores de acesso e usuários finais. Vários foram os estudos selecionados 
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que mostraram os benefícios de sua adoção ao apresentar os resultados positivos e que podem 

auxiliar na compreensão da utilização deste sistema de transformação de modos operacionais 

no setor de tecnologia da informação. Importante salientar que os mesmos pontos positivos 

sempre são recorrentes nos estudos selecionados, tais como: redução de custos; melhoria no 

desempenho e a vantagem no fator de escalabilidade; consumo consciente de recursos e a 

integração de diversos recursos computacionais; recursos dinamicamente alocados de acordo 

com a demanda (viabilidade); capacidade de processamento de serviços (escala de 

armazenamento); mobilidade, disponibilidade e lucratividade; e a valorização de serviços 

oferecidos pelo fato de haver  confiabilidade nos processos da empresa (SILVA; FELIX, 2009; 

CHAVES et al., 2012; MELO; OLIVEIRA et al., 2014; SOBRAGI, 2012).  

Atualmente, os serviços oferecidos através da Cloud Computing já são bastante 

utilizados pelas organizações para as mais diversas finalidades, o que aponta para um crescente 

interesse por parte dos gestores, principalmente no que se refere às  suas características, como 

a disponibilidade de serviços, elasticidade, escalabilidade e flexibilidade, quando comparadas 

aos servidores físicos. Outro benefício percebido nos estudos é a facilidade da implantação ou 

migração dos serviços para a nuvem, bem como a economia com a mão de obra especializada 

dentro da empresa, devido à infraestrutura estar alocada em um fornecedor especializado, o que 

permite aos colaboradores o desenvolvimento de outras atividades que possam agregar valor ao 

modelo do negócio (GOLIN, 2015; VIEIRA, 2017).  

Deve-se salientar, ainda, que tecnologias emergentes possuem capacidade de reconstruir 

estratégias de negócios já bem estruturadas e também trazerem novas possibilidades  

estratégicas nas organizações. Interessante apontar a relação entre eficiência e eficácia no 

contexto da gestão da tecnologia da informação, apresentada por Laurindo (2002). O autor 

compreende que somente a eficiência não é o suficiente para se implantar uma inovação. Por 

eficiência, o mesmo aponta os fatores da qualidade, exatidão e desempenho. Todavia, a eficácia, 

caracterizada pelos “efeitos” do processo, “compatibiliza os objetivos dos sistemas de 

informação e do uso dos computadores às necessidades da organização [...] (p. 120) ”. Sendo 

assim, ao se pensar a implantação da Cloud Computing no contexto da inovação, esta se 

apresenta como “eficaz”, uma vez que os efeitos tendem a trazer a tão desejada viabilidade, 

mobilidade, disponibilidade e lucratividade, conforme os resultados previamente apresentados 

neste trabalho.  

Importante, ainda, compreender que os aspectos de segurança precisam ser pensados 

considerando o modelo de implantação. Vieira (2017) ainda reforça que os riscos percebidos 

quanto às questões de segurança e confidencialidade já citadas no estudo, quando levados em 
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conta,  possibilitam aos  fornecedores de nuvem e aos provedores de serviço à internet focar em 

procedimentos que reduzam tais ameaças. Sousa; Moreira; Machado (2009) discutiram pontos 

pertinentes quanto aos serviços prestados pelas Nuvens Privada, Pública, Híbrida e 

Comunitária. Colocam que cada uma possui características distintas, tendo que considerar as 

políticas de acesso aos serviços e as respectivas exigências de níveis de gerenciamento. Se, por 

um lado, no modelo de nuvem pública não se podem  aplicar restrições de acesso quanto aos 

processos de gerenciamento de redes, e até mesmo utilizar técnicas para autenticação, no 

modelo de nuvem privada deve-se  considerar de forma muito consistente o gerenciamento de 

redes, configurações dos provedores de serviços e a utilização de tecnologias de autenticação e 

autorização (COUTINHO 2013). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A utilização de Cloud Computing no mercado de TI brasileiro apresenta-se como fenômeno 

altamente recorrente e de ampla tendência para o setor. Nesse sentido, torna-se de extrema 

importância a descrição, análise e compreensão dos procedimentos adotados por provedores 

quanto à confiabilidade no processo de contratação dos serviços prestados por empresas desse 

setor a fim de orientar suas decisões. Para tanto, procurou-se, por meio de unidade de análise 

de seu escopo, a identificação de possíveis respostas às questões levantadas pela pesquisa 

exploratória junto a 7 provedores de acesso à internet, bem como a 41 usuários finais desses 

serviços. 

Para tanto, a partir de temas gerados via construção do referencial teórico do presente 

estudo, estruturamos e desenvolvemos pesquisa de campo, com aplicação online de 

questionário por meio de formulário no Google Forms. O referido questionário foi elaborado 

tendo como base pontos significativos do tema e que demandavam elucidação e verificação a 

fim de que fosse possível a construção de sínteses descritivas necessárias à formulação de 

resultados que traduzissem a essência de sua constituição e realidade. Esses elementos foram 

fundamentais para que pudéssemos corroborar ou refutar, total ou parcialmente, nossas 

hipóteses iniciais e, assim, estruturarmos de modo mais confiável nossas conclusões e 

considerações.  

Os achados derivativos da pesquisa, dispostos na unidade de análise, possibilitam 

considerar como altamente viáveis, e por isso utilizáveis, sua aplicação como elemento 

balizador na tomada de decisões quanto à adoção e implementação de Cloud Computing junto 

aos casos pesquisados. Tais considerações evidenciam, principalmente, que em decorrência  da 

opção pela adoção ou sua ampliação, os serviços em cloud permitem o mapeamento em relação 

às suas reais e necessárias capacidades, como forma de dirimir ocasionais lacunas observadas. 

Assim, apresentados na unidade de análise, os achados decorrentes da aplicação do 

instrumento utilizado nos possibilitaram identificar o grau de confiabilidade e de efetivação de 

sua implementação junto a alguns dos casos analisados, já que os resultados revelaram, de 

forma unitária ou em conjunto específico, vantagem significativa para sua adoção. Ademais, é 

preciso observar que outras vantagens, que não as que se encontram reportadas na unidade de 

análise, podem ainda ser identificadas, o que ampliaria a facilidade no processo de adoção da 

nuvem quando de sua consideração por gestores em níveis hierárquicos nas organizações. 
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Nesse sentido, os achados se constituem como evidências de que as unidades de análise 

buscam desenvolver formas de identificação e de enfrentamento em razão dos desafios/ 

obstáculos encontrados quando da opção pela adoção e implementação estratégica de Cloud 

Computing, uma vez que sua efetivação decorre da percepção do grau de segurança que essa 

tecnologia possibilita. Isso se corporifica de modo ainda mais acentuado quando se considera a 

importância estratégica da nuvem em razão das necessidades e desafios da organização. 

Frente aos achados, os provedores analisados atuam, em relação à gestão de segurança das 

informações, orientados por processos rigorosamente estruturados, já que a opção tecnológica  

de Cloud Computing demanda a utilização de habilidades altamente especializadas de pessoas 

responsáveis, bem como a capacidade de adaptação de processos fundamentais para o 

desenvolvimento de backups de informações. Tais aspectos são  naturais e essenciais, 

independentemente dos meios de racionalização utilizados quando da adoção da nuvem, pela 

gestão. 

Na atuação diária da unidade de análise, emergem riscos e barreiras, quando da gestão usual 

da área de TI, os quais  podem ser reduzidos ou anulados pela observação e orientação das 

peculiaridades envolvidas no processo de adoção da Cloud Computing. A evolução quanto aos 

procedimentos da unidade de análise no processo de adoção de nuvem, exige o 

desenvolvimento de levantamentos acerca dos fatores impeditivos e impactantes de sua 

implementação tanto em relação aos  os provedores quanto em relação aos usuários finais. Em 

razão disso, as unidades de análise precisariam estruturar e implementar pesquisas de natureza 

qualitativa a fim de melhor compreenderem os impactos originados pela adoção de nuvem, no 

que diz respeito aos custos operacionais da TI, assim como os impactos que se relacionam às 

eventuais modificações de perfis e aos níveis de capacidade de disponibilização desses serviços 

pelos provedores. 

Os principais conceitos, desafios/ obstáculos e vantagens relacionados à adoção de Cloud 

Computing e das tecnologias emergentes relacionadas aos mercados de TI demandam 

constantes e fundamentais pesquisas, análises e discussões acerca da constituição e atuação de 

organizações que realmente possam ofertar, com reais e eficazes parâmetros de confiabilidade 

e segurança, serviços estruturados em razão das necessidades de provedores e usuários. Da 

mesma forma, também se tornam estratégicos eventuais estudos profundos  sobre a 

escalabilidade e a redução de custos, sem que tais pressupostos impliquem, de modo categórico, 

a diminuição de oferta de segurança dos serviços de armazenamento de dados dos clientes, ou 

a diminuição dos  processos de interação junto aos serviços disponibilizados. 
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