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RESUMO 

O objetivo geral deste estudo foi investigar a distribuição da produção de artigos sobre 

o tema ‘computação em nuvem’, publicados no período de 2007 a 2016. Trata-se de 

uma pesquisa descritiva de natureza bibliométrica, com exame em 43 artigos 

selecionados sobre o tema. Coletaram-se os dados em periódicos disponibilizados 

nas seguintes bases de dados indexadas pela CAPES: IEEE Xplore, RCAAP, Sciello, 

ProQuest e o repositório online do BNDES. Adicionalmente, foi consultada a biblioteca 

eletrônica da SPELL, por ser uma base de dados online referenciada pela ANPAD. O 

tratamento dos dados empregou a estatística descritiva e a técnica de elaboração de 

nuvem de palavras, complementados pela análise de conteúdo para classificar os 

temas dos artigos de acordo com o esquema proposto por Yang e Tate (2012), 

segmentado em quatro categorias: 1. ‘problemas de negócios’, 2. ‘questões 

tecnológicas’, 3. ‘domínios e aplicações’ e 4. ‘conceituação de computação em 

nuvem’. Os principais resultados encontrados indicam que a distribuição da produção 

científica sobre o tema ‘computação em nuvem’ na última década não foi uniforme, 

passando por um aumento até o ano de 2013 e estabilizando-se desde então. Além 

disso, a região Sudeste do Brasil é responsável por 51,16% da amostra. Verificou-se 

também que as publicações baseadas em problemas de negócios representam 

39,53% dos estudos analisados. Para verificação da ocorrência das palavras-chave 

dos artigos da amostra, foi elaborada uma nuvem de palavras, onde os termos mais 

recorrentes foram: ‘internet’, ‘informação’, ‘TI’, ‘virtualização’ e ‘gerenciamento’. 

Espera-se que os resultados possam contribuir para a compreensão da produção de 

artigos a respeito do tema ‘computação em nuvem’, bem como para a tomada de 

decisão de gestores de organizações, órgãos de regulamentação e demais partes 

interessadas em utilizar esta tecnologia a favor da sua atividade meio ou fim. 

 

Palavras-chave: computação em nuvem; pesquisa bibliométrica, administração. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização 

Considerada como um marco na história da humanidade, a Revolução da 

Informação traduz a crescente importância que o conhecimento tem adquirido na 

geração de valor para as organizações nos dias de hoje. 

Atualmente, a informação é transmitida a grandes distâncias, quase que 

instantaneamente, através da internet, contribuindo para que as decisões sejam 

tomadas com mais rapidez e facilidade. No entanto, o crescente volume de dados 

tornou-se também um desafio, pois nem sempre é viável prover meios para que os 

mesmos estejam disponíveis no tempo e local adequados. 

No contexto da Administração, em especial na gestão de sistemas de 

informação, é pertinente o estudo das formas adotadas pelas organizações para 

viabilizar o processamento e o armazenamento de dados e de informações sob sua 

responsabilidade. Uma das maneiras adotadas para viabilizar tais tarefas é por meio 

da computação em nuvem. 

Uma definição utilizada para ‘computação em nuvem’ é a proposta pelo 

National Instutite of Standards and Technology – NIST:  

‘um modelo para habilitar o acesso por rede ubíquo, conveniente e sob 

demanda a um conjunto compartilhado de recursos de computação (como 

redes, servidores, armazenamento, aplicações e serviços) que possam ser 

rapidamente provisionados e liberados com o mínimo de esforço de 

gerenciamento ou interação com o provedor de serviços’ (MELL; GRANCE, 

2011, p. 2). 

Considerando o tema ‘computação em nuvem’ ser relativamente recente, com 

aplicação no meio acadêmico e empresarial, estudos sobre a produção científica a 

respeito podem ser realizados, inclusive, no âmbito da Administração. Diante da 

necessidade de compreender como ocorre a produção e distribuição de artigos 

científicos sobre o tema, é possível estudar o assunto considerando como referência 
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a classificação dos temas que foi proposta por Yang e Tate (2012) para este fim, 

contendo categorias que dizem respeito a ‘computação em nuvem’. 

As categorias permitem estabelecer parâmetros comparativos da produção e 

publicação de artigos em periódicos. A análise da distribuição da produção científica 

permite, também, buscar os principais nomes e filiações da produção científica sobre 

o tema ‘computação em nuvem’, inclusive como o mesmo relaciona-se com questões 

de negócios, no âmbito da Administração. 

1.2 Formulação do Problema 

Considerando o que foi exposto na contextualização, o problema proposto 

nesta pesquisa é o seguinte: Qual a distribuição da produção de artigos sobre o 
tema ‘computação em nuvem’, publicados no período de 2007 a 2016? 

1.3 Objetivo Geral  

Investigar a distribuição da produção de artigos sobre o tema ‘computação em 

nuvem’, publicados no período de 2007 a 2016. 

1.4 Objetivos Específicos  

• Identificar a distribuição dos artigos publicados sobre o tema ‘computação 

em nuvem’ no período analisado; 

• Verificar a distribuição dos artigos publicados de acordo com a autoria e a 

filiação dos autores; 

• Verificar a distribuição dos artigos, considerando os periódicos em que 

foram publicados; 

• Verificar a distribuição das palavras-chave dos artigos da amostra; e 
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• Classificar os artigos publicados, baseado em categorias e subcategorias 

associadas ao tema ‘computação em nuvem’. 

1.5 Justificativa   

Este estudo possui relevância teórica, pois diferencia-se de outras pesquisas 

bibliométricas por empregar uma classificação de estudo internacional sobre 

‘computação em nuvem’ (YANG; TATE, 2012) com base no estudo de artigos 

publicados em língua portuguesa.  

Adicionalmente, este trabalho pode servir para que profissionais do mercado, 

que possuam interesse no tema, entendam melhor os serviços de nuvem oferecidos. 

O presente estudo também pode auxiliar na tomada de decisão dos gestores de 

organizações, os quais podem possuir interesse em avaliar os riscos e os benefícios 

do emprego de tais serviços. 

Por fim, o tema é atual e este trabalho contribui para mapear a produção de 

estudos sobre ‘computação em nuvem’. Neste sentido, pode trazer reflexões para a 

atuação de acadêmicos e instituições de pesquisa, além de fomentar uma base teórica 

para o desenvolvimento de novas tecnologias no setor de serviços no país. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Computação em nuvem   

A evolução da tecnologia da informação (TI) proporciona o surgimento de 

novos modelos que abrangem as novas tecnologias que são desenvolvidas ao longo 

do tempo. Dentro do contexto da globalização e da nova era da informação, emerge 

a ‘computação em nuvem’, cujo modelo de arquitetura une características e vantagens 

de dois modelos de arquiteturas anteriores: 1. ‘mainframe’ e 2. ‘cliente-servidor’ 

(MEDEIROS; NETO; DANJOUR, 2015). 

A arquitetura baseada em mainframe da forma que conhecemos atualmente 

surgiu em 1964, desenvolvida pela empresa IBM. No campo organizacional, o 

mainframe proporcionou um ganho na eficiência em processamento e 

armazenamento de dados, o que impactou na melhoria do planejamento de recursos 

e na obtenção de dados estatísticos sobre o consumo dos mesmos (PADHY; PATRA, 

2012). A grande desvantagem da arquitetura baseada em mainframe consistia nos 

custos tanto de aquisição, quanto de manutenção, que eram bastante elevados. Tal 

fato inviabilizou sua popularização e limitou consideravelmente seu crescimento, já 

que estes servidores deveriam operar sempre em alto nível de capacidade para poder 

justificar os gastos gerados pelo seu uso (BUYYA; BROBERG; GOSCINSKI, 2011). 

A barreira criada pelos altos custos dos mainframes só foi derrubada nos 

meados dos anos 1970, com o advento dos microprocessadores, o que possibilitou o 

desenvolvimento de servidores de menor porte, empregando novas arquiteturas de 

processamento. Com isso, a indústria teve um avanço, popularizando os 

microcomputadores e proporcionando maior acesso tecnológico às organizações, 

além de uma infraestrutura de TI mais ampla e flexível (BUYYA; BROBERG; 

GOSCINSKI, 2011). 

A arquitetura de computação cliente-servidor é um formato de processamento 

de dados distribuído, ou seja, o trabalho de processamento de dados é dividido entre 

computadores ‘clientes’ e ‘servidores’, onde ambos fazem parte de uma mesma rede 
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e cada um desempenha uma função específica. Neste modelo, o ‘cliente’ caracteriza-

se como o ponto de entrada, ou seja, o ponto de interação onde o usuário irá requisitar 

uma determinada função, podendo ser um computador de mesa, um laptop ou outro 

dispositivo semelhante. Os ‘servidores’ são responsáveis por armazenar, processar 

os dados compartilhados e executar funções diversas como gerenciamento de 

impressoras, armazenamento e backup de dados, bem como serviços de rede como 

acesso remoto e autenticação (LAUDON; LAUDON, 2011). 

O surgimento da internet foi outro fator para o desenvolvimento da 

‘computação em nuvem’, tendo em vista que o modelo viabiliza o acesso das 

informações e serviços disponibilizados e processados em servidores remotos, sendo 

uma alternativa para a associação dos benefícios proporcionados pela arquitetura 

baseada em mainframes com a praticidade e o custo reduzido da arquitetura cliente-

servidor (MEDEIROS; NETO; DANJOUR, 2015). 

O termo ‘computação em nuvem’ foi lançado por gigantes da indústria de 

computação baseada em internet (por exemplo, Google, Amazon.com, etc.) no final 

de 2006 (YANG; TATE, 2012), desde então vem sendo utilizado cada vez mais pelos 

profissionais da área de TI e ainda é muito referenciado como uma metáfora para a 

internet, que é usualmente representada em diagramas como uma nuvem (VELTE; 

VELTE; ELSENPETER, 2010). No entanto a abordagem descrita anteriormente não 

abrange o conceito de nuvem, tendo em vista que se trata de algo muito mais 

complexo do que o que se encontra aparente na internet. 

Sem prejuízo do conceito apresentado na introdução e descrito por Mell e 

Grance (2011), podemos entender ‘computação em nuvem’, também, como um 

serviço que disponibiliza recursos computacionais dedicados ou compartilhados entre 

vários usuários, sendo a alocação de recursos usualmente automatizada e adquirida 

de forma incremental, de acordo com as necessidades do usuário, tendo sua 

conectividade através da internet (VIEIRA; MEIRELLES, 2015). 

Tal conceituação nos permite concluir que ao falarmos de ‘computação em 

nuvem’, não estamos nos referindo apenas ao que se apresenta como acessível na 

internet, mas sim, segundo a norma ISO/IEC17788, a uma complexidade de aparatos 

físicos e lógicos que vão além do provimento de um recurso computacional, como 
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servidores, sistemas operacionais, redes, softwares, aplicativos, equipamentos de 

armazenamento e pessoal envolvido em seu desenvolvimento, implementação e 

manutenção (ISO, 2014). O Quadro 1 apresenta as características essenciais dos 

serviços oferecidos sob o modelo de ‘computação em nuvem’, propostas por Mell e 

Grance (2011). 

 
Característica Descrição 

Autosserviço sob 
demanda 

O cliente pode provisionar por conta própria os recursos de computação 
necessários e de forma automática, ou seja, sem intervenção do provedor do 
serviço. 

Amplo acesso por 
rede 

Todos os recursos estão amplamente acessíveis através da rede com  recurso 
multiplataforma, ou seja, podem ser acessados por computadores, 
smartphones ou tablets. 

Agrupamento de 
recursos 

Os recursos de computação são agrupados para atender múltiplos clientes com 
diferentes demandas de recursos físicos e virtuais. 

Elasticidade 
rápida 

Os recursos podem ser provisionados e liberados de forma elástica, 
automaticamente ou não, ou seja, podem aumentar ou diminuir de acordo com 
a demanda. 

Serviço 
mensurado 

Os sistemas controlam e otimizam o uso de recursos através de medições 
específicas para cada tipo de serviço, fornecendo monitoramento e controle das 
informações para o cliente do serviço utilizado. 

Quadro 1 – Características essenciais dos serviços baseados em computação em nuvem 
Fonte: adaptado de Mell e Grance (2011). 
 

Além das características essenciais citadas, é relevante entender as 

modalidades de acesso à nuvem. O Quadro 2 apresenta tais modalidades de acesso 

citadas por Mell e Grance (2011), que classificam os recursos de ‘computação em 

nuvem’ de acordo com suas permissões de acesso em quatro categorias, que podem 

ser ‘nuvem privada’, ‘nuvem comunitária’, ‘nuvem pública’ ou ‘nuvem híbrida’. 

 
Modalidade de acesso Descrição 

Nuvem privada 
Infraestrutura de uso exclusivo de uma determinada organização, pode 
ser gerenciada e operada pela própria organização ou por terceiros. 
Quanto à localização, pode estar dentro ou fora da organização. 

Nuvem comunitária 

Infraestrutura de nuvem destinada ao uso de uma determinada 
comunidade de consumidores de interesse comum. Sua propriedade, 
gerenciamento e operação pode ser de uma ou mais organizações 
participantes ou ainda de terceiros, podendo estar localizada dentro ou 
fora das organizações que fazem parte da referida comunidade. 

Nuvem pública 

Infraestrutura destinada ao uso irrestrito do público em geral. Sua 
propriedade, gerenciamento e operação podem ser de uma empresa, 
instituição acadêmica ou órgão governamental, sendo sediada nas 
instalações do seu fornecedor. 

Nuvem híbrida 
Como o próprio nome já diz, refere-se a uma combinação de um ou mais 
tipos de serviço em nuvem, interligados por uma tecnologia que permite 
a comunicação e o balanceamento do processamento entre eles. 

Quadro 2 – Modalidades de acesso aos serviços de computação em nuvem 
Fonte: adaptado de Mell e Grance (2011). 
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Os serviços em nuvem podem ser classificados quanto ao tipo de recurso 

computacional disponibilizado. Os recursos podem ser classificados em três 

modalidades: ‘Software como Serviço - SaaS’, ‘Plataforma como Serviço - PaaS’ e 

‘Infraestrutura como Serviço - IaaS’, apresentados no Quadro 3. Esta classificação é 

importante porque define o grau de acesso que o cliente de um provedor de recursos 

terá para administrar tais recursos e como eles serão disponibilizados ao cliente. 

 
Serviço Descrição 

Software como Serviço 
(SaaS) 

O recurso oferecido ao cliente é usar aplicações disponibilizadas pelo 
fornecedor em uma infraestrutura de nuvem. 

Plataforma como Serviço 
(PaaS) 

O serviço oferecido ao cliente é instalar na nuvem suas próprias 
aplicações, sejam elas adquiridas ou de desenvolvimento próprio, no 
entanto não é disponibilizado o acesso ao controle de recursos da 
infraestrutura na nuvem, como rede, armazenamento e sistemas 
operacionais. 

Infraestrutura como Serviço 
(IaaS) 

O recurso fornecido ao cliente é provisionar e alocar recursos de 
processamento, armazenamento, comunicação de rede, ou seja, ele 
é capaz de administrar grande parte dos recursos da camada de 
abstração disponibilizados dentro da infraestrutura de nuvem, como a 
instalação de sistemas operacionais e aplicações, no entanto não é 
capaz de gerenciar a infraestrutura em sua camada física. 

Quadro 3 – Modalidades de um serviço em nuvem 
Fonte: adaptado de Mell e Grance (2011). 
 

Uma das principais questões organizacionais ao tratar do tema ‘computação 

em nuvem’, diz respeito aos benefícios e riscos no emprego desta tecnologia. Quando 

uma organização decide adotar este modelo para implementar seus recursos 

operacionais ou ampliar o portfólio de serviços oferecidos aos seus clientes, os 

administradores devem levar em consideração o custo-benefício de transferir sua 

capacidade operacional, em termos tecnológicos, para terceiros. 

O Quadro 4 apresenta os principais benefícios da utilização da ‘computação 

em nuvem’ por empresas. Verifica-se como benefício a eliminação de investimentos 

em aquisição e manutenção de ativos de TI, reduzindo os custos operacionais, além 

de contar com a segurança de dispor de agilidade e escalabilidade na ampliação da 

disponibilidade destes recursos, caso seja necessário. Outro benefício é a facilidade 

para o acesso dos serviços e informações de qualquer lugar através de um dispositivo 

conectado à internet. 
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Benefícios Características 
Redução dos 

Custos 
Recursos compartilhados e provisionamento de acordo com as necessidades 
otimizam os gastos com TI. Redução no investimento de capital. 

Crescimento do 
foco no negócio 

Quando se contrata a computação em nuvem de um provedor, a organização 
pode focar nos negócios enquanto o provedor concentra-se nas questões de 
TI, gerando aumento da eficiência. 

Infraestrutura 
reutilizável 

A computação em nuvem auxilia as organizações desenvolverem um modelo 
de negócio onde a infraestrutura de TI é reutilizável, tanto internamente 
quanto externamente. 

Resolução de 
problemas de forma 

coletiva 

O provedor de computação em nuvem pode escolher permitir que os parceiros 
façam atualizações no ativo compartilhado e assim, todos os clientes 
beneficiam-se do conhecimento. 

Escalabilidade Aumentar ou diminuir os recursos computacionais, baseado na demanda do 
cliente, permitindo flexibilidade. 

Acessibilidade e 
mobilidade 

Permite acesso remoto ao ambiente com maior facilidade e através de 
dispositivos móveis. 

Segurança Possibilidade de monitoramento da infraestrutura 24 horas por 7 dias por 
semana. 

Quadro 4 – Benefícios da computação em nuvem 
Fonte: adaptado de Vieira e Meirelles (2015). 
  

Além dos benefícios citados no Quadro 4, existem riscos associados à 

utilização da ‘computação em nuvem’, que devem ser levados em consideração 

quando da adoção de recursos disponibilizados nesta plataforma, pois implicam em 

cuidados e investimentos para que possam ser mitigados.  

O Quadro 5 apresenta os principais riscos inerentes à utilização da 

‘computação em nuvem’. Os principais riscos percebidos referem-se à disponibilidade 

de serviços e aspectos regulamentares e legais (VIEIRA; MEIRELLES, 2015). 

 
Riscos Características 

Disponibilidade 
dos serviços 

Manter os serviços disponíveis; e 
Possuir um plano de continuidade dos serviços em caso de ocorrência de uma 
indisponibilidade. 

Segurança 

Granularidade inadequada das políticas de segurança para atender diferentes 
usuários e processos; 
Eliminação inadequada dos dados; 
Acesso indevido a dados e serviços; e 
Falhas nos controles de privacidade e confidencialidade. 

Regulação / 
Legislação 

Regulação local, nacional e internacional sobre privacidade e acesso aos dados 
de acordo com os requerimentos de auditoria e localização dos dados; e 
Falta ou inadequação de legislação. 

Internet Desempenho e dependência do fornecedor do serviço de internet. 

Provedor 
Continuidade dos serviços (dependência do provedor); e 
Incompatibilidade entre a arquitetura disponível e a necessidade de negócio do 
cliente. 

Quadro 5 – Riscos da utilização da computação em nuvem 
Fonte: adaptado de Vieira e Meirelles (2015). 
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Cabe destacar que o risco regulatório é peculiar, pois, muitas vezes, os dados 

são armazenados em servidores localizados geograficamente em outro país, estando 

sujeitos à legislação local, o que deve ser observado criteriosamente antes da 

implementação de qualquer serviço. Também devem ser ressaltados os riscos 

relacionados à segurança da informação, os quais extrapolam o contexto tecnológico 

de qualquer modalidade baseada em recursos de TI, pois incorrem, inclusive, nos 

recursos humanos utilizados no emprego de novas tecnologias (VIEIRA; MEIRELLES, 

2015). 

A publicação especial 800-146 do NIST aborda os seguintes tópicos 

relacionados com a segurança da informação: 1. controles organizacionais / 

administrativos (especificam quem pode executar operações relacionadas a dados, 

como criação, acesso, divulgação, transporte e destruição); 2. controles físicos 

(relacionados à proteção de meios de armazenamento e às instalações que 

armazenam dispositivos de armazenamento); e 3. controles técnicos para 

gerenciamento de identidade e acesso (representados pela criptografia de dados em 

repouso e em trânsito, entre outros requisitos de gerenciamento de auditoria de dados 

para cumprir os requisitos regulamentares) (BADGER et al., 2012). 

As normas ISO, também, trazem conceitos que normatizam a segurança da 

informação em serviços prestados em nuvem. A norma ISO/IEC 27018 estabelece os 

controles e diretrizes de implementação de medidas para proteção das Informações 

de Identificação Pessoal (Personally Identifiable Information – PII, em inglês), termo 

usado na segurança da informação que se refere a dados que podem ser utilizados 

para identificar, contatar ou localizar a pessoa responsável por um determinado dado 

ou informação (ISO, 2014). 

Do ponto de vista legal, a norma ISO/IEC 27018 define que os provedores de 

serviço em nuvem que processam PII sob contrato com seus clientes, devem operar 

seus serviços de forma que provedor e clientes possam se adequar à legislação em 

vigor e aos regulamentos que abrangem a proteção dessas informações, o que pode 

variar de acordo com a jurisdição legal e os termos constantes do contrato firmado 

entre o provedor de serviços em nuvem e o cliente (ISO, 2014). 
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Existem três conceitos importantes de controles para proteção de PII, 

estabelecidos pela norma ISO/IEC 27018, que uma organização deve identificar: 1. 

requisitos legais, estatutários, regulamentares e contratuais; 2. avaliação de riscos; e 

3. políticas corporativas. A seleção destes controles depende de decisões 

organizacionais baseadas em critérios de aceitação de risco, opções de tratamento 

de risco e a abordagem geral de gerenciamento de risco aplicada à organização, o 

que deve ser realizado por meio de acordos contratuais firmados com seus clientes e 

provedores. Também devem ser levados em consideração os aspectos legais e de 

regulamentação nacionais e internacionais, sendo necessário a emissão da 

documentação que justifique a omissão de qualquer um destes requisitos (ISO, 2014). 

Caso uma organização utilize uma das modalidades de serviço de 

‘computação em nuvem’, os dados gerados e processados estarão fisicamente 

armazenados em instalações pertencentes e operadas por um provedor. Neste 

sentido, uma questão importante é que o provedor garanta ao cliente que todos os 

controles de segurança necessários estão sendo implementados (ISO, 2014).  

O estabelecimento de requisitos que garantam a segurança dos dados 

quando o cliente opta por mantê-los sob a custódia de um provedor, é imprescindível. 

Devem existir diferentes níveis de acesso a estes dados, assim como registros de 

auditoria e alertas de segurança, que devem ser definidos através de contrato ou por 

meio de procedimentos operacionais padrão. Além disso, o provedor deve 

disponibilizar ferramentas que possibilitem o cliente avaliar se os requisitos de 

segurança estão sendo atendidos. Nos casos em que os dados armazenados sejam 

criptografados, o provedor deve fornecer informações sobre o nível de segurança do 

algoritmo utilizado, bem como os esquemas de gerenciamento das chaves oferecidas 

para cada cliente (BADGER et al., 2012). 

O mercado de serviços de nuvem está em expansão, considerando os 

benefícios oferecidos por este modelo tecnológico. No entanto, assim como em 

qualquer outro produto ou serviço comercializado, existem empresas que lideram o 

ramo dos serviços prestados no formato de nuvem. O Quadro 6 apresenta as 

modalidades de serviços de nuvem mais vendidas e seus respectivos 

desenvolvedores. 
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Empresa IaaS PaaS SaaS 

Amazon EC2 (Elastic Cloud 
Compute) Amazon Web Services1 Amazon Web 

Services2 

Google - Google App Engine 
(Python, Java, Go) Google Aps 

HP Enterprise Services 
Cloud – Compute Cloud Application Delivery HP Software as a 

Service 

IBM SmartCloud Enterprise SmartCloud Application 
Services SaaS products 

Microsoft Microsoft Private Cloud Windows Azure (inclui 
.NET, Node.js, Java, PHP) MS Office 365 

JoyentCloud SmartMachines Node.js - 
Rackspace Cloud Servers Cloud Sites Email & Apps 
Salesforce.com - Force.com Salesforce.com 

VMware2 VMware vSphere, vCloud VMware vFabric (Java 
Spring), vCloud API - 

Quadro 6 – Serviços de computação em nuvem mais comercializados 
Fonte: adaptado de Berry (2017). 

 
Em complemento, devem ser levados em consideração os requisitos 

regulamentares de segurança e proteção da informação em ambientes de nuvem 

pública, sendo aplicáveis em todos os tipos e tamanhos de organizações, incluindo 

empresas públicas e privadas, entidades governamentais e organizações sem fins 

lucrativos que fornecem serviços de processamento de informações para outras 

organizações através de computação em nuvem. 

Ainda sobre a implementação de requisitos regulamentares, cabe citar o Edital 

de Consulta Pública 57/2017, de 19 de setembro de 2017, publicado pelo Banco 

Central do Brasil (BCB), que divulga uma proposta de resolução sobre a 

implementação, por parte das instituições financeiras, de uma política de segurança 

cibernética e sobre os requisitos para a contratação de serviços de processamento e 

armazenamento de dados e de computação em nuvem. Esta proposta de norma prevê 

exigências contratuais mínimas para a contratação dos serviços citados acima, 

visando estabelecer normas de segurança para a utilização destas inovações 

tecnológicas (BCB, 2017).  

                                                   
1 A Amazon Web Services ofecece diversos tipos de serviços de computação em nuvem. 
2 A VMware é uma fornecedora de tecnologia subjacente à computação em nuvem e não oferece serviços de 
hospedagem. 
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2.2 Pesquisa bibliométrica e computação em nuvem   

Para Pritchard (1969), a bibliometria é definida como a aplicação de métodos 

matemáticos e estatísticos a livros e outros meios de comunicação escrita. A 

importância da bibliometria consiste no seu caráter quantitativo de estudo da produção 

científica acerca de um tema específico, atribuindo valor estatístico sobre o que vem 

sendo produzido através da comunicação escrita, para isto, faz-se necessário a 

utilização de modelos, para que se possa atingir resultados que contribuam para uma 

gestão eficaz da informação, apontando os principais fatores de relevância em uma 

determinada área de estudo (GUEDES; BORSCHIVER, 2005). 

Santos e Kobashi (2009) definem que o objetivo básico da bibliometria é o 

estudo de livros ou revistas científicas, cujas análises se vinculam à gestão de 

bibliotecas ou bases de dados. No caso deste estudo, optou-se pela pesquisa apenas 

em bases de dados online, por motivos da alta disponibilidade de acesso e uma 

melhor delimitação do escopo da pesquisa. 

A utilização de métodos estatísticos para quantificar informações não é algo 

recente, remontando meados do ano de 1823, com a obra de autoria de Gabriel 

Peignol, que pesquisou a produção de livros entre os séculos XV e XIX, no entanto, 

foi a partir do século XX que a utilização deste tipo de estudo ganha notoriedade. O 

termo ‘bibliometria’ foi sugerido e utilizado pela primeira vez em 1969 por Allan 

Pritchard, em substituição ao termo ‘bibliografia estatística’ cunhado por Hulme em 

1923, por considerar que aquele é mais adequado que este para a denominação da 

área de estudos voltada para a investigação e quantificação da produção de estudos 

escritos através de métodos matemáticos e estatísticos (SANTOS; KOBASHI, 2009). 

O crescimento expressivo dos estudos métricos da informação leva-nos ao 

encontro da necessidade de refletir sobre as questões conceituais, terminológicas e 

metodológicas desta área. O Quadro 7 apresenta os principais conceitos relacionados 

com estudos bibliométricos. 
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Leis e princípios Objeto Aplicações 
Lei de Bradford ou 
Lei da Dispersão Periódicos Estimar o grau de relevância de periódicos em uma dada área 

do conhecimento. 
Lei de Lotka ou Lei 

do Quadrado Inverso Autores Estimar o grau de relevância de autores em uma dada área 
do conhecimento. 

Leis de Zipf ou Lei 
do Mínimo Esforço Palavras Indexação automática de artigos científicos e tecnológicos. 

Ponto T de Goffman Palavras Indexação automática de artigos científicos e tecnológicos. 
 

Colégios Invisíveis Citações Identificação da elite de pesquisadores em uma dada área do 
conhecimento. 

Fator de Imediatismo 
ou de Impacto Citações Estimar o grau de relevância de artigos, cientistas e periódicos 

científicos e uma determinada área de conhecimento. 
Acoplamento 
Bibliográfico Citações Estimar o grau de ligação de dois ou mais artigos. 

Co-citação Citações Estimar o grau de ligação de dois ou mais artigos. 
 

Obsolescência da 
Literatura Citações Estimar o declínio da literatura de determinada área do 

conhecimento. 

Vida-média Citações Estimar a vida-média de um produção em uma determinada 
área do conhecimento. 

Teoria Epidêmica de 
Goffman Citações Estimar a razão de crescimento e declínio de determinada 

área do conhecimento. 

Lei do Elitismo Citações 

Estima que o número de membros da elite correspondente à 
raiz quadrada do número total de autores e que a metade do 
total da produção é considerada para saber se a elite é 
produtiva ou não. 

Frente de Pesquisa Citações Identificação de um padrão de relação múltipla entre autores 
que se citam. 

Lei dos 80/20 Informação 

Este fenômeno ocorre na produção de artigos e periódicos da 
mesma forma como ocorre no setor de indústria e comércio, 
ou seja, 80% da demanda de informação, se satisfaz com 
20% do conjunto de fontes de informação. 

Quadro 7 – Leis e princípios bibliométricos e suas respectivas aplicações 
Fonte: adaptado de Guedes e Borschiver (2005). 
 

Algumas definições teóricas citadas no Quadro 7 são usadas para a 

compreensão do que se trata a bibliometria, tendo nomes como Bradford, Lotka e Zipf 

como referências importantes. A Lei de Bradford ou Lei da Dispersão permite 

identificar o grau de importância de periódicos em uma determinada área de 

conhecimento, estabelecendo três zonas graduais de relevância. A primeira zona 

contém um pequeno número de periódicos altamente produtivos, a segunda contém 

um número maior de periódicos menos produtivos, enquanto a terceira possui uma 

quantidade ainda maior de periódicos com índice de produtividade muito pequeno. 

Esta lei implica que a ordenação decrescente de produtividade de artigos de 
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determinado assunto nos periódicos científicos possibilitará o estabelecimento de 

agrupamentos divididos de forma exponencial (MACHADO JUNIOR et al., 2016). 

A Lei de Lotka ou Lei do Quadrado Inverso, citada no Quadro 7, está 

diretamente ligada à produtividade dos autores, baseando-se na premissa de que 

alguns pesquisadores publicam mais, enquanto outros publicam uma quantidade 

pequena de artigos. A importância desta Lei é que ela pode ser utilizada para a 

verificação da produtividade de pesquisadores, bem como dos centros de pesquisa 

dos quais os mesmos são filiados. A constatação básica da aplicação desta Lei é que 

grande parte da produção científica é produzida por poucos autores, enquanto a 

grande maioria dos pesquisadores produz uma quantidade pequena de artigos 

(GUEDES; BORSCHIVER, 2005). 

As Leis de Zipf relacionam-se com a frequência do aparecimento de palavras 

em textos científicos e tecnológicos, possibilitando o ordenamento dos termos de 

acordo com a frequência de ocorrência dos mesmos. A Primeira Lei de Zipf, que se 

aplica a palavras com alta ocorrência, define que o produto da série de uma palavra 

pela sua frequência de ocorrência é aproximadamente constante. A segunda Lei de 

Zipf enuncia que em um determinado texto, várias palavras de baixa frequência de 

ocorrência têm a mesma frequência. Tais leis permitem identificar as duas 

extremidades da lista de distribuição de palavras de um texto, sendo a primeira, 

referente às palavras com alta frequência de ocorrência e a segunda para as palavras 

com baixa frequência de ocorrência (GUEDES; BORSCHIVER, 2005).  

Entre as duas extremidades da lista de distribuição de palavras, encontra-se 

uma região crítica, na qual ocorre a transição do comportamento das palavras de alta 

para as de baixa frequência, denominada Ponto de Transição (T) de Goffman. O Ponto 

T de Goffman determina graficamente a localização onde ocorre tal região de 

transição. Nesta região ocorre uma maior probabilidade de se concentrarem as 

palavras com alto conteúdo semântico, ou seja, aquelas utilizadas para a indexação 

do texto em questão (GUEDES; BORSCHIVER, 2005). 

Rouault (1987) delimita três zonas de ocorrência de palavras, onde a primeira 

é caracterizada pela elevada ocorrência ao longo do texto e que estão ligadas 

diretamente com os padrões sintáticos do idioma, como preposições e conjunções. 
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Na segunda zona, encontra-se uma quantidade maior de palavras com valor 

morfológico, como substantivos, adjetivos e verbos. A terceira zona de ocorrência é 

composta por formas que não podem compor termos de indexação ou palavras-chave 

e são, geralmente, formas que ocorrem apenas uma vez ao longo do texto e 

representam cerca da metade das formas distintas do texto.  

O estudo realizado por Yang e Tate (2012) avalia de forma descritiva a 

produção científica sobre o tema ‘computação em nuvem’, retratando o cenário 

internacional desse fluxo de pesquisa na atualidade e contribuindo para a 

compreensão de como os estudos sobre as aplicações comerciais de novas 

tecnologias se desenvolvem. Tal estudo propõe um esquema classificação dos temas 

de artigos em categorias e subcategorias, voltado para a análise sistemática da 

produção literária nesta área. 

O Quadro 8 complementa os conceitos sobre bibliometria, apresentando a 

categorização proposta por Yang e Tate (2012) para o enquadramento e 

compreensão da produção científica de artigos e periódicos voltados para o tema 

‘computação em nuvem’. 

 
Categoria Descrição da Categoria Subcategorias 

Problemas de 
negócios 

Diz respeito às implicações comerciais da 
‘computação em nuvem’. Os artigos desta 
categoria tratam a ‘computação em 
nuvem’ como uma tecnologia de caixa 
preta que pode gerar valor comercial para 
provedores e clientes. 

‘Adoção’, ‘Custos’; ‘Confiabilidade’; 
‘Questões Legais’; ‘Preços’; 
‘Questões Éticas’; e ‘Privacidade’. 

Questões 
tecnológicas 

Concentra-se em detalhes tecnológicos 
que abrangem a ‘computação em nuvem’. 
Os artigos desta categoria são produzidos 
por pesquisadores que veem a 
‘computação em nuvem’ sob a ótica da 
caixa branca e estão interessados em 
seus componentes e mecanismos. 

‘Desempenho em Nuvem’; 
‘Gerenciamento de Serviços’; 
‘Gerenciamento de Datacenters’; 
‘Segurança’; ‘Gerenciamento de 
Dados’; e ‘Desenvolvimento de 
Software’. 

Domínios e 
aplicações 

Consiste em artigos que discutem o 
impacto da ‘computação em nuvem’ em 
domínios de conhecimento ou aplicações 
específicas. 

‘Governo Digital’; ‘Computação 
Móvel’; ‘Educação’; ‘Ciência Digital’; 
‘Código Livre’; e ‘Outros Domínios’. 

Conceituação 
de computação 

em nuvem 

Contém artigos que fornecem uma visão 
geral da prática e pesquisa de 
‘computação em nuvem’, com o objetivo 
de fornecer uma compreensão geral desta 
área em vez de se concentrar em qualquer 
faceta específica da mesma. 

‘Previsões’; e 
‘Fundamentação/Introdução’. 

Quadro 8 – Classificação das categorias de computação em nuvem 
Fonte: adaptado de Yang e Tate (2012). 
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O estudo realizado por Yang e Tate (2012) que propôs as categorias e 

subcategorias do Quadro 8, classifica-se como uma pesquisa bibliométrica, onde 

foram analisados 205 artigos no período de 2007 a 2011. Como principais resultados 

alcançados no referido estudo, constatou-se que a categoria ‘questões tecnológicas’ 

destaca-se como a que mais possui publicações (43,00%), seguida pela categoria 

‘conceituação de computação em nuvem’ (23,00%) e ‘domínios e aplicações’ 

(20,00%), enquanto a categoria com menor número de publicações foi ‘problemas de 

negócios’ (14,00%). 

Voltando-se para o contexto nacional, um estudo realizado por Medeiros, Neto 

e Danjour (2015) apresenta resultados que comprovam que os estudos relacionados 

ao tema ‘computação em nuvem’ no Brasil ainda são bastante insipientes, quando 

comparados às pesquisas internacionais. Trata-se de um estudo de natureza 

bibliométrica sobre o tema ‘computação em nuvem’ no período compreendido de 2010 

a 2014, através da coleta de artigos obtidos junto à lista de periódicos da CAPES nas 

áreas de Administração e Ciências da Computação. Este estudo apresenta, também, 

em seus resultados, os principais autores e temáticas abordadas nos artigos 

coletados, além das obras e autores mais referenciados nas publicações sobre o 

tema. 
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

Esta seção tem como finalidade apresentar os métodos e técnicas 

empregados para a realização da pesquisa, sendo dividida em tipo e descrição geral 

da pesquisa, caracterização da área de conhecimento estudada, população e amostra 

utilizada, caracterização dos instrumentos de pesquisa e procedimentos de coleta e 

de análise de dados. 

3.1 Tipo e descrição geral da pesquisa 

O presente estudo caracteriza-se como sendo descritivo, por ter seu foco nas 

características do objeto de estudo, sem relacioná-lo com outros (SAMPIERI; 

COLLADO; LUCIO, 2006). Adicionalmente, trata-se de uma pesquisa bibliométrica, 

pois é sistematizada e desenvolvida com base na coleta de artigos publicados em 

periódicos com acesso público através de bases de dados online (VERGARA, 2009). 

Este estudo tem recorte temporal longitudinal, pois o material coletado representa 

diferentes momentos dentro de um espaço de tempo, utilizando abordagens 

quantitativas e qualitativas para a análise de informações (SAMPIERI; COLLADO; 

LUCIO, 2006). 

3.2 Caracterização da área de conhecimento estudada 

Por se tratar de um tema relativamente novo, ainda possui uma quantidade 

limitada de estudos desenvolvidos pela comunidade acadêmica sobre ‘computação 

em nuvem’ em língua portuguesa. No entanto, encontra correlação com outras áreas 

de estudo, especialmente as voltadas à regulação e terceirização de serviços de TI, e 

arquitetura de computadores (mainframe e cliente-servidor) citadas na Seção 2.1 

deste estudo.  
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3.3 População e amostra 

A população compreende as publicações disponíveis nas seguintes bases de 

dados relacionadas no portal de periódicos da CAPES: IEEE Xplore, RCAAP, Sciello, 

ProQuest e o repositório online do BNDES. Adicionalmente, foi consultada a biblioteca 

eletrônica da SPELL, por ser uma base de dados online referenciada pela ANPAD. A 

Tabela 1 apresenta o total de publicações disponibilizadas nas bases de dados que 

compõem a população. 
 

Tabela 1 – Quantidade de publicações nas bases de dados pesquisadas 

Base de dados Quantidade de 
publicações 

IEEE Xplore 4.274.119 
RCAAP 1.450.154 
Scielo 573.525 
SPELL 39.493 
ProQuest  11.107 
BNDES 2.359 
Total 6.350.757 

Fonte: sites institucionais das bases de dados3. 
 

A amostra deste estudo é não-probabilística intencional, por ser caracterizada 

pela seleção de elementos não aleatórios da população, por terem sido julgados 

fontes de informação mais adequadas às características já especificadas na 

colocação do problema e nas características desta pesquisa (SAMPIERI; COLADO; 

LUCIO, 2006). Para selecionar a amostra a partir da população, foram considerados 

os seguintes critérios:  

1. Foram utilizadas bases de dados online relacionadas CAPES que 

apresentaram publicações em periódicos sobre o tema ‘computação em nuvem’ nas 

áreas de conhecimento de interesse do presente estudo: Ciências Sociais Aplicadas 

(Administração de Empresas, Administração Pública e Contabilidade) e Engenharias 

(Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica e Telecomunicações). Também foram 

utilizadas bases de dados relacionadas pela ANPAD; 

2. Para a busca, foram utilizadas expressões-chave diretamente relacionadas 

ao tema do estudo nos idiomas português e inglês em cada uma das bases de dados 

selecionadas, segundo os critérios acima. Em português, foram utilizados os termos 

                                                   
3 Os dados foram retirados dos sites das bases de dados com as informações atualizadas em junho de 2017. 
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‘computação em nuvem’, ‘nuvem’, ‘computação nas nuvens’. Em inglês foram 

utilizadas as expressões-chave ‘cloud’ e ‘cloud computing’; 

3. Foram selecionados os artigos escritos em língua portuguesa e publicados 

em periódicos relacionados nas bases de dados online selecionadas no período de 

2007 a 2016, que apresentaram no seu resumo e conjunto de palavras-chave, os 

termos de pesquisa utilizados na busca (item 3., acima); 

4. Ao final, foi realizada uma análise do conteúdo e do tema abordado em 

cada um dos artigos, dos quais foram selecionados 43 para compor a amostra. 

3.4 Procedimentos de coleta e de análise de dados 

A coleta dos dados foi realizada de janeiro a junho de 2017, baseada em 

consultas às bases de dados online apresentadas na Tabela 1. Os artigos 

selecionados referem-se ao período de 2007 a 2016, o que se justifica pois, conforme 

mencionado na Seção 2.1 do presente estudo, o termo ‘computação em nuvem’ foi 

cunhado por profissionais da indústria de computação baseada em internet em 2006. 

Os pesquisadores acadêmicos começaram a se envolver com essa tendência apenas 

no final de 2007 (YANG; TATE, 2012).  

Quanto aos procedimentos de análise de dados, o presente estudo empregou 

a estatística descritiva (REIS, 1996). Adicionalmente, empregou-se a técnica de 

elaboração de nuvem de palavras (RIBEIRO; DOMINGUES, 2014), para representar 

de forma gráfica a frequência dos termos utilizados nas palavras-chave dos artigos 

coletados. 

Durante a análise dos artigos da amostra do presente estudo, foi verificado 

que os artigos da Revista do IEEE América Latina, apesar de terem sido publicados 

em língua portuguesa, relacionam suas palavras-chave em inglês, visando atender às 

especificações de submissão de artigos do referido periódico, que exigem que os 

resumos dos artigos sejam agregados em língua inglesa para fins de indexação na 

sua base de dados, conforme consta nas informações contidas no link ‘Informações 

aos Autores’ no sítio online da Revista do IEEE América Latina (IEEE América Latina, 

2017). Com a finalidade de equiparar os termos utilizados durante o estudo das 
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palavras-chave, optou-se por buscar dentro do artigo, o termo em português, 

correspondente ao termo original no idioma inglês, para que pudessem ser 

empregadas ferramentas comparativas, como a nuvem de palavras. 

Em complemento, empregou-se a análise de conteúdo (BARDIN, 1977), 

examinando-se os artigos coletados de acordo com o esquema de classificação 

adotado por Yang e Tate (2012), citado no Quadro 8 da fundamentação teórica, 

segmentando os artigos em temas de uma das quatro categorias: 1. ‘problemas de 

negócios’, 2. ‘questões tecnológicas’, 3. ‘domínios e aplicações’ e 4. ‘conceituação de 

computação em nuvem’. Um fator importante a ser destacado nessa classificação é 

que há a possibilidade de um mesmo artigo contribuir ao mesmo tempo em mais de 

uma subcategoria, no entanto, é importante que lhe seja atribuída uma classificação 

predominante para que se possa realizar um estudo comparativo. Esta observação é 

útil, em especial, para o desenvolvimento da parte empírica desta pesquisa. 

Por fim, utilizou-se o software Microsoft Excel para confeccionar as tabelas e 

gráficos apresentados nos resultados, decorrentes das análises estatísticas, bem 

como para elaborar os quadros oriundos da sumarização dos dados da análise de 

conteúdo, assim como a ferramenta online ‘WordCloud’ para confeccionar as 

ilustrações pertinentes às análises baseadas em nuvem de palavras. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este capítulo apresenta os resultados e discussão sobre a pesquisa realizada, 

após a análise dos 43 artigos selecionados para estudo. 

4.1 Distribuição dos artigos publicados no período estudado 

 
A Figura 1 apresenta o gráfico com a distribuição da publicação de artigos 

entre os anos de 2010 a 2016, tendo em vista que período entre os anos de 2007 e 

2009, apesar de constar no escopo deste estudo, não possui publicações sobre o 

tema ‘computação em nuvem’, segundo os critérios adotados na metodologia.  A 

produção de artigos sobre o tema ‘computação em nuvem’ com publicação em 

periódicos relacionados nas bases de periódicos online pesquisadas no período de 

2010 a 2012 foi de 3 publicações nos dois primeiros anos e de 5 publicações no ano 

imediatamente consecutivo. 

 
Figura 1 – Distribuição dos artigos publicados no período de 2010 a 2016 
Fonte: dados da pesquisa. 
Observação: não se verificou publicações no período de 2007 a 2009. 
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O ano de 2013 apresentou 10 artigos publicados, o que representa 23,26% 

da amostra e configura o ápice da produção científica do período estudado, mantendo-

se entre 6 e 8 publicações no período compreendido entre os anos de 2014 e 2016.  

4.2 Distribuição segundo a autoria e a filiação dos autores 

A Tabela 2 apresenta a distribuição dos autores de acordo com a sua 

participação na produção de artigos da amostra. Foram relacionados os autores que 

produziram até 4 artigos, totalizando 113 autores. O autor mais profícuo na amostra 

estudada foi José Neuman de Souza, que produziu um total de 4 artigos, o que 

representa a participação na produção de 9,30% do total de artigos da amostra. 

Alberto Sampaio Lima e Flávio Rubens de Carvalho Souza participaram da produção 

de 3 artigos cada, o que representa 6,98% do total de artigos. Quatro autores 

produziram 2 artigos cada, o que corresponde a 4,65% da amostra do estudo. Os 

demais 106 autores, tiveram participação na produção de apenas 1 artigo cada, 

número que representa 2,33% do total de artigos estudados. 

 
Tabela 2 – Autores mais profícuos no período de 2007 a 2016 

Autores Quantidade de 
autores 

Quantidade de 
artigos publicados 

por autor 

Participação de 
cada autor na 

amostra 
José Neuman de Souza 1 4 9,30% 
Alberto Sampaio Lima 
Flávio Rubens de Carvalho Sousa 2 3 6,98% 

Alexandre Cappellozza 
Eric Alberto de Mello Fagotto 
Manoel Veras de Sousa Neto 
Maristella Ribas 

4 2 4,65% 

Demais autores  106 1 2,33% 
Total 113 43 - 

Fonte: dados da pesquisa. 
Observações: 1) para cada linha, 100% corresponde a 43 artigos; e 

2) cada artigo pode possuir autoria de mais de um autor. 

 
A Figura 2 apresenta a divisão do total de artigos da amostra, de acordo com 

a quantidade de autores que os produziu. Verifica-se que 15 artigos apresentam 2 

autores por publicação, representando 34,88% do total da amostra, enquanto apenas 

1 dos artigos analisados possui 6 autores, o que corresponde a 2,33% do total de 

artigos pesquisados. 
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Figura 2 – Percentual de artigos por quantidade de autores 
Fonte: dados da pesquisa. 
Observações: 1) 100% da amostra corresponde a 43 artigos; e 

2) cada artigo pode possuir autoria de mais de um autor. 

 

A Tabela 3 apresenta a quantidade de publicações por instituição, sendo a 

Universidade de São Paulo (USP), a instituição que mais possui artigos publicados, 

considerando a amostra analisada. A USP possui 5 artigos, o que corresponde a 

11,63% da amostra. A Universidade Federal do Ceará (UFC) possui 4 publicações de 

artigos da amostra, representando 9,30% dos 43 artigos da amostra. As demais 31 

instituições possuem, cada uma delas, 2 ou menos artigos publicados, o que 

corresponde, individualmente, a 4,65% ou menos da amostra total. 

 
Tabela 3 – Relação da quantidade de artigos publicados por instituição 

Instituição Quantidade de 
Artigos 

Participação sobre o 
total da amostra 

Universidade de São Paulo (USP) 5 11,63% 
Universidade Federal do Ceará (UFC) 4 9,30% 
Demais 31 Instituições 2 ou menos Igual ou inferior a 4,65% 

Fonte: dados da pesquisa. 
Observações: 1) 100% da amostra corresponde a 43 artigos; e 

2) cada artigo pode possuir autoria de mais de um autor. 
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A Tabela 4 apresenta a distribuição da produção científica por localização 

geográfica. Tal análise tem como objetivo verificar a concentração da produção de 

artigos sobre o tema ‘computação em nuvem’ e identificar onde o tema é mais 

abordado, segundo a localização das instituições filiadas que realizaram sua 

publicação. A região Sudeste se destaca, tendo participação na produção de 22 

artigos de um total de 43 (51,16% da amostra). A região Nordeste aparece logo em 

seguida, com um total de 10 artigos publicados (23,26% da amostra).  

 
Tabela 4 – Distribuição da produção científica por localização geográfica 

Localização Quantidade de artigos Participação sobre o 
total da amostra 

Sudeste 22 51,16% 
Nordeste 10 23,26% 
Outros 7 16,28% 

Sul 6 13,95% 
Centro-Oeste 2 4,65% 

Norte 1 2,33% 
Fonte: dados da pesquisa. 
Observações: 1) para cada linha, 100,00% corresponde a 43 artigos; 

2) um mesmo artigo pode ser atribuído a mais de um autor, sendo cada um deles de 
localidade e filiação diferentes; e 
3) ‘Outros’ indica artigos publicados por instituições de outros países. 

 

Devido o escopo do estudo abranger a coleta de artigos produzidos na língua 

portuguesa, foram selecionados 7 artigos oriundos de instituições de Portugal, que 

aparecem na Tabela 4 como ‘Outros’ e representam 16,28% da amostra. A região Sul 

apresenta 6 artigos (13,95% da amostra) e as regiões Centro-Oeste e Norte 

aparecem, respectivamente, com 4,65% e 2,33% do total da amostra, o que 

corresponde a 2 artigos produzidos na região Centro-Oeste e 1 artigo na região Norte, 

tal informação revela uma carência na produção científica sobre o tema ‘computação 

em nuvem’ nestas localidades. 

4.3 Distribuição dos artigos segundo os periódicos em que foram publicados 

A Tabela 5 apresenta a relação da quantidade de artigos publicados por 

periódico estudado. A amostra dos 43 artigos estudados foi distribuída em 25 

periódicos, dos quais se destacou a revista ‘IEEE Latin America Transactions’, 

vinculada ao Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE), que publicou 
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11 artigos (25,58% da amostra). Em seguida aparece a ‘Revista Eletrônica de 

Sistemas de Informação’, com 4 artigos publicados no período estudado (9,30% da 

amostra). Outros 5 periódicos publicaram 2 artigos cada, e representam, 

individualmente, 4,65% da amostra estudada. Os demais 18 periódicos relacionados 

no estudo publicaram, individualmente, 1 artigo, representando, cada um deles, 2,33% 

do total de artigos coletados e, no total, 41,87% da amostra. 

 
Tabela 5 – Relação da quantidade de artigos publicados por periódico 

Periódico 
Quantidade   
de artigos 
publicados 

Participação 
sobre o total da 

amostra 
IEEE Latin America Transactions 11 25,58% 
Revista Eletrônica de Sistemas de Informação 4 9,30% 
Revista Iberica de Sistemas e Tecnologias de Informação 2 4,65% 
Revista Brasileira de Computação Aplicada 2 4,65% 
Revista Gestão & Tecnologia 2 4,65% 
BNDES Setorial 2 4,65% 
Revista RCC 2 4,65% 
Demais 18 Periódicos (1 artigo cada) 18 41,87% 
Total 43 100,00% 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Segundo a Lei de Bradford ou Lei da Dispersão, apresentada na Seção 2.2 

deste estudo, é possível identificar o grau de importância de periódicos em uma 

determinada área de conhecimento, estabelecendo 3 zonas graduais de relevância. 

Neste caso, a primeira zona é composta pelas revistas IEEE Latin America 

Transactions e Revista Eletrônica de Sistemas de Informação, que representam o 

grupo com a menor quantidade de periódicos, caracterizados por serem os mais 

produtivos. A segunda zona contém um número maior de periódicos menos 

produtivos, composta pelo grupo dos 5 periódicos apresentados na Tabela 5, que 

possuem 2 artigos publicados, cada. A terceira zona possui uma quantidade ainda 

maior de periódicos, com o índice de produtividade muito pequeno, no caso o grupo 

dos 18 periódicos que possuem apenas 1 publicação, cada um deles. 

4.4 Distribuição das palavras-chave 

Para a análise das palavras-chave dos artigos, os termos ‘cloud computing’ e 

‘computação em nuvem’, assim como as palavras que constituem os referidos termos, 
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foram separados das demais palavras presentes, devido os referidos termos terem 

sido utilizados para a realização desta pesquisa. Também foram excluídos elementos 

de ligação, como preposições. 

Da amostra total de artigos pesquisados, 12 deles possuem o termo 

‘computação em nuvem’ e 18 contém o termo ‘cloud computing’ representados em 

seu conjunto de palavras-chave. Entre os demais termos e palavras, destacaram-se 

‘internet’ (7 repetições), ‘informação’ (6 repetições), ‘TI’ (6 repetições), ‘virtualização’ 

(6 repetições) e ‘gerenciamento’ (5 repetições), conforme tabela de frequências 

constante no Apêndice B deste estudo.  

A Figura 3 apresenta uma nuvem de palavras gerada com os termos 

presentes nas palavras-chave dos 43 artigos pesquisados, destacando-se os que 

apareceram com maior frequência. Ao todo foram encontradas 232 palavras-chave. 

 
Figura 3 – Nuvem de palavras-chave vinculadas à amostra de artigos no período de 2007 a 2016 
Fonte: dados da pesquisa. 
Observação: os termos por extenso foram substituídos por suas respectivas siglas, presentes na lista 
de abreviaturas e siglas deste estudo. 
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A Figura 4, apresenta a contraposição de duas nuvens de palavras, geradas 

a partir das palavras-chave dos artigos da amostra e separadas por período. O período 

correspondente aos anos 2007, 2008 e 2009 não constam na figura por não terem 

sido encontradas publicações sobre o tema ‘computação em nuvem’, segundo os 

critérios adotados na metodologia. Mais à esquerda está representada a nuvem de 

palavras com as palavras-chave dos artigos pesquisados entre os anos de 2010 e 

2013. À direita, a nuvem de palavras com as palavras-chave dos artigos pesquisados 

entre os anos de 2014 e 2016. Tal comparação tem o objetivo de verificar a variação 

das palavras-chave mais utilizadas em dois momentos distintos do período estudado, 

a fim de identificar uma possível mudança no foco da produção científica sobre 

‘computação em nuvem’ ao longo dos anos.  

 
2010 a 2013        2014 a 2016 

Figura 4 – Nuvens comparativas de palavras-chave da amostra de artigos nos períodos de 2010 a 2013 
e 2014 a 2016 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

A comparação entre as duas nuvens de palavras da Figura 4, evidencia que 

a palavra ‘internet’ mantém-se em destaque nos dois períodos analisados, 

aparecendo 3 vezes no período de 2010 a 2013 e 4 vezes no período de 2014 a 2017, 

conforme consta nas tabelas de frequências de palavras-chave dos respectivos 

períodos, apresentadas nos Apêndices C e D deste estudo. O termo ‘virtualização’ 

também se destaca em ambos os períodos, aparecendo 3 vezes em cada (Apêndices 

C e D), o que indica que os estudos sobre ‘computação em nuvem’ que abordam esta 
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tecnologia se mantiveram constantes durante todo o período de 2010 a 2016. As 

palavras ‘gestão’ e ‘gerenciamento’, que aparecem em destaque nas duas nuvens de 

palavras, comprovam que a produção de artigos com enfoque nesses termos também 

permaneceu constante durante todo o período estudado, demonstrando a existência 

de uma quantidade significativa de artigos relacionados à categoria ‘problemas de 

negócios’ na amostra analisada. 

Por outro lado, alguns termos como ‘desempenho’, ‘segurança’, ‘adoção’ e 

‘avaliação’ que não estavam presentes na nuvem de palavras-chave do período de 

2010 a 2013 surgem na nuvem elaborada com as palavras-chave do período de 2014 

a 2016, indicando um aumento do interesse dos autores por estes aspectos que estão 

diretamente relacionados com o tema ‘computação em nuvem’ e que estão ganhando 

relevância ao longo do tempo em que este modelo tecnológico vai se consolidando. 

4.5 Classificação dos artigos segundo categorias e subcategorias 

A Figura 5 apresenta a distribuição dos artigos da amostra, dentro da 

classificação em categorias e subcategorias sobre o tema ‘computação em nuvem’. 

Para a classificação dos artigos da amostra analisada, foram adotadas as quatro 

categorias propostas por Yang e Tate (2012), descritas no Quadro 8 da Seção 2.2 do 

presente estudo, que classifica as publicações em ‘problemas de negócios’, ‘questões 

tecnológicas’, ‘domínios e aplicações’ e ‘conceituação de computação em nuvem’.  

 

Figura 5 – Distribuição dos artigos baseados nas categorias do tema ‘computação em nuvem’ 
Fonte: dados da pesquisa. 
Observação: 100% da amostra corresponde a 43 artigos. 

Questões tecnológicas
15 artigos; 34,88%

Problemas de negócios
17 artigos; 39,54%

Domínios e aplicações
8 artigos; 18,60%

Conceituação de computação em nuvem
3 artigos; 6,98%
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A categoria ‘problemas de negócios’ apresentou 17 publicações (39,54% da 

amostra), seguida pela categoria ‘questões tecnológicas’ com 15 artigos (34,88% da 

amostra), ‘domínios e aplicações’ com 8 artigos (18,60% da amostra) e ‘conceituação 

de computação em nuvem’ com 3 artigos (6,98% da amostra). A Seção 2.2 deste 

estudo apresenta os resultados da pesquisa realizada por Yang e Tate (2012), que 

verificou que a categoria com mais artigos publicados, segundo a amostra daquele 

estudo, foi ‘questões tecnológicas’ com 43,00%, enquanto a categoria ‘problemas de 

negócios’ foi a que apresentou menos publicações, com 14,00% do total de artigos 

estudados. Essa diferença de resultados pode ser justificada pela amostra do 

presente estudo ser composta por artigos coletados em bases de dados indexadas 

pela CAPES e pela ANPAD, ou seja, estão relacionados diretamente com assuntos 

correlatos à área da Administração. 

A Tabela 6 apresenta a distribuição dos artigos em subcategorias 

relacionadas à categoria ‘problemas de negócios’. Esta categoria apresentou 17 

artigos, o que corresponde a 39,54% da amostra de 43 artigos. A subcategoria 

‘Adoção’ apresentou 9 artigos (20,93% da amostra), seguida por ‘Custos’ com 5 

artigos (11,63% da amostra), ‘Confiabilidade’ com 2 artigos (4,65% da amostra) e 

‘Questões Legais’ com 1 artigo (2,33% da amostra). Tais dados indicam a maior 

presença de artigos relacionados ao processo de adoção de tecnologias baseadas 

em computação em nuvem, assim como ao levantamento dos custos de 

implementação e à preocupação com a confiabilidade como fator determinante na 

tomada de decisão para a implementação e utilização de recursos em nuvem nas 

organizações. As subcategorias ‘Preços’, ‘Questões Éticas’ e ‘Privacidade’ não 

contabilizaram artigos. 

 
Tabela 6 – Distribuição dos artigos da categoria ‘problemas de negócios’ em subcategorias 

Subcategoria Quantidade 
de Artigos 

Participação sobre o 
total da amostra 

Adoção 9 20,93% 
Custos 5 11,63% 
Confiabilidade 2 4,65% 
Questões Legais 1 2,33% 
Total 17 39,54% 

Fonte: dados da pesquisa. 
Observação: para cada linha, 100,00% corresponde a 43 artigos. 
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A Tabela 7 apresenta a distribuição dos artigos em subcategorias 

relacionadas à categoria ‘questões tecnológicas’. Esta categoria caracteriza-se por 

apresentar artigos que abordam o tema ‘computação em nuvem’, explorando as 

características intrínsecas da tecnologia como seus componentes e mecanismos de 

funcionamento (YANG; TATE, 2012). Ao todo foram encontrados 15 artigos que 

podem ser enquadrados nesta categoria, o que representa 34,88% da amostra. A 

subcategoria ‘Desempenho em Nuvem’ possui um total de 5 artigos (11,63% da 

amostra), seguida por ‘Gerenciamento de Serviços’ que conta com 4 artigos (9,30% 

da amostra) e ‘Gerenciamento de Datacenters’ que apresenta 3 artigos (6,98% da 

amostra). Outras subcategorias, como ‘Segurança’ com 2 artigos (4,65% da amostra) 

e ‘Gerenciamento de Dados’ com 1 artigo (2,33% da amostra) também possuem 

publicações e indicam a importância destas questões tecnológicas nos estudos sobre 

o tema. A subcategoria ‘Desenvolvimento de Software’ não contabilizou artigos. 

 
Tabela 7 – Distribuição dos artigos da categoria ‘questões tecnológicas’ em subcategorias 

Subcategoria Quantidade 
de Artigos 

Participação sobre o 
total da amostra 

Desempenho em Nuvem 5 11,63% 
Gerenciamento de Serviços 4 9,30% 
Gerenciamento de Datacenters 3 6,98% 
Segurança 2 4,65% 
Gerenciamento de Dados 1 2,33% 
Total 15 34,88% 

Fonte: dados da pesquisa. 
Observação: para cada linha, 100,00% corresponde a 43 artigos. 

 

A Tabela 8 apresenta a distribuição dos artigos em subcategorias 

relacionadas à categoria ‘domínios e aplicações’. Esta categoria enquadra um total de 

8 artigos (18,60% da amostra) que abordam assuntos relacionados ao impacto do 

tema ‘computação em nuvem’ em domínios de conhecimento ou aplicações 

específicas (YANG; TATE, 2012). A subcategoria que apresentou uma maior 

quantidade de publicações foi ‘Governo Digital’, com um total de 4 artigos (9,30% da 

amostra). As subcategorias ‘Computação Móvel’ com 3 artigos e ‘Educação’ com 1 

artigo, possuem uma representatividade de 6,98% e 2,33% na amostra, 

respectivamente. As subcategorias ‘Ciência Digital’, ‘Código Livre’ e ‘Outros Domínios’ 

não contabilizaram artigos. 
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Tabela 8 – Distribuição dos artigos da categoria ‘domínios e aplicações’ em subcategorias 

Tópicos Quantidade 
de Artigos 

Participação sobre o 
total da amostra 

Governo Digital 4 9,30% 
Computação Móvel 3 6,98% 
Educação 1 2,33% 
Total 8 18,60% 

Fonte: dados da pesquisa. 
Observação: para cada linha, 100,00% corresponde a 43 artigos. 

 

A Tabela 9 apresenta a distribuição dos artigos em subcategorias 

relacionadas à categoria ‘conceituação de computação em nuvem’, que fornece uma 

visão geral da prática e pesquisa sobre ‘computação em nuvem’ (YANG; TATE, 2012). 

Nessa categoria, foram classificados 3 artigos (6,98% da amostra) na subcategoria 

‘Previsões’. Não foram encontrados artigos que pudessem ser classificados na 

subcategoria ‘Fundamentação/Introdução’, conforme categorização apresentada no 

Quadro 8 da Seção 2.2 deste trabalho. 

 
Tabela 9 – Distribuição dos artigos da categoria ‘conceituação de computação em nuvem’ em 
subcategorias 

Subcategoria Quantidade 
de Artigos 

Participação sobre o 
total da amostra 

Previsões 3 6,98% 
Total 3 6,98% 

Fonte: dados da pesquisa. 
Observação: para cada linha, 100,00% corresponde a 43 artigos.  
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Este capítulo apresenta as conclusões e recomendações do presente estudo, 

que teve como objetivo geral investigar a distribuição da produção de artigos sobre o 

tema ‘computação em nuvem’, publicados no período de 2007 a 2016. Para isto, 

realizou-se um estudo descritivo, com abordagem quantitativa e qualitativa. A amostra 

intencional abrangeu 43 artigos, selecionados a partir de 6 bases de dados online 

indexadas no portal de periódicos da CAPES e também na ANPAD. Com base no 

referencial teórico e na realização de uma pesquisa de natureza descritiva e 

bibliométrica, foi possível atender o objetivo geral e os objetivos específicos listados 

na Seção 1.4 do estudo. 

O primeiro objetivo específico deste trabalho foi identificar a distribuição dos 

artigos publicados sobre o tema ‘computação em nuvem’ no período estudado. Este 

objetivo foi atendido na Seção 4.1, que apresentou a quantidade de artigos publicados 

em cada ano estudado, bem como o percentual que cada ano representou dentro da 

amostra total de artigos analisados, representados na Figura 1. Verificou-se que não 

houve publicações sobre o tema ‘computação em nuvem’ nas bases de dados 

analisadas no período compreendido entre os anos de 2007 e 2009, havendo um 

aumento gradual nas publicações até o ano de 2013, que foi o mais profícuo em 

termos de quantidade de publicações no período estudado, totalizando 10 artigos 

(23,26%). Entre os anos de 2014 e 2016 houve uma diminuição da produção científica 

sobre o referido tema, mantendo-se constante no referido período. 

O segundo objetivo específico foi verificar a distribuição dos artigos publicados 

de acordo com a autoria e filiação dos autores, que foi atendido na Seção 4.2 do 

presente estudo. Sobre a autoria, foram elencados na Tabela 2 os autores mais 

profícuos do período entre os anos de 2007 a 2016, de acordo com a quantidade de 

artigos publicados, bem como a distribuição dos artigos segundo a quantidade de 

autores, apresentada na Figura 2, sendo José Neuman de Souza o autor com maior 

quantidade de publicações, totalizando 4 artigos (9,30% do total da amostra). 

Atendendo ainda ao mesmo objetivo específico, foi verificada a filiação dos 

respectivos autores, o que revelou que a instituição mais profícua foi a USP, 

responsável por um total de 5 artigos publicados (11,63% do total da amostra), o que 
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reflete o resultado da análise da produção dos artigos segundo a localização 

geográfica, que apontou a região Sudeste do Brasil como a mais produtiva, tendo a 

participação de suas instituições na elaboração de 22 artigos (51,16% da amostra). 

De maneira oposta, a região Norte, que aparece com apenas 1 publicação (2,33% da 

amostra), é a menos participativa na produção científica sobre o tema ‘computação 

em nuvem’ no período estudado. 

O terceiro objetivo específico foi verificar a distribuição dos artigos, 

considerando os periódicos em que foram publicados. Tal objetivo foi abordado e 

atendido na Seção 4.3 deste trabalho, onde foi verificada a quantidade de periódicos 

e qual a quantidade de artigos publicada em cada um deles. Foram encontrados 25 

periódicos, dos quais 18 apresentaram apenas 1 publicação (2,33% da amostra) sobre 

o tema ‘computação em nuvem’ no período pesquisado. Os demais foram listados na 

Tabela 5, onde destaca-se a revista IEEE Latin America Transactions, que possui um 

total de 11 artigos publicados (25,58% da amostra). 

O quarto objetivo específico refere-se à distribuição das palavras-chave 

utilizadas nos artigos analisados. Este objetivo foi apresentado na Seção 4.4 deste 

estudo, onde foram elaboradas nuvens de palavras com os termos extraídos do 

conjunto de palavras-chave dos artigos da amostra, com a finalidade de identificar 

quais foram os mais utilizados pelos autores na produção científica sobre o tema 

‘computação em nuvem’. Foi verificado que os termos ‘internet’, ‘informação’, ‘TI’, 

‘virtualização’ e ‘gerenciamento’ foram os mais utilizados, os quais aparecem em 

destaque na Figura 3. 

Por fim, o quinto objetivo específico buscou classificar os artigos da amostra 

em categorias e subcategorias sobre o tema ‘computação em nuvem’, propostos por 

Yang e Tate (2012). Este objetivo foi atendido na Seção 4.5 deste trabalho, onde os 

artigos foram enquadrados dentro de quatro categorias: ‘problemas de negócios’, 

‘questões tecnológicas’, ‘domínios e aplicações’ e ‘conceituação de computação em 

nuvem’. Verificou-se que 39,54% dos artigos da amostra foram associados à categoria 

‘problema de negócios’, seguida pela categoria ‘questões tecnológicas’ com 15 artigos 

(34,88% da amostra), ‘domínios e aplicações’ com 8 artigos (18,60% da amostra) e 

‘conceituação de computação em nuvem’ com 3 artigos (6,98% da amostra). 
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O atendimento aos objetivos específicos permitiu responder o objetivo geral 

desta pesquisa, descrito na Seção 1.3 deste estudo e no primeiro parágrafo desta 

conclusão. Foi possível, através deste estudo descritivo com análise bibliométrica, 

verificar que a distribuição da produção científica sobre o tema ‘computação em 

nuvem’ na última década não foi uniforme. Essa constatação baseou-se nos dados 

que vem sendo produzidos ao longo dos anos, assim como quem está empenhado na 

realização de tais estudos, onde os trabalhos estão sendo mais profícuos e como 

estão sendo abordados os tópicos decorrentes das investigações sobre o referido 

tema. 

Este estudo pode contribuir de forma efetiva para a comunidade acadêmica, 

pois possui relevância teórica sobre o tema ‘computação em nuvem’, proporcionando 

acesso a dados e mapeamentos de informações relevantes sobre a produção 

científica atual sobre o referido tema em língua portuguesa, servindo como 

instrumento para a identificação de maior sinal de interesse e investimento de 

conhecimento e tecnologias para a produção de informação. Adicionalmente, pode 

auxiliar na tomada de decisões estratégicas por parte dos gestores de organizações 

e órgãos de regulamentação que possuam interesse em áreas relacionadas a este 

tipo de conhecimento, reduzindo o grau de incertezas em processos decisórios, 

quando da implementação de ferramentas que utilizam tecnologias baseadas em 

‘computação em nuvem’. 

Como sugestão para pesquisas futuras, recomenda-se: 1. Realizar novos 

estudos descritivos com análise bibliométrica em outros períodos, a fim de definir 

novos parâmetros comparativos para o acompanhamento da produção científica 

sobre ‘computação em nuvem’ na área da Administração; 2. Realizar estudos voltados 

para temas correlatos, como a computação móvel, por exemplo, buscando agregar 

informações de maneira interdisciplinar que proporcionem inovação e possam mostrar 

que é possível promover melhorias na gestão das mais diversas organizações através 

da produção científica de qualidade. 
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APÊNDICES 

Apêndice A – Relação dos artigos pesquisados 

Nr Título Autor(es) ISSN Ano 

1 
Os usos da TI ao longo da cadeia de 
suprimentos e em conjunto com as 
principais técnicas colaborativas de gestão 

Dayane de Oliveira; Max 
Cohen 1677-3071 2010 

2 

Implantação de um Sistema Integrado de 
Gestão no modelo Software as a Service 
(SaaS): Um estudo de caso em uma 
pequena empresa de engenharia 

Bruno de Oliveira; Moacir 
Ramos; João de Albuquerque 1677-3071 2010 

3 Artigo do futuro 

Eliana Pereira Salles de 
Souza; Eliana Márcia Sotello 
Cabrera; Domingo Marcolino 
Braile 

0102-7638 2010 

4 
Estratégias para utilização das tecnologias 
do Google Code no gerenciamento ágil de 
projeto 

André Montoia Barata; 
Camila de Araujo; Guilherme 
Delefrate Martins; Daniel 
Capaldo Amaral 

2236-0972 2011 

5 
Computação em nuvem: uma análise 
discursiva no âmbito do sistema de 
marketing 

Luciano Augusto Toledo; 
Alberto de Medeiros Junior 2237-5139 2011 

6 
Aumentando a transparência do governo 
por meio da transformação de dados 
governamentais abertos em dados ligados 

Lucas de Ramos Araújo; Jairo 
Francisco de Souza; 1677-3071 2011 

7 Mecanismo de Privacidade para Aplicações 
em Computação em Nuvem 

Lizbeth Norma Granda 
Paredes; Sérgio Donizetti 
Zorzo 

1548-0992 2012 

8 
Antecedentes da Adoção da Computação 
em Nuvem: Efeitos da Infraestrutura, 
Investimento e Porte 

Otávio Prospero Sanchez; 
Alexandre Cappellozza 1982-7849 2012 

9 SIG nas nuvens para empresas florestais 
Marcelo Antunes Araújo; 
Juliana Aoki; Bruna Goulart 
Duarte 

2175-9405 2012 

10 A tecnocultura atual e suas tendências 
futuras. Lucia Santaella 0120-4823 2012 

11 O modelo de computação em nuvem e sua 
aplicabilidade 

Eduardo Bacelar Jacobi; 
Pedro Freire Popiolek; 
Vinícius Alves Hax; Jônata 
Tyska Carvalho; Nelson 
Lopes Duarte Filho; Odorico 
Machado Mendizabal 

2236-0093 2012 

12 Princípios e Tendências em Green Cloud 
Computing 

Carlos Becker Westphall; 
Sérgio Roberto Villarreal 1677-3071 2013 

13 

Do mainframe à nuvem: inovações, 
estrutura industrial e modelos de negócios 
nas tecnologias da informação e da 
comunicação 

Paulo Bastos Tigre; Vitor 
Branco Noronha 1984-6142 2013 
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Nr Título Autor(es) ISSN Ano 

14 Interfaces atuais entre a E-Justiça e a         
Q-Justiça no Brasil César Serbena 1678-9873 2013 

15 

A influência da infraestrutura de tecnologia 
da informação sobre a mobilidade 
computacional de usuários e a computação 
em nuvem 

Alexandre Cappellozza; 
Gustavo Hermínio Salati 
Marcondes de Moraes 

2237-3713 2013 

16 Ambiente colaborativo para avaliação de 
cadeias de abastecimento 

Paula Prata; Paulo 
Fazendeiro; Carlos Augusto; 
Susana Azevedo; Virgilio 
Cruz-Machado 

- 2013 

17 Elasticidade em cloud computing: conceito, 
estado da arte e novos desafios Rodrigo da Rosa Righi - 2013 

18 
Ciência da informação em transformação: 
Big Data, nuvens, redes sociais e Web 
Semântica. 

Renato Rocha Souza; 
Maurício Barcellos Almeida; 
Renata Maria Abrantes 
Baracho 

1518-8353 2013 

19 Avaliação do apoio do BNDES ao setor de 
software e serviços de TI 

André Medrado; Ricardo 
Rivera 1414-9230 2013 

20 Serviços em cloud na ótica de utilização 
empresarial 

Joaquina Marchão; Leonilde 
Reis - 2013 

21 Cloud Platform-as-a-Service Pedro Neves; David Cunha; 
Pedro Sousa - 2013 

22 
Análise de Desempenho de Algoritmos em 
Ambientes Virtualizados em Computação 
em Nuvem 

Ricardo Soares Bôaventura; 
Keiji Yamanaka; Gustavo 
Prado Oliveira 

1548-0992 2014 

23 
A necessidade de regulação legislativa 
para utilização do serviço de Computacao 
em Nuvem 

Luciana Vasco da Silva 2317-3580 2014 

24 

Importância dos Aspetos em Desempenho 
de Serviços: Estudo de Caso em Start-Up 
de ERP para E-Commerce no Modelo de 
Cloud Computing (SAAS) 

Priscila Nesello; Rafael 
Giovanella; Vilmar Antonio 
Gonçalves Tondolo; Flávio 
Régio Brambilla 

2177-6652 2014 

25 Comparação de algoritmos para alocação 
de infraestruturas virtuais 

Denivy Braiam Ruck; Ramon 
de Oliveira; Guilherme Piegas 
Koslovski 

2176-6649 2014 

26 O Elearning e a Computação em Nuvem 
nas Organizações Empresariais 

Vítor Jorge Rocio; Cristina 
Prata Leal - 2014 

27 
Tomada de decisão multicritério na 
migração de aplicativos para ambientes de 
nuvem do tipo Software as a Service 

Maristella Ribas; Alberto 
Sampaio Lima; José Neuman 
de Souza; Flávio Rubens de 
Carvalho Sousa; Germano 
Fenner 

2179-684X 2014 

28 
Reduzindo a Sobrecarga da Live Migration 
de Máquinas Virtuais via Análise de Carga 
de Trabalho 

Artur Baruchi; Edson Toshimi 
Midorikawa; Liria Matsumoto 
Sato 

1548-0992 2015 

29 Uma Ferramenta de Tomada de Decisão 
para Migração de Datacenter 

Marcelo Morais Melo; Eric 
Alberto de Mello Fagotto 1548-0992 2015 

30 

Avaliação dos desafios, barreiras e 
benefícios da adoção de computação em 
nuvem: estudo de um sistema de controle 
acadêmico 

Eduardo Zied Milian; Mauro 
de Mesquita Spinola; Rodrigo 
Franco Goncalves; André 
Leme Fleury 

1548-0992 2015 
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Nr Título Autor(es) ISSN Ano 

31 

Utilização de Características de 
Processamento para a Alocação de 
Máquinas Virtuais na Computação em 
Nuvem 

Paulo Antonio Leal Rego; 
Emanuel Ferreira Coutinho; 
Alberto Sampaio Lima; José 
Neuman de Souza 

1548-0992 2015 

32 Gerência de Computação em Nuvem 
utilizando Lógica Fuzzy 

Marcos Jesus dos Santos; 
Eric Alberto de Mello Fagotto 1548-0992 2015 

33 
Adoção de sistemas de armazenamento de 
dados na nuvem: um estudo com usuários 
finais 

Adrianne Paula Vieira 
Andrade; Gabriela Figueiredo 
Dias; Anatalia Saraiva 
Martins Ramos; Manoel 
Veras de Sousa Neto 

1809-2039 2015 

34 Segurança em Infraestrutura para Internet 
das Coisas 

Airton A. de Jesus Junior; 
Edward David Moreno 1679-1827 2015 

35 Tecnologias emergentes aplicáveis ao 
varejo 

Osmar Cervieri Júnior; Job 
Rodrigues Teixeira Júnior; 
Rangel Galinari; Eduardo 
Lederman Rawet 

1414-9230 2015 

36 
Um Modelo para Gerenciamento de 
Bilhetagem PaaS em Ambientes de 
Computação em Nuvem 

Maristella Ribas; Alberto 
Sampaio Lima; José Neuman 
de Souza; Flávio Rubens de 
Carvalho Sousa; Leonardo 
Oliveira Moreira 

1548-0992 2016 

37 

Uso da Computação em Nuvem no Setor 
Público: um Estudo de Caso com Gestores 
de TI do Estado do Rio Grande do Norte e 
do Governo Federal 

Marcos Fernando Machado 
de Medeiros; Manoel Veras 
de Sousa Neto 

2177-6652 2016 

38 

Modelo de avaliação da capacidade das 
organizações da administração pública 
federal para a adoção de Software As A 
Service (SAAS) público 

Wellington Galdino 
Evangelista; João Souza 
Neto 

0034-9240 2016 

39 
A adoção de serviços cloud computing 
pelas empresas portuguesas: O papel dos 
esforços de marketing 

Nuno Fortes; José Henrique 
Pereira; João Fontes da 
Costa 

- 2016 

40 Aplicação do Modelo de Aceitação de 
Tecnologia à Computação em Nuvem 

Helga Cristina Hedler; 
Edilson Ferneda; Bruno 
Silveira Duarte; Hércules 
Antonio do Prado; Carlos 
Enrique Carrasco Gutierrez 

2236-417X 2016 

41 
Avaliação de Desempenho de Ferramenta 
de Reconstrução 3D utilizando Ambiente 
Virtualizado de Computação em Nuvem 

Guto Leoni Leoni; David 
Willians dos Santos 
Cavalcanti Beserra; Patricia 
Takako Endo 

1548-0992 2016 

42 
Gerenciamento de Múltiplas Aplicações 
para Redes de Sensores e Atuadores 
Compartilhados 

José Carlos da Silva 
Carvalho; Atslands Rego da 
Rocha; Flávio Rubens de 
Carvalho Sousa; Andrei 
Bosco Bezerra Torres Sousa; 
José Neuman de Souza 

1548-0992 2016 

43 
Avaliação de Desempenho de Aplicações 
Móveis em Ambiente de Computação 
Móvel em Nuvem 

Nielson Avelino de Santana; 
Fernando Antonio Aires Lins; 
Erica Sousa 

1548-0992 2016 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Apêndice B – Frequência das palavras-chave no período de 2010 a 
2016 

Palavra Frequência absoluta Frequência relativa 
Internet 7 3,02% 
Informação 6 2,59% 
TI 6 2,59% 
Virtualização 6 2,59% 
Gerenciamento 5 2,16% 
Gestão 4 1,72% 
Sistemas 4 1,72% 
Tecnologia 4 1,72% 
Desempenho 3 1,29% 
PaaS 3 1,29% 
Redes 3 1,29% 
SaaS 3 1,29% 
Serviços 3 1,29% 
Demais 151 palavras Menor que 3 Menor que 1,29% 
Total 232 100,00% 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Apêndice C – Frequência das palavras-chave no período de 2010 a 
2013 

Palavra Frequência absoluta Frequência relativa 
TI 4 3,05% 
informação 4 3,05% 
gestão 3 2,29% 
sistemas 3 2,29% 
internet 3 2,29% 
virtualização 3 2,29% 
empresas 2 1,53% 
SaaS 2 1,53% 
informática 2 1,53% 
gerenciamento 2 1,53% 
projetos 2 1,53% 
Google 2 1,53% 
web 2 1,53% 
semântica 2 1,53% 
tecnologias 2 1,53% 
industrial 2 1,53% 
justiça 2 1,53% 
PaaS 2 1,53% 
Demais 87 palavras 1 0,76% 
Total 131 100,00% 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Apêndice D – Frequência das palavras-chave no período de 2014 a 
2016 

Palavra Frequência absoluta Frequência relativa 
internet 4 3,96% 
virtualização 3 2,97% 
desempenho 3 2,97% 
gerenciamento 3 2,97% 
tecnologia 3 2,97% 
algoritmos 2 1,98% 
serviços 2 1,98% 
tomada 2 1,98% 
decisão 2 1,98% 
máquina 2 1,98% 
virtual 2 1,98% 
redes 2 1,98% 
adoção 2 1,98% 
segurança 2 1,98% 
TI 2 1,98% 
informação 2 1,98% 
avaliação 2 1,98% 
móvel 2 1,98% 
Demais 59 palavras 1 0,99% 
Total 101 100,00% 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

 


