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RESUMEN 
 
 
 
 
 

 

 

Durante los años 90, se ha producido un cambio en la opinión sobre Internet se 

considera demasiado técnica y académica, emergiendo un creciente interés público en 

el tema que se vuelve popular a escala global. Las tecnologías están disponibles, pero 

nadie sabe realmente cómo tomar ventaja de ellas. Se trata de aprovechar el potencial 

de la red global, surge una profusión de ideas que hace algunos negocios exitosos 

emergen como es el caso de las empresas Yahoo y Google. Empresas e instituciones 

tratan de rediseñar sus modelos de negocio con el fin de atraer a más clientes para sus 

productos.  

En las últimas décadas estamos asistiendo a un aumento significativo en el número 

de aplicaciones de software proporcionado a través de Internet. El modelo de negocio 

de software como servicio (SaaS - Software as a Service) ha atraído la atención de 

investigadores, fabricantes y proveedores de software. Los proveedores de SaaS 

ofrecen servicios bajo demanda (On Demand) a los consumidores, ofreciendo un 

mejor rendimiento que el software instalado localmente (On-Premise). En esta tesis se 

presenta una visión general del modelo de software como servicio, frente a los 

desafíos asociados con sus beneficios para el desarrollo y la provisión de aplicaciones 

basadas en este modelo; se refiere a la evolución del software y de la visión 

estratégica de la Ingeniería del Software que propone un modelo de servicio donde los 

componentes se pueden cargar al instante, sólo cuando sea necesario, el suministro de 

software extremadamente flexible y ágil, capaz de responder a necesidades del 

mercado actual que cambia rápidamente y proveemos una solución para la aplicación 

adecuada en las empresas, solución que gira entorno a una forma de trabajar diferente 

de la que se viene utilizando normalmente.  
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Hoy en día y cada vez más empresas tienen que ser más eficientes, más 

competitivas, y necesitan identificar todos los recursos que apoyan su desarrollo. 

Además de la optimización de las tecnologías de centros de datos empresariales, hoy 

en día existe una razonable oferta de soluciones SaaS, que nosotros visualizamos y 

focalizamos sobre el interés en resolver el problema de la identificación de SaaS para 

las empresas concretas, utilizamos el caso de Portugal por ser más cercano y poder, 

desde él, tomar mejores opciones y realizar un desarrollo equilibrado, justo e 

innovador.  

SaaS es una opción viable para que algunas empresas puedan soportar sus procesos 

de negocio. Hay una cuota sustancial de miembros, con las empresas que ya utilizan 

más de dos servicios por más de dos años. Sin embargo, mientras que algunas 

empresas tienen planes para poner más procesos de negocio soportados por estos 

servicios en el futuro cercano, no se sabe si otros lo harán. Tener varias 

preocupaciones con respecto al servicio prestado por los proveedores de software de 

dominio es algo que inquieta. Estas preocupaciones son trastornos principalmente 

técnicos y funcionales, la disponibilidad del servicio y los modelos de pago son algo 

que hace a muchas empresas desistir e incluso dudar de la posibilidad de seguir 

adelante. Tal vez el uso de software como servicio es una manera de aumentar 

rápidamente la escalabilidad y la flexibilidad de su negocio con una inversión inicial 

menor, pero las empresas deben evaluar esta opción de considerar cuidadosamente los 

requisitos de seguridad, así como el impacto en los procesos de negocio, de ahí el tal 

vez. En algunos casos, por lo que el cálculo de retorno de la inversión de 4 o más 

años, con el tiempo para compensar la compra de una solución on-premise con el 

costo de mantener internamente hace pensar en la forma de adquirir la solución. Aún 

así, puede haber beneficios para el uso de SaaS en empresas que permitan a las 

propias empresas  centrarse en aspectos de negocio en lugar de desafíos tecnológicos 

(Laudon y Laudon, 2012, p. 195). Hay grandes cambios en comparación con el 

software tradicional, que tiene implicaciones en la forma en que el software es 

desarrollado y puesto a disposición de los usuarios. La investigación existente aborda 

aspectos específicos y algunos estudios dan una amplia visión de las implicaciones de 

SaaS que se deseen para cualquier persona que desarrolla software y ofrecen, ya sea 

para aquellos que lo consumen como un usuario final, opciones que es importante 

estudiar. En la revisión de la literatura se reunió los estudios de evaluación de la 
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satisfacción del usuario, el uso y la intención de utilizar SaaS (Ercolani, 2013), los 

modelos de evaluación de riesgos de SaaS (Benlian y Hess, 2011; Clarke, 2013; 

Clarke, 2012) . Hay estudios en la literatura que abordan los aspectos técnicos del 

desarrollo SaaS (Espadas, Shell, y Molina, 2008). Un estudio reciente de Luoma va 

más allá de los aspectos técnicos y los explica en el contexto del modelo de negocio 

(Luoma y Rönkkö, 2012). En otro estudio Saaksjarvi, Lassila y Lassila, analizan los 

beneficios y riesgos de SaaS. Contariamente los estudios que han analizado los 

usuarios orientados, sugieren que otra visión dirigida a los proveedores de SaaS y sus 

redes de socios (Saaksjarvi, Lassila, y Nordstrom, Evaluación del Software como un 

Servicio de Estudios Modelo de Negocio que se desarrollan: De CPU Tiempo 

Compartido compartiendo a la Innovación en línea, 2005). Otros estudios han 

analizado los riesgos de adoptar SaaS, concluyendo que las empresas que lo utilizan 

han de evaluar la adopción de aplicaciones SaaS desde el impulso de los propios 

proveedores de SaaS, al mitigar los riesgos técnicos y económicos asociados a una 

relación basada en SaaS (Benlian, Hess, y Buxmann, 2009). Xin y Levina también 

hacen un análisis de los riesgos de la adopción de la parte del cliente SaaS (Xin y 

Levina, software como un modelo de servicio: Factores de Adopción Elaborar Lado-

Cliente, 2008). No se encontró en la literatura ni en la industria un estudio disponible 

en infromación para evaluar el impacto de SaaS, puesto que al ser algo nuevo los 

estudios no están aún suficientemente clarificados, de manera integral en los puntos 

de vista del proveedor y el consumidor de servicios. ¿Cuáles son las necesidades 

reales en el mercado portugués? ¿Qué temores y lo que se está haciendo para 

mitigarlos? ¿Cuáles son las implicaciones de la adopción de SaaS? ¿Dónde debemos 

centrar nuestra atención en la oferta SaaS con el fin de crear más valor?. Tampoco se 

encongtro en los marcos de referencia de la literatura, normas, guías o incluso 

procesos específicos para evaluar el impacto de SaaS en el negocio, reuniendo 

simultáneamente los puntos de vista de los proveedores de servicios (fabricantes y 

proveedores de SaaS) y los consumidores de servicio (SaaS Clientes ). Por lo tanto, y 

de acuerdo a las recomendaciones de los estudios mencionados anteriormente, se 

reflejan los puntos de vista de esta literatura, proponemos en esta tesis un marco 

nuevo que aborda las diferentes perspectivas del servicio de comprador-proveedor, la 

evaluación de áreas específicas de impacto para SaaS. Llamamos a este marco el SIE 

(Saas Impact Evaluation - Evaluación de Impacto SaaS) y su preparación que confían 

en contenidos y procesos de ITIL 2011 (Rance y cols., 2011) y la quinta edición del 
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PMBOK (Project Management Institute, 2013). Adoptamos el marco ITIL como 

referencia por las siguientes razones:  

En primer lugar, se trata de un marco integral de los procesos, la tecnología, las 

personas y que, entiende la lógica de la evaluación del impacto de los nuevos 

servicios en la cartera de servicios de las organizaciones (Oficial ITIL  -

Information Technology Infrastructure Library-  Sitio Web, 2014 ).  

En segundo lugar, se reconoce tanto por los profesionales y por los estudiosos 

(Blázquez, 2011). Hoy, ITIL es el estándar para la gestión de las tecnologías de la 

información que permite la integración de los negocios con la TI a través de la 

aplicación de un método de servicios orientados a procesos. ITIL proporciona una 

descripción detallada de los más importantes a realizar por los proveedores de 

servicios de TI, incluidos los procedimientos, las responsabilidades y los procesos 

de verificación de las listas de tareas.  

ITIL es una guía de mejores prácticas para la gestión de servicios pueden ayudar a las 

empresas que lo adoptan en su totalidad o en parte, para garantizar el reconocimiento 

de sus capacidades. La ITIL proporciona orientación a los proveedores de servicios en 

la prestación de servicios de TI de calidad, y los procesos, funciones y otros recursos 

necesarios para apoyarlos. ITIL es utilizada por cientos de organizaciones de todo el 

mundo y proporciona una guía las mejores prácticas aplicables a todos los tipos de 

organizaciones de prestación de servicios. Se basa en las cinco fases del ciclo de vida 

del servicio, e incluye una publicación nuclear que proporciona orientación sobre las 

mejores prácticas que se utilizará para cada fase del servicio ( Official ITIL Website, 

2014). PMBOK - Proyecto Cuerpo de Gestión de Conocimiento desarrollado en PMI 

- Project Management Institute, que también se utiliza como referencia en este 

estudio, es una guía que agrega el conocimiento de la profesión del Project 

Management de diversas fuentes, sobre la base de las mejores prácticas aceptadas y 

aplicables a la mayoría de los proyectos y ha servido de referencia para el desarrollo 

de las actividades de gestión en la búsqueda de éxito de  proyectos de TI. El PMBOK 

es un modelo de gestión de proyectos que involucra varios procesos que se refieren en 

esta tesis de Gestión de Riesgos (Project Management Institute, 2013). El marco 

propuesto en esta tesis tiene como objetivo facilitar la evaluación del impacto de SaaS 

en las organizaciones, sobre esa base, evaluar si las especificaciones del nuevo 
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servicio se corresponden o no a las necesidades del negocio. Sobre la base de esta 

evaluación y de los tomadores de decisiones de las estrategias de negocio y la 

tecnología pueden tomar decisiones informadas que pueden ser la aceptación y el 

avance de la ejecución de conformidad con la especificación definida, o para revisar y 

reevaluar. 

Esta tesis tiene como objetivo evaluar el impacto de SaaS en modelos y estrategias 

de negocios de las empresas portuguesas para contribuir a la recuperación económica 

a través del desarrollo y el crecimiento de los negocios en una región específica de la 

economía deprimida. Por lo tanto, para analizar las cuestiones de investigación 

mencionados anteriormente, un análisis cualitativo se llevó a cabo a través de un 

cuestionario enviado a una muestra representativa de las empresas portuguesas. Se 

pretende conocer la razón las empresas están utilizando SaaS o no, y qué 

implicaciones que la adopción provoca en sus organizaciones. Secuencialmente en un 

estudio combinado también se lleva a cabo una interpretación cualitativa de los 

estudios de casos de éxito a los detalles y confirmar la hipótesis de que SaaS aporta 

beneficios a las empresas portuguesas la mejora de su desarrollo, lo que confirma las 

implicaciones de los SaaS fabricantes, proveedores y usuarios Software.  

La recopilación de información desde varios puntos de vista diferentes de todas las 

partes interesadas, los aspectos individuales y las interdependencias entre múltiples 

dominios, con la ayuda de un marco para la evaluación de SaaS, nos permite tener una 

visión más amplia del concepto y sus implicaciones. El marco propuesto es 

compatible con los fabricantes y proveedores de software con el fin de proporcionar 

algunas ideas, recomendaciones, información que pueden ayudar a aprovechar los 

principios de capacidad de configuración, escalabilidad y eficiencia multi-tenant, 

abriendo una nueva vía para el desarrollo de software y el cambio de cómo poner el 

Software; apoya a fabricantes, proveedores, clientes de SaaS, al evaluar el impacto de 

SaaS en sus organizaciones, sobre esa base, evalua si las especificaciones del nuevo 

servicio se corresponden o no a las necesidades del negocio. Con base en los 

resultados de esa evaluación, se pueden tomar decisiones informadas que pueden ser 

la aceptación y el avance de la ejecución de conformidad con la especificación 

definida, o para revisar y reevaluar el trabajo realizado o incluso todo el proyecto. El 

uso del marco propuesto es una herramienta fiable para el proceso de evaluación de 



 

x 

 

impacto de SaaS, a través de la convergencia de puntos de vista de aquellos que 

ofrecen y los que consumen SaaS.  

La literatura revela que hay muchos factores de riesgo asociados con la adopción 

de SaaS, con algunos de ellos están asociados con infundados temores y la 

desconfianza en el modelo SaaS. Esta investigación adopta varios de estos factores de 

riesgo, como los factores que vale la pena evaluar el impacto de SaaS para demostrar 

su legitimidad con un estudio cuantitativo- cualitativo.  

Los diseñadores de las estrategias de negocio de las empresas portuguesas son 

conscientes de los impactos tecnológicos y organizacionales asociados con la 

adopción del nuevo modelo de negocio. Los resultados de este estudio ayudan a los 

responsables de la toma de decisiones a ser conscientes y tener una idea informada del 

nivel y el alcance de los impactos del SaaS en su organización. Por lo tanto, el que 

toma las decisiones puede seleccionar más fácilmente las soluciones que implican un 

impacto y / o el desarrollo de menor importancia de las estrategias para mitigar los 

impactos identificados observados.  

El marco propuesto en este estudio ayuda a inculcar la formalidad, la objetividad y 

racionalidad de la evaluación del proceso de SaaS, lo que requiere del evaluador para 

hacer preguntas dirigidas a cada categoría de impacto, buscando al mismo tiempo  los 

impactos no sólo en su organización sino también como consumidor en la provisión 

del SaaS, o viceversa. Este marco puede ser considerado como un modelo de decisión 

normativa que permite la toma de decisiones de la estrategia de negocios que puede 

tomar decisiones para maximizar el valor para su organización.  

El marco de aplicación del presente estudio nos permite identificar con precisión lo 

que debería ser el foco de atención de los fabricantes, proveedores, usuarios de 

software y también de los investigadores hacia la redefinición de las estrategias de 

negocio y de las TI, y también re-evaluar las líneas de investigación.  

Como ya se ha indicado, existen pocos estudios sobre este tema acerca de SaaS, 

pero sobre todo a los mercados que no sean el mercado portugués o perspetivas que 

cubren tanto el proveedor y el consumidor de servicios. La identificación de esta 

brecha es la primera contribución de esta tesis, pero lo principal es arrojar más luz 

sobre el uso de SaaS en las empresas portuguesas (y por ende a las ibéricas) que 
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proporcionan una herramienta para una correcta evaluación de sus repercusiones en 

diferentes empresas comerciales.  

La realización de un estudio amplio, profundo y detallado que combina el análisis 

cuantitativo y cualitativo, la identificación de un conjunto de conclusiones sobre el 

tema en la investigación de la segmentación de la investigación muestra una 

cuidadosa conducción en diversos aspectos del desarrollo de software, su distribución 

y uso. A través de esta combinación de análisis que complementan un estudio más 

rico que trae nuevos descubrimientos se realiza y da una fuerte contribución en los 

distintos niveles de trabajo en el software como software de servicio.  

Están identificados, en este estudio, mejoras en la implicación de la práctica 

empresarial entre empresas portuguesas para poder aumentar su competitividad y el 

desarrollo tan necesario para ellas, y también proporcionar una base para futuras 

investigaciones.  

Se busca ser relevante para los negocios en general, para sus gerentes y líderes de 

las empresas, fabricantes, proveedores y usuarios de software, así como los 

investigadores y académicos. Si se necesita desarrollar, innovar, hacer más con menos 

apalancamiento y el aprovechamiento de todos los recursos que están a nuestro 

alcance, y resulta que los mercados más maduros han desarrollado sobre los esfuerzos 

de SaaS, esa tesis permite el aprovechamiento a través del uso. Se espera que los 

resultados presentados en esta tesis pueden contribuir a la creación de soluciones 

innovadoras para los ingresos de todos los interesados. Hay una necesidad de 

identificar una manera de apuntar mejor los creadores de estrategias y el diseño de 

soluciones de SI en las organizaciones. Por lo tanto, el marco para evaluar el impacto 

de SaaS, con el objetivo de proporcionar directrices para la recopilación, el análisis de 

datos, evaluación de impacto y un marco para la toma de decisiones en las 

organizaciones SaaS en planes estratégicos, es de gran valor. Se espera contribuir y 

proporcionar una comprensión común de las implicaciones de SaaS y de este modo 

contribuir al avance de la investigación que todavía se está desarrollando. Los 

principales actores en el mercado de SaaS están desarrollando variaciones sobre la 

arquitectura multi-tenancy. Ejemplo es el nuevo “Oracle 12c” base de datos 

disponible como una opción que permite a los usuarios alojar varias bases de datos 

"enchufables" dentro de un host de un una solo. Oracle dice que este enfoque es más 
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seguro que Multit-tenancy a nivel de aplicación utilizado por otros intervinientes, 

como Salesforce.com. Proveedores como Oracle y SAP están refinando sus 

conocimientos sobre algo que otros proveedores de SaaS como Salesforce.com y 

NetSuite tenían hace algún tiempo por aprender: ¿Cómo gestionar una empresa de 

software basado en suscripciones anuales no las licencias software perpetuas? 

(Kanaracus, 2013). Confirmando la predicción de que PaaS se convertirá en un 

software de "must-have" para la clase de negocios (Desisto, Natis, Greene, 

Dharmasthira, Lo, & Petri, 2012). Chris Kanaracus no mesmo artigo, dice que no 

puede haber SaaS sin PaaS, lo que también podemos deducir de las conlcusiones del 

presente estudio en cuanto a las pretensiones de las necesidades de preparación de los 

clientes de SaaS (Kanaracus, 2013). salesforce.com anunció el lanzamiento de la 

plataforma Salesforce1, una versión mejorada de su oferta inicial Force.com conj las 

herramientas de sus adquisiciones Heroku y ExactTarget, con soporte móvil y con 10 

veces más APIs que antes. Este es un desafio para los competidores y también para 

los investigadores académicos que tendrán estandares abiertos, dando conocimiento al 

público en general para que otras empresas puedan competir y reafirmarse en el 

mercado que no es sólo de los grandes que tienen capacidad financiera para investigar 

y explorar nuevas soluciones y, así, obligar la tendencia en los grandes proveedores 

en economías de escala (Davies, 2008).  

Se espera que este estudio contribuya a proporcionar entendimiento de las 

necesidades reales de las empresas portuguesas y por ende las ibéricas por lo que se 

puede generalizar a otras partes del mundo. Que este estudio provea información para 

la toma de decisiones en cuanto a la adopción de SaaS en las lineas estratéticas de las 

TI de las organizaciones y que pueda ser útil en la discusión y el esclarecimiento de 

las cuestiones tecnológicas necesarias para soportar los datos, informaciones y 

procesos de negocio. 

Los resultados de este trabajo contribuyen en el actual corpus académico, toda vez 

que destaca las implicaciones y desafíos del SaaS que aún están poco explorados en el 

entorno actual. 
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Identificamos las siguientes aportaciones de esta tesis:  

1. Las empresas que pretenden abordar el mercado portugués y la adopción de 

soluciones SaaS, el uso de herramientas que les permitan evaluar los impactos 

de una solución de este tipo dentro de sus organizaciones y sobre esa base 

tomar decisiones y acciones adecuadas para su desarrollo;  

2. Los fabricantes y proveedores de software, el conocimiento de los temores de 

las empresas portuguesas sobre la adopción de SaaS, que trabajan en pro de 

sus soluciones con el fin de mitigar o eliminar esos temores;  

3. Las empresas en general que deseen evaluar los impactos de la adopción de 

soluciones SaaS para su organización; el marco propuesto para guiar a los 

fabricantes, proveedores, clientes de SaaS, permite evaluar el impacto de SaaS 

en sus organizaciones. Se hace una propuesta de herramientas que ayudan en 

la evaluación de las especificaciones a satisfacer con las necesidades reales de 

negocio. Estos instrumentos permiten tomar decisiones más correctas basadas 

en la información sostenida. Que la cuenta de los resultados de la búsqueda 

puede proporcionar información para la toma de decisiones sobre la adopción 

de SaaS en las líneas estratégicas de las organizaciones en las TI y pueda ser 

útil en el debate y en la aclaración de las cuestiones tecnológicas y 

organizativas necesarias para apoyar los datos, la información y los procesos 

negocio; 

4. Para los investigadores, la identificación de áreas que requieren una mayor 

investigación.  

• Puede ser un estudio más profundo para mejorar la percepción de la 

realidad portuguesa;  

• Puede ser la identificación de las áreas que más preocupan a las empresas 

portuguesas y que identifican la necesidad de una mayor investigación y 

desarrollo en las áreas técnicas. 
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Durante os anos 90, verifica-se uma mudança na opinião sobre a Internet que é 

considerada muito técnica e académica, surgindo um crescente interesse público no 

assunto que se populariza à escala global. As tecnologias estão disponíveis mas 

ninguém sabe muito bem como tirar partido delas. Aproveitando as potencialidades da 

rede global, emerge uma profusão de ideias que faz surgir alguns negócios bem-

sucedidos como é o caso das empresas Yahoo e a Google. As empresas e instituições 

procuram redesenhar os seus modelos de negócio com o objetivo de atrair mais 

clientes para os seus produtos.  

Ao longo das últimas décadas assiste-se a um aumento significativo do número de 

aplicações de Software fornecidas através da Internet. O modelo de negócios de 

Software como Serviço (SaaS – Software as a Service) tem atraído as atenções dos 

investigadores, fabricantes e fornecedores de Software. Os fornecedores de SaaS 

entregam serviços a pedido (On Demand) aos consumidores, oferecendo um melhor 

desempenho que o Software instalado localmente (On-Premise). Esta tese apresenta 

uma visão geral sobre o modelo de Software como um Serviço, os desafios versus 

benefícios associados ao seu desenvolvimento e a oferta de aplicações baseadas neste 

modelo. Refere-se a evolução do Software e a visão estratégica da Engenharia de 

Software que propõe um modelo de serviço em que os componentes podem ser 

carregados instantaneamente, apenas quando são necessários, disponibilizando 

Software de uma forma extremamente flexível e ágil, capaz de dar resposta às 

mudanças rápidas das atuais necessidades do mercado. 

Hoje e cada vez mais as empresas têm de ser mais eficientes, mais competitivas, 

sendo necessário identificar todos os recursos que apoiem o seu desenvolvimento. 
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Para além das tecnologias de optimização de Data Centers corporativos, existe hoje 

uma razoável oferta de soluções de SaaS. 

SaaS é uma opção viável para algumas empresas suportarem os seus processos de 

negócio. Verifica-se uma considerável taxa de adesão, havendo empresas já a utilizar 

mais de dois serviços há mais de dois anos. No entanto, enquanto algumas empresas 

têm planos de colocar mais processos de negócio suportados por este tipo de serviços 

num futuro próximo, outras não sabem se o farão. Têm várias preocupações no que 

refere ao Nível do Serviço Prestado pelos fornecedores do Software. Estas 

preocupações são fundamentalmente de foro técnico e funcional, disponibilidade do 

serviço e modelos de pagamento. Talvez o recurso a software como um serviço seja 

uma forma de aumentar rapidamente a escalabilidade e flexibilidade dos seus 

negócios com menor investimento inicial, mas as empresas devem avaliar esta opção 

com cuidado considerando os requisitos de segurança, bem como o impacto sobre os 

processos de negócio. Nalguns casos,  fazendo o cálculo do retorno do investimento a 

4 ou mais anos, acaba por compensar comprar uma solução instalada no local com os 

custos de mante-la internamente. Ainda assim, pode haver benefícios no uso de SaaS 

permitindo que a empresa se concentre em aspectos de negócio, em vez de desafios 

tecnológicos (Laudon & Laudon, 2012, p. 195). Existem grandes mudanças 

comparativamente ao Software tradicional que têm implicações na forma como o 

Software é desenvolvido e disponibilizado aos utilizadores. A pesquisa existente 

aborda aspetos específicos e poucos estudos dão uma visão ampla das implicações do 

SaaS, quer para quem desenvolve e fornece Software, quer para quem o consome 

como utilizador final. Na revisão na literatura encontraram-se estudos que avaliam a 

satisfação do utilizador, o uso e intenção de usar SaaS (Ercolani, 2013), e modelos 

para avaliação de risco do SaaS (Benlian & Hess, 2011; Clarke, 2013; Clarke, 2012). 

Existem na literatura estudos que abordam  aspetos técnicos de desenvolvimento de 

SaaS (Espadas, Concha, & Molina, 2008). Um estudo recente de Luoma vai mais 

além dos aspetos técnicos, explicando-os  no âmbito de modelo de negócio (Luoma & 

Rönkkö, 2012). Num outro estudo de Sääksjärvi, Lassila e Lassila, analisam os 

benefícios e os riscos do SaaS. Contariamente aos estudos que analisaram, orientados 

para os utilizadores, sugerem que sejam elaborados outros estudos direcionados aos 

fornecedores de SaaS e respetivas redes de parceiros (Sääksjärvi, Lassila, & 

Nordström , Evaluating the Software as a Service Business Model: From Cpu Time-
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Sharing to Online Innovation Sharing, 2005). Outros estudos analisam riscos da 

adoção de SaaS, concluindo que as empresas utilizadoras de TI, para avaliar a adoção 

de aplicações SaaS, devem ser orientadas por fornecedores de SaaS através da 

mitigação de riscos técnicos e economicos associados a um relacionamento baseado 

em SaaS (Benlian, Hess, & Buxmann, Drivers of SaaS-Adoption - An Empirical 

Study of Different Application Types, 2009). Também Xin e Levina fazem uma 

análise dos riscos de adoção do SaaS do lado do cliente (Xin & Levina, Software-as-a 

Service Model: Elaborating Client-Side Adoption Factors, 2008). Não se encontra na 

literatura nem na indústria um estudo que nos disponibilize informação quanto à 

avaliação dos impactos do SaaS, de uma forma abrangente sob os pontos de vista do 

prestador e consumidor do serviço. Quais são as reais necessidades no mercado 

português? Quais os receios e o que se está a fazer para os mitigar? Quais as 

implicações da adoção do SaaS? Onde devemos focar a atenção na oferta de SaaS no 

sentido de criar maior valor?  Também não se encontra na literatura referência a 

frameworks, Standards, guias ou mesmo processos específicos para avaliação do 

impacto do SaaS no negócio, envolvolvendo em simultâneo as perpectivas dos 

prestadores do serviço (fabricantes de fornecedores de Saas) e os consumidores do 

serviço (Clientes SaaS). Assim, e de acordo com as recomendações dos estudos em 

cima mencionados, refletindo as perpectivas desta literatura, propomos nesta tese um 

framework que contemple as diferentes perpectivas do comprador-prestador de 

serviço, avaliando áreas de impacto específicas para SaaS. Denominamos este 

framework de SIE (SaaS Impact Evaluation) e para a sua elaboração baseamo-nos nos 

conteitos e processos do ITIL 2011 (Rance, et al., 2011) e o PMBOK 5ª Edição 

(Project Management Institute, 2013). Adotamos o ITIL como framework de 

referência pelas seguintes razões: Em primeiro lugar, trata-se de um framework 

abrangente de processos, tecnologia, pessoas, e compreende a lógica de avaliação de 

impacto dos novos serviços no portfólio de serviços das organizações ( Official ITIL 

Website, 2014). Em segundo lugar, é reconhecido tanto por profissionais como por 

estudiosos (Blázquez, 2011). Atualmente, o ITIL(Information Technology 

Infrastructure Library)  é o padrão para a gestão de serviços de tecnologias de 

informação que permite a integração do negócio com a TI através da aplicação de um 

método orientado a processos. O ITIL oferece uma descrição detalhada da maioria 

dos processos importantes a serem desempenhados por prestadores de serviços de TI, 

incluindo procedimentos, responsabilidades e listas de verificação de tarefa. O ITIL 
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sendo um guia das melhores práticas para a gestão de serviços, pode ajudar as 

empresas, que o adotem na sua totalidade ou em parte, para garantir o reconhecimento 

das suas capacidades. O ITIL fornece orientação aos prestadores de serviços sobre a 

prestação de serviços TI de qualidade, e sobre os processos, funções e outros recursos 

necessários para suportá-los. O ITIL é utilizado por muitas centenas de organizações 

em todo o mundo e oferece orientação das melhores práticas aplicáveis a todos os 

tipos de organização de prestação de serviços. Baseia-se nas cinco fases do ciclo de 

vida do serviço e inclui uma publicação nuclear que fornece orientação sobre as 

melhores práticas a utilizar para cada uma das fases do ciclo de vido do serviço ( 

Official ITIL Website, 2014). O PMBOK – Project Management Body of Knowledge, 

desenvolvido pelo PMI – Project Management Institute, que também é usado como 

referência neste estudo, é um guia que agrega os conhecimentos da profissão de 

Gestão de Projetos de diversas fontes, baseado nas boas práticas aplicáveis à maioria 

dos projetos e tem servido como referência para o desenvolvimento das atividades de 

gestão na busca pelo sucesso dos projetos. O PMBOK é um modelo de gestão de 

projetos que envolve vários processos dos quais referimos nesta tese a Gestão de 

Risco (Project Management Institute, 2013). O framework proposto nesta tese, tem 

como objetivo facilitar a avaliação do impacto do SaaS nas organizações para, com 

base nisso, avaliar se as especificações do novo serviço correspondem, ou não, às 

necessidades do negócio. Com base nos resultados dessa avaliação, os decisores das 

estratégias de negócio e tecnológicas podem tomar decisões sustentadas e que podem 

ser de aceitação e avanço para a implementação de acordo com a especificação 

definida, ou então de rever e fazer nova avaliação. 

Esta tese pretende  avaliar o impacto do SaaS sobre os modelos e estratégias de 

negócios das empresas portuguesas, para contribuir para o relançamento económico 

através do desenvolvimento e crescimento das empresas numa região específica de 

economia deprimida. Assim, e para analisar as questões da pesquisa, é efetuada uma 

análise qualitativa através de um questionário enviado a uma amostra representativa 

das empresas portuguesas. Pretende-se conhecer a razão das empresas estarem ou não 

a usar SaaS e quais as implicações que a adoção provoca nas suas organizações. 

Sequencialmente num estudo combinado é também efectuada uma interpretação 

qualitativa de estudo de casos de sucesso, para detalhar e confirmar a hipótese de que 

o SaaS traz benefícios às empresas portuguesas potenciando o seu desenvolvimento, 
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confirmando-se as implicações do SaaS nos fabricantes, fornecedores e utilizadores 

de Software. 

Recolhendo o feedback dos vários e diferentes pontos de vista de todos os 

stakeholders, os aspetos individuais e as interdependências entre vários domínios, 

com ajuda de um framework para avaliação de SaaS, é possível ter uma visão mais 

ampla do conceito e das suas implicações. O framework proposto apoia os fabricantes 

e fornecedores de Software no sentido de fornecer algumas ideias, recomendações, 

informações que possam ajudá-los a alavancar os princípios de configurabilidade, 

escalabilidade e eficiência multi-inquilino, abrindo um novo caminho para o 

desenvolvimento de Software e mudar a forma de disponibilizar o Software; apoia 

Fabricantes, Fornecedores, Clientes de SaaS, na avaliação do impacto do SaaS nas 

suas organizações para, com base nisso, avaliar se as especificações do novo serviço 

correspondem, ou não, às necessidades do negócio. Com base nos resultados dessa 

avaliação, podem tomar decisões sustentadas que podem ser de aceitação e avanço 

para a implementação de acordo com a especificação definida, ou então de rever e 

fazer nova avaliação. O uso do framework proposto constitui uma ferramenta 

confiável para o processo de avaliação de impacto do SaaS, através da convergência 

de perpectivas de quem fornece e de quem consome SaaS.  

A literatura revela a existência de muitos fatores de risco associados à adoção de 

SaaS, estando alguns deles associados a medos infundados e desconfiança. A presente 

pesquisa adota vários destes fatores de risco, como fatores dignos de avaliação de 

impacto do SaaS para comprovar a sua legitimidade com um estudo quantitativo-

qualitativo. 

Os decisores das estratégias de negócios das empresas portuguesas têm consciência 

dos impactos tecnológico e organizacionias associados à adoção do novo modelo de 

negócio. Os resultados deste estudo ajudam os decisores a estarem cientes e a terem 

uma  noção fundamentada do nível e abrangência dos impactos do SaaS na sua 

organização. Desta forma, o decisor pode mais facilmente selecionar soluções que 

impliquem um menor impacto e/ou desenvolvimento de estratégias para mitigar os 

impactos identificados. 



 

xx 

 

O framework proposto neste estudo ajuda a incutir formalidade, objetividade e 

racionalidade ao processo de avaliação  do SaaS, exigindo que o avaliador faça 

perguntas direcionadas em cada categoria de impacto, olhando em simultâneo para os 

impactos não só na sua organização como consumidor mas também na do fornecedor 

de SaaS, ou vice-versa. Este framework pode ser considerado como um normativo 

modelo de decisão que permite que o decisor da estratégia de negócios possa tomar 

decisões para maximizar o valor para a sua organização. A aplicação do framework ao 

presente estudo, permite identificar precisamente qual deverá ser o foco de atenção 

dos fabricantes, fornecedores, utilizadores de Software e também dos investigadores, 

no sentido da redefinição de estratégias de negócios e de TI, e também reavaliar 

linhas de investigação. 

Conforme referido, existem alguns estudos sobre esta temática de SaaS mas na sua 

maioria para outros mercados que não o mercado português nem abrangendo ambas 

as perpetivas do prestador e consumidor do serviço. A identificação desta lacuna é a 

primeira contribuição desta tese, mas a principal é de lançar mais luz sobre o uso do 

SaaS nas empresas portuguesas fornecendo um instrumento para uma correta 

avaliação das suas implicações nos diversos negócios empresariais. 

A realização de um estudo exaustivo, aprofundado e pormenorizado combinando as 

análises quantitativa e qualitativa, permitem identificar um conjunto de conclusões 

sobre a temática em investigação segmentando a amostra dirigindo a pesquisa cuidada 

nas várias vertentes desde o desenvolvimento do Software, à sua distribuição e 

utilização. Através desta combinação de análises que se complementam, é realizado 

um estudo mais rico que tráz novas descobertas e dá um forte contributo a vários 

níveis ao teatro do Software como Seviço. 

São identificadas, neste estudo, implicações que podem melhorar a prática 

empreendedora entre empresas portuguesas aumentando a sua competitividade e 

desenvolvimento, e fornecer também uma base para pesquisas futuras. 

Procura-se ser relevante para empresas em geral, gestores e responsáveis de empresas, 

fabricantes, fornecedores e utilizadores de Software, bem como para pesquisadores 

académicos. É preciso desenvolver, inovar, fazer mais com menos aproveitando e 

tirando proveito de todos os recursos que estão ao nosso alcance. Verifica-se que os 
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mercados mais maduros têm desenvolvido esforços acerca do SaaS, tirando partido da 

sua utilização. Espera-se que os resultados relatados nesta tese possam contribuir, 

para a construção de soluções inovadoras para proveito de todos os stakeholders. Há 

uma necessidade de identificar uma forma de orientar, melhor, os decisores da 

estratégia e desenho das soluções de SI nas organizações. Assim, o framework que 

tem como objetivo fornecer orientações para a recolha, análise de dados, avaliação de 

impacto e tomadas de decisão sobre enquadramento do SaaS nos planos estratégicos 

das organizações, é de grande valor. Espera-se contribuir e proporcionar um 

entendimento comum das implicações do SaaS e assim, contribuir para o avanço da 

investigação que ainda está a ser desenvolvida. Grandes players no mercado de SaaS 

estão a desenvolver variações sobre a arquitetura Multi-tenancy. Exemplo disso é a 

nova base de dados 12c da Oracle disponibilizada como uma opção que permite aos 

utilizadores alojarem várias bases de dados "pluggable" dentro de um único Host. Diz 

a Oracle que esta abordagem é mais segura do que o Multit-tenancy ao nível da 

aplicação usada por outros players tais como a Salesforce.com. Fornecedors como a 

Oracle e a SAP estão agora a aperfeiçoar o seu conhecimento em algo que outros 

fornecedores de SaaS, como a NetSuite e a Salesforce.com tiveram de aprender há 

algum tempo: Como gerir uma empresa de software baseada em assinaturas anuais, e 

não licenças de software perpétuas? (Kanaracus, 2013). Confirmando-se a previsão de 

que o PaaS vai tornar-se um “must-have” para Software de classe empresarial 

(Desisto, Natis, Greene, Dharmasthira, Lo, & Petri, 2012), Chris Kanaracus no 

mesmo artigo, diz que não pode haver SaaS sem PaaS, o que também podemos 

deduzir das conclusões do presente estudo quanto às pretensões e necessidades de 

customização dos clientes de SaaS (Kanaracus, 2013). A Salesforce.com anunciou o 

lançamento da plataforma Salesforce1, uma versão melhorada da sua oferta inicial 

Force.com com as ferramentas das suas aquisições Heroku e ExactTarget, com 

suporte móvel e com 10 vezes mais APIs do que antes. Este é é um desafio para os 

concorrentes e também para os investigadores académicos disponibilizarem standards 

abertos, disponibilizando conhecimento ao público em geral para que outras empresas 

possam competir e afirmar-se no mercado que não é só dos grandes que têm 

capacidade financeira de investigar e explorar novas soluções, para assim contariar a 

tendência dos grandes fornecedores minarem e absorverem os pequenos fornecedores 

em economias de escala (Davies, 2008).  
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Espera-se que este estudo possa contribuir para proporcionar um entendimento das 

reais necessidades das empresas portugueses, que se podem generalizar a outras 

geografias. Que este estudo possa fornecer informação para a tomada de decisão 

quanto à adoção do SaaS nas linhas estratégicas de TI das organizações e que possa 

ser útil na discussão ou esclarecimento de questões tecnológicas necessárias para 

suportar os dados, informações e processos de negócio. 

Os resultados da pesquisa apresentados contribuem para o actual corpo de 

conhecimentos, uma vez que destacam implicações e desafios do SaaS  que ainda 

estão poucos exploradas na pesquisa atual. 

Identificam-se os principais contributos desta tese: 

1. Às empresas que pretendem abordar o mercado português quanto à adoção 

de soluções SaaS, o recurso a ferramentas que lhes permitam avaliar os 

impactos de uma solução deste tipo nas suas organizações e com base 

nisso tomar decisões e ações apropriadas ao seu desenvolvimento; 

2. Aos fabricantes e fornecedores de Software, o conhecimento dos receios 

das empresas portuguesas quanto à adoção de SaaS, no sentido de 

trabalharem as suas soluções de forma a mitigar ou eliminar esses receios; 

3. Às empresas em geral que pretendem avaliar os impactos da adopção de 

soluções SaaS para a sua organização; o framework proposto para orientar 

Fabricantes, Fornecedores, Clientes de SaaS, na avaliação do impacto do 

SaaS nas suas organizações. Uma proposta de instrumentos que ajudam na 

avaliação das especificações face às reais necessidades do negócio. 

Instrumentos estes que permitem tomar decisões mais assertivas com base 

em informação sustentada. Que o relato dos resultados da pesquisa possam 

fornecer informação para a tomada de decisão quanto à adoção do SaaS 

nas linhas estratégicas de TI das organizações e que possa ser útil na 

discussão ou esclarecimento de questões tecnológicas e organizacionais 

necessárias para suportar os dados, informações e processos de negócio; 

4. Aos investigadores, a identificação de áreas que necessitam de maior 

investigação.  
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o Pode ser um estudo mais aprofundado para uma melhor perceção 

da realidade portuguesa;  

o Pode ser a identificação das áreas que mais preocupam as empresas 

portuguesas e que identificam a necessidade de maior investigação 

e desenvolvimento em áreas técnicas.  
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I. PARTE – INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 

 

 

Neste capítulo é feito o enquadramento do trabalho desenvolvido no âmbito desta 

tese, apresentada a motivação para a sua realização, os objectivos e identificadas as 

suas principais contribuições. O capítulo termina com a apresentação da estrutura da 

tese, incluindo uma descrição sumária dos capítulos que se seguem e possíveis linhas 

de orientação de leitura. 

1.1 Motivação 

Nos últimos anos as técnicas, os processos e as metodologias de desenvolvimento 

de Software têm vindo a basear-se numa perspectiva de oferta (Supply Side 

Approach). De uma maneira geral, a oferta de Software vai dando lugar a uma 

indústria orientada para programadores mais do que para utilizadores (Ma, 2007). 

A evolução das tecnologias de informação, o crescente número de aplicações, 

serviços de Software disponíveis na Internet e a capacidade de promover mudanças 

significativas ao nível do interface com o utilizador, são factos que levam os 

profissionais a reconsiderar as metodologias tradicionais de desenvolvimento de 

Software. Com um novo conjunto de técnicas Internet-based de usabilidade e a 

capacidade de receber em tempo real feedback contínuo dos utilizadores, os Designers 

gráficos têm hoje em dia a possibilidade de criar interfaces com elevados níveis de 

usabilidade e os mais competitivos de sempre.  

Para atingir os níveis de funcionalidade, flexibilidade e o Time-To-Market 

requisitado pelos utilizadores, é necessária uma mudança radical no desenvolvimento 

de Software. Aproveitando os benefícios da centralização, o Software é entregue 

como um serviço dentro da estrutura de um mercado aberto (Chong, Preview of S+S 
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Application Marketplace Architecture Guidance, 2008). Ou seja, uma vez identificada 

uma necessidade do mercado, os produtores de Software têm à disposição a 

tecnologia que lhes permite criar as soluções mais adequadas em resposta a essa 

necessidade antes de qualquer concorrente. Este modelo de Software como serviço 

tem vindo a ser adoptado pela indústria mas de uma forma ainda limitada. Não é 

conhecida ainda a “fórmula mágica” generalizada, para construção eficaz de Software 

como serviço.  

Nos primeiros anos da industrialização, as indústrias tiveram a possibilidade de 

consumir toda a electricidade que necessitassem e pagar apenas a quantidade 

consumida. A electricidade tinha-se convertido num serviço (Factor, 2001). 

Transpondo para o Software, a ideia de fornecimento de Software como um serviço 

não é muito diferente. Em vez de suportar custos de desenvolvimento, instalação e 

manutenção de determinada aplicação de Software, as empresas podem contratar um 

serviço que passam a utilizar. Comparativamente aos serviços de consumo como a 

água ou a electricidade, um serviço de Software é mais complexo por várias razões, 

entre as quais, as dependências de serviços e componentes que lhe estão subjacentes. 

No caso dos serviços de água ou electricidade, por exemplo, o consumidor necessita 

apenas de um conector e um transformador para usufruir do serviço. Na indústria de 

Software, apesar de existirem Standards maduros, é mais complexa a interacção entre 

eles, o que traz uma série de dificuldades tais como a interoperabilidade, a confiança, 

a divergência de requisitos para cada utilizador ou organização, a escalabilidade da 

solução, a segurança dos dados dos utilizadores, a monitorização de SLAs (Service 

Level Agreements), a garantia de entrega do serviço, e também saber como capitalizar 

ou ganhar dinheiro com este tipo de soluções (Monetise ou monetização). 

Construir Software e fornece-lo como um serviço tem sido objecto de 

investigação e está ainda pouco explorado. Existem implementações bem-sucedidas 

mas há pouca informação disponível sobre como construir da forma mais eficaz este 

tipo de Software e sobre os desafios técnicos intrínsecos ao modelo. O modelo de 

entrega de Software como serviço, cresce em popularidade na última década, 

enquanto os computadores e a Internet ganham aceitação quer no mundo empresarial, 

quer na casa dos utilizadores. Associado a este movimento, existem mudanças 

significativas na forma como o Software é desenvolvido. Ciclos de desenvolvimento 

mais curtos, com entregas mais frequentes estão a transformar-se numa norma para 

construção de Software Web-based e os processos ágeis de desenvolvimento ganham 
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popularidade na indústria de Software. Acompanhando esta mudança, as áreas de 

usabilidade, tais como desenho de interfaces gráficos e User-Experience são também 

obrigadas a adaptarem-se. A questão que se coloca agora, é como saber aproveitar as 

oportunidades e desafios e identificar as soluções que podem emergir em resposta ao 

progresso do modelo SaaS. É necessário perceber de que formas podem as empresas 

adoptar este modelo enquanto nova forma de produção, utilização e consumo de 

Software, integrando-o nos modelos de negócio em que já actua. De que forma é 

possível oferecer Software a vários clientes e empresas em simultâneo. Este é um dos 

principais objectivos: distribuir o Software para o grande número de clientes. Este é o 

conceito e fundamento da “cauda longa” (Anderson, 2006). Mais ainda, é necessário 

saber como identificar todos os aspetos revelantes, associados às adoção de software 

deste tipo, que possam ter impacto nas organizações. Dessa forma, conseguir 

identificar implicações do uso de SaaS e avalia-las para uma correta tomada de 

decisão no sentido da obtenção do maior valor. 

No verão de 2007, a autora desta tese começou a pesquisar a oportunidade de 

utilizar SaaS para responder ao mercado de comércio eletronico. Enquanto 

trabalhadora na prestação de serviços de TI numa grande empresa na área do retalho 

de consumo e alimentar, participou na concepção, implementação de soluções e 

noutras iniciativas de E-commerce. A experiência profissional estimulou a 

curiosidade intelectual e no trabalho final de investigação do programa de 

doutoramento intitulado “Engenharia de Software baseada em componentes 

reutilizáveis. Aplicações em interfaces Homem-Máquina Biénio 07/09”, realizou um 

exaustivo estudo qualitativo para avaliar o impacto do modelo Software-as-a-Service 

no E-commerce. Esta investigação que lhe atribuiu o DEA com a classificação 

máxima trouxe novas pistas para a realização de outros estudos. Assim, esta tese de 

doutoramento baseia-se neste trabalho anterior. Concluido o progama curricular de 

doutoramento, continuou a acompanhar o mercado de SaaS, as suas oportunidades e 

desafios. Claramente, o desafio de ser uma estudante de doutoramento enquanto 

empregada a tempo inteiro, não deve ser subestimado e os ganhos obtidos com a 

pesquisa vão muito além da aprendizagem e auto-desenvolvimento profissional. Hoje 

membro de vários grupos Linkedin de Cloud Computing e SaaS, membro do 

Conselho Editorial do Jornal IJFCST (International Journal in Foundations of 

Computer Science & Technology) e também membro PCM das conferências AIRCC 
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(Academy & Industry Research Collaboration Center) ao nível internacional, 

destacam-se as participações que teve nas seguintes publicações em jornais científicos 

e congressos: 

1. CISTI’2009 

Artigo intitulado “Origem e evolução do Software como um Serviço” na 

4ª conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de informação (Araujo, 

Vasquez, & Cota, Origem e evolução do Software como um Serviço, 

2009). 

2. FINCO’ 2012 

Participação com sessão intitulada “Cloud computing and SaaS” no 

Fórum de Informática e Comunicações que reúne em congresso todas as 

empresas Sonae e os seus parceiros estratégicos para debater os tópicos 

mais relevantes nas áreas de Tecnologias de Informação e Sistemas de 

Informações (Araujo V. , 2012). 

3. IJFCST’ 2013 

Artigo intitulado “Business and technical requirements of Software-as-a-

Service: Implications in Portuguese enterprise business context” 

publicado no International Journal in Foundations of Computer Science & 

Technology (Araujo & Vazquez, Business and Technical Requirements of 

Software-As-A-Service: Implications in Portuguese Enterprise Business 

Context, 2013) 

4. IJFCST’ 2014 

Artigo intitulado “A Framework for the Evaluation of SaaS Impact” 

publicado no International Journal in Foundations of Computer Science & 

Technology (Araujo, Vazquez, & Cota, 2014) 

5. DICT’ 2014 

Artigo intitulado “Software-as-a-Service: Modelo de negócio, Arquitetura 

e Estrutura Operacional no Contexto Empresarial Português” publicado na 

Revista do Departamento de Inovação, Ciência e Tecnologia (DICT), 

No.5, em Outubro de 2014 UPT – Universidade Portucalense Infante 

D.Henrique, Portugal (Araujo & Vazquez, 2014) 
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1.2 Enquadramento do Problema 

SaaS é uma tendência na indústria de Software que se pode caracterizar como um 

modelo de negócio que disponibiliza às organizações o acesso centralizado à 

informação através da Internet, usando Software a um custo reduzido 

comparativamente ao modelo de Software tradicional. Permite que a empresa 

fornecedora de Software SaaS tenha clientes (inquilinos) que possam, por sua vez, vir 

a ter milhares de clientes próprios, utilizando esse Software (cliente final). 

Caracteriza-se por disponibilizar ao cliente a possibilidade de utilizar o Software via 

Internet, sendo o Software alojado num servidor controlado pelo fornecedor, evitando 

assim problemas de instalação, atualização, infraestrutura de Software, Hardware e 

suporte. O modelo é utilizado como estratégia para a distribuição de Software como 

um serviço. Sugere um método de distribuição especialmente orientado para as PMEs 

(pequenas e médias empresas), mas não só, que com recursos financeiros reduzidos 

procuram ter acesso àquilo que realmente necessitam e utilizam, tendo ao seu alcance 

a possibilidade de adicionar funcionalidades apenas quando estas são necessárias. 

A taxa de adopção do modelo é mais rápida no espaço das PMEs mas as 

organizações multinacionais de grande dimensão também tendem a adotar soluções de 

entrega On-Demand. Os serviços baseados em modelos SaaS oferecem preços 

atractivos, dependência reduzida de infraestrutura e conveniência de acesso. Estas são 

as razões porque empresas e utilizadores particulares utilizam cada vez mais 

aplicações SaaS. 

O futuro é a combinação de Software local com serviços na Internet a interagirem 

uns com os outros. Terciarização de serviços não-core integrados com as aplicações 

core In-House da organização, tais como, sistemas de gestão empresarial (ERP) e 

gestão da cadeia de suprimentos (SCM) mas também com as pessoas e processos. As 

aplicações empresariais não se apoiam apenas nos recursos instalados localmente mas 

também nos que estão na nuvem, na Internet. No entanto, o futuro do modelo de 

negócios SaaS necessita de maiores esforços tecnológicos e empresariais. É 

importante que se conheça a tecnologia para não investir desnecessariamente e se tire 

o melhor proveito dela.  

Vários estudos revelam que o número de utilizadores na Internet tem vindo 

continuamente a crescer. Em 30 de Junho de 2012, o número de utilizadores na 
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Internet é de 2,405 biliões (ITU, 2012), representando um aumento de 566.4 % face 

aos dados de 2000.  

Através do Gráfico 1 é possível verificar a Ásia e a Europa são as regiões com 

maior nº de utilizadores na Internet. 

 

 
Fig. 1 - Utilizadores da Internet no Mundo por Região Geográfica (Miniwatts Marketing Group, 

2012) 

 
Portugal tem vindo a confrontar-se com um problema de estagnação económica, 

sendo o 27º país no ranking de desenvolvimento financeiro do Fórum Económico 

Mundial (World Economic forum, 2012). 

A atividade económica apresenta nova contração em 2013 (1.6%), embora menos 

significativa do que a verificada em 2012 (3%). Esta projeção condicionada pelo grau 

de incerteza quanto à evolução da envolvente externa, em particular no que se refere à 

implementação das medidas de resolução da crise da dívida soberana na zona euro, 

confirma-se hoje a percentagem aproximada de 6 por cento de uma contração 

acumulada no período 2011-2013 (Banco de Portugal, 2013). 

A contração do Produto Interno Bruto (PIB) pelo terceiro ano consecutivo ocorre 

no contexto do processo de ajustamento dos desequilíbrios estruturais enquadrado 

pelo Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF) (Banco de Portugal, 

2012). Este processo tem-se traduzido numa redução significativa da procura interna 

pública e privada, que ascende a cerca de 17 por cento em termos acumulados no 

período 2011-2013. Não obstante a elevada incerteza que caracteriza o 
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enquadramento internacional, as exportações têm registado um crescimento 

significativamente superior ao da procura externa dirigida à economia portuguesa, o 

que se mantém em 2013. A evolução das exportações continua a mitigar o impacto da 

evolução da procura interna sobre a atividade económica, projetando-se um 

crescimento significativo desta componente em 2013 (Banco de Portugal, 2012). 

Hoje, as atuais projeções do Banco de Portugal para a economia portuguesa apontam 

para uma recuperação moderada da atividade no período 2014-2015. Em 2014 e 2015, 

o crescimento da economia portuguesa tenderá a aproximar-se dos valores atualmente 

projetados para o conjunto da zona euro. Esta evolução favorável deverá assentar na 

robustez das exportações de bens e serviços e na aceleração da procura interna, com 

destaque para o investimento empresarial (Banco de Portugal, 2013). 

Apesar das previsões do Banco de Portugal serem de uma contração sem 

precedentes entre 2011 e 2013, regista-se um crescimento do setor dos serviços na 

estrutura económica portuguesa, assim como acontece da economia da generalidade 

dos países da união europeia (Banco de Portugal, 2012). Segundo dados do Banco de 

Portugal, verificou-se na estrutura económica portuguesa em 2011, que a agricultura, 

produção animal, caça, silvicultura e pesca representam apenas 2,2% do VAB, 

enquanto a indústria, eletricidade, gás, água e construção correspondem a 23,3% do 

VAB. Os serviços contribuiem com 74,5% para o VAB, sendo este o principal sector 

de atividade económica em Portugal (Banco de portugal, 2012, p. 120). Assim, num 

período difícil para a economia portuguesa e como contributo para inverter esta 

situação, torna-se necessário que as empresas repensem os modelos de serviços que 

podem utilizar. De que forma é possível tirar maior partido dos recursos disponíveis, 

para efetivamente criar maior valor potenciando desta forma o crescimento 

económico do país. 

A evolução tecnológica que temos vindo a verificar, permite a qualquer pessoa 

ter acesso à tecnologia a custos mais baixos. Hoje, disponibiliza-se de infraestruturas 

de TI com maiores capacidades de processamento e armazenamento, redes de 

comunicações cada vez mais rápida e com maior largura de banda. A tecnologia atual 

permite a qualquer pessoa aceder à informação a partir de qualquer localização 

geográfica de forma segura, através de vários e diferentes dispositivos móveis e não 

móveis. Devido a esta evolução, as soluções de Software como um serviço 

apresentam-se actualmente como uma solução bastante interessante e sólida, 

satisfazendo na sua maioria as necessidades dos seus utilizadores.  
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Hoje já não se fala de investimento de TI em soluções On-Premise que implicam 

a aquisição de infraestrutura própria e licença tradicional de Software instalada 

localmente. Assiste-se a uma mudança de paradígma na entrega de Software que 

passa a estar na nuvem, como um serviço, fora da rede local dos consumidores, 

criando assim novas oportunidades no que refere aos gastos com TI.  A Gartner revela 

uma taxa de crescimento de 17,4% para o SaaS. O mercado está a ter um crescimento 

rápido, mais acentuado na China em 2013. Plataforma como serviço (PaaS) vai 

tornar-se um “must-have” para Software de classe empresarial (Desisto, Natis, 

Greene, Dharmasthira, Lo, & Petri, 2012). Neste contexto e considerando os vários 

benefícios do SaaS, é necessário perceber se de facto as empresas portuguesas estão a 

tirar partido deste recurso, em que medida melhora a sua eficiência e se é ou pode ser 

um fator determinate para as suas estratégias de crescimento. Grandes players do 

mercado, tais como, a Microsoft, IBM, HP, Dell, Salesforce.com e Amazon estão a 

desenvolver  novas soluções de SaaS e adicionando capacidades à oferta que já 

disponibilizam  para fortalecer suas posições no mercado. Além disso, estão também a 

avaliar potenciais aquisições de empresas e serviços para expandir a sua oferta. O 

crescimento mais explosivo nas ofertas de SaaS têm sido na área da gestão de 

relacionamentos com clientes, sendo a Salesforce líder em soluções de CRM On-

demand, mas também a Oracle e a SAP estão empenhadas na oferta SaaS 

disponibilizando versões de sistemas empresariais baseadas em SaaS a partir de  

distribuidores como NetSuite e Plex Online. A Compiere dispobiliza o seu sistemas 

ERP em versões On-premise como On-demand (Laudon & Laudon, Sistemas de 

Informacíon Gerencial, 2012, p. 357). Outros tipos de soluções estará disponível em 

versões SaaS num futuro próximo: a oferta de gestão de projetos de software como 

um serviço de software (SaaS) vai tornar esta tecnologia mais acessível a um maior 

número de organizações, especialmente as menores. A versão de código aberto de 

gestão de projetos de software como Project Workbench e OpenProj reduzirão o custo 

total de propriedade e vai atrair novos utilizadores. Com a popularidade das redes 

sociais, como o Facebook e Twitter, também é provável que o software de gestão de 

projetos de software se torne mais flexível, colaborativo e amigável (Laudon & 

Laudon, 2012, p. 549). Um estudo recente da (KPMG, 2012), releva algumas 

iniciativas destes e de outros grandes players no mercado de SaaS:   
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Data Player Iniciativas no mercado global de SaaS 

Jan-12 BMC Software 
Fornecedor de soluções ITSM (IT Service Management) anuncia, em Jan.2012, a 
disponibilidade da sua solução Remedy OnDemand 

Jan-12 Fujitsu 
Em Jan.2012, fornecedor anuncia a solução SaaS para Gestão de Bilhetes (Ticket 
Management SaaS). 

Out-11 Fujitsu 
Em Out.2011, a Fijitsu anuncia o lançamento da solução SaaS "Ufinity for Public" 
para bibliotecas públicas no Japão. 

Set-11 CSC 
Em Set.2011, a CSC anuncia o lançamento da solução SaaS "Exceed Billing" para 
companhias de seguros. 

Fev-12 Oracle 
Em Fev.2012, a Oracle conclui a aquisição da Taleo - uma empresa de software de 
gestão de talentos baseada na Cloud, por 1.9 biliões de dólares americanos.  

Out-11 Oracle 
Em Out.2011, a Oracle anuncia planos de aquisição da RightNow - uma empresa 
de software de serviço ao cliente baseada na Cloud. 

Fev-12 SAP e NEC 
Em Fev.2012, a SAP e a NEC estabelecem uma parceria para fornecer serviços de 
faturação através de SaaS e a operar sobre infraestrutura Cloud da NEC. 

Jan-12 Wipro e Oracle 
Em Jan.2012, a Wipro Techologies anuncia o lançamento da tecnologia "Wipro 
SprintHR", usada para  distribuir "Oracle Fusion Capital Management". 

Set-11 Salesforce.com 
Em Set.2011, a Salesforce.com conclui a aquisição da empresa Assistly - uma 
solução de HelpDesk contruida na Cloud, por 50 milhoes de dólares americanos. 

Ago-11 Microsoft Em Ago.2011, a Microsoft lança a sua oferta "Cloud CRM" 

Tab. 1 Estratégias das empresas no mercado de SaaS 

 

O tema SaaS tem sido matéria de discussão a viários níveis e em diversas áreas 

de investigação que necessitam de maiores evoluções nomeadamente na área da 

segurança e isolamento da informação, instabilidade da rede e escalabilidade, SLAs 

(Service Level Agreements) ou níveis de serviço e integração com sistemas 

existentes. Segundo um estudo da Gartner, até 2014, 60% dos clientes SaaS será 

exposto a interrupções devido a uma falta de SLAs adequada (Desisto, Natis, Greene, 

Dharmasthira, Lo, & Petri, 2012). Esses desafios levaram prestadores de serviços a 

aumentar o seu foco de atenção em garantir o serviço ininterrupto e a segurança 

efetiva das suas soluções SaaS (KPMG, 2012).  

 

1.3 Propósito e Objectivos 

SaaS é uma nova forma de utilizar Software e um modelo utilizado como 

estratégia para a sua distribuição. Este novo paradigma provoca mudanças 

fundamentais no desenvolvimento de Software, no sentido de criar um modelo 

centrado na prestação de serviços. Este modelo caracteriza-se por oferecer ao cliente a 



Software como um Serviço - Impacto nas Empresas Portuguesas 
__________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 10 

possibilidade de utilizar o Software através da Internet, sendo o Software alojado num 

servidor remoto controlado pelo fornecedor, evitando assim problemas de instalação, 

actualização, aquisição de Hardware e serviços de suporte. Este tipo de serviço tem 

várias vantagens através da redução do custo suportado pelo cliente, uma vez que não 

necessita de adquirir infraestrutura de Hardware nem necessita de ter recursos 

internos para manter e suportar essa infraestrutura. Como o Software está no 

fornecedor, o cliente não necessita de adquirir a licença de instalação, o que constitui 

outra grande vantagem. Relativamente à implementação, o processo é mais rápido e 

fácil, pois o Software está disponível nos servidores do fornecedor e pronto a utilizar. 

Além disso, o suporte técnico é facilitado, não havendo necessidade de deslocações da 

equipa técnica. Relativamente à acessibilidade, o serviço está acessível a partir de 

qualquer local e a qualquer momento através da Internet. Desta forma, vê-se facilitada 

por exemplo, a integração entre as filiais de uma mesma organização. Acerca da 

escabalidade, como o modelo permite à partida um número maior de clientes, é 

indispensável a utilização de técnicas para permitir alocação de recursos à medida que 

são necessários. A aplicação está mais flexível no sentido de que a quantidade de 

inquilinos e clientes finais do serviço SaaS pode aumentar e diminuir de acordo com a 

necessidade do cliente que contrata o serviço. Outra das vantagens do SaaS é a 

flexibilidade e a adequação do custo à realidade de cada empresa. Paga apenas aquilo 

de consome, sem necessidade de fazer um grande investimento inicial que pode não 

estar adequado à dimensão da organização. No que refere à continuidade, é 

responsabilidade do fornecedor do serviço, a manutenção de recursos e actualizações 

de versões do Software. 

Apesar de surgirem várias ofertas de SaaS, nas soluções de Software como um 

serviço continua a subsistir um problema de isolamento, configuração, segurança e 

escalabilidade dos inquilinos. De facto, a escalabilidade da solução para cada cliente é 

na maioria das vezes efectuada “ad hoc”, o que dá origem a problemas de 

performance, isolamento e escalabilidade. Contudo, o surgimento de novas 

tecnologias  e de modernos componentes e aplicações podem reduzir drasticamente o 

tempo de mercado e o custo para a conversão de um produto do modelo tradicional 

On-Premise numa solução SaaS. Baseados nesta discussão e para responder às 

questões da pesquisa, pretende-se estabelecer um envolvimento com os donos ou 

gestores de empresas portuguesas no sentido de avaliar os impactos do uso do SaaS 

nas suas organizações, confirmando em paralelo a hipótese de que o SaaS traz 
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benefícios para as empresas portuguesas e potencia o seu desenvolvimento. 

Procuramos na amostra abordar os aspetos do SaaS de diferentes pontos de vista para 

assim ter o visão mais ampla e mais realista da questão de fundo da investigação. 

Pretende-se avaliar o nível de adoção do SaaS nas empresas portuguesas, se 

conhecem, se estão a usar e de que forma, que vantagens encontram em soluções 

deste tipo, em que áreas estão a utiliza-lo, que expectativas têm em termos de ganhos 

com SaaS. Através de um estudo profundo e de uma recolha de dados alargada a 

várias empresas portuguesas pretende-se efectuar uma análise detalhada com vista a 

identificar os fatores necessários para o desenvolvimento da indústria de SaaS em 

Portugal e como o SaaS contribui para o aumento da eficiência e eficácia das 

organizações. São também analisados quatro casos de estudo, idendificados como 

casos de sucesso de Utilizadores de SaaS e casos de sucesso de Fabricantes e 

Fornecedores de SaaS. 

O objetivo geral desta tese é de estabelecer um envolvimento com os gestores, 

responsáveis e decisores das empresas no mercado português, avaliar os impactos da 

adoção de soluções SaaS nas suas organizações, e confirmar a hipótese de que o SaaS 

traz benefícios e potencia o seu desenvolvimento. Efetuar uma recolha de feedback 

tanto daqueles que utilizam e consomem Software SaaS mas também daqueles que 

desenvolvem e/ou fornecem Software SaaS, abrangendo desta forma os dois pontos 

de vista no comércio do Software, para perceber o que de facto constitui um problema 

no SaaS e o que efetivamente as empresas gostariam de ter disponível nesta oferta e 

quais as suas implicações. 

Através da combinação de uma análise quantitativa e qualitativa, pretende-se 

identificar quais as razões que levam as organizações a não optarem por soluções 

SaaS. Podem ser, por exemplo: 

• Adaptação difícil da aplicação SaaS às necessidades da organização; 

• Não é de todo viável; 

• Qualidade do serviço não ser aceitável; 

• A análise do ROI não justifica o investimento em SaaS, sendo preferível 

uma solução On-Premise; 

• Segurança e confiabilidade duvidosa; 

• Gestão de SLAs complexa: 
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 Identificam-se a seguir os seguintes objetivos específicos: 

1. Identificar e perceber de que forma as empresas portuguesas estão a usar 

soluções SaaS; 

2. Identificar as razões das empresas portuguesas não estarem a usar 

soluções SaaS; 

3. Indicar as implicações do uso do SaaS nas empresas portuguesas; 

4. Fornecer ferramentas de avaliação e tomada de decisão; 

5. Identificar sugestões para pesquisa futura; 

 

A abordagem da pesquisa e metodologia proposta é discutida com maior detalhe 

no próximo tópico. 

1.4 Paradigma da Pesquisa, Desenho e Método 

 Este capítulo apresenta de forma sucinta, os aspectos que caracterizam a 

metodologia a utilizar, a importância da escolha do método, as dificuldades e 

limitações que comporta, as razões da escolha para atingir os objetivos desta 

investigação científica. 

Primeiramente são apresentados alguns conceitos relativos à metodologia de 

investigação, para assim evitar confusões quanto à sua aplicação neste trabalho de 

pesquisa. 

Segundo o dicionário, paradigma em investigação, é “um sistema ou modelo 

conceptual que orienta o desenvolvimento posterior das pesquisas, estando na base da 

evolução científica” 1. 

Designa-se então paradigma como um sistema de crenças, de princípios e de 

valores. Constitui um referencial filosófico que informa a metodologia utilizada, 

definindo o modelo daquilo que é investigado e como é investigado num determinado 

contexto epistemológico (Denzin, Lincoln , & Yvonna, 2005, pp. 118-137). Essas 

crenças influenciam a forma como o investigador observa, analisa e interpreta o 

mundo e tudo aquilo que com ele interage. O investigador molda assim a sua visão 

sobre as coisas com base num conjunto de premissas epistemológicas e ontológicas e 

motodológicas. O conjunto destas premissas epistemológicas, ontológicas e 

metodológicas pode ser denominado de paradigma, ou esquema interpretativo, um 
                                                 
1 Disponível na www: <URL: http://www.infopedia.pt/pesquisa.jsp?qsFiltro=0&qsExpr=paradigma>. 
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“conjunto básico de crenças que orientam a ação” (Guba, 1990, p. 17). Qualquer 

pesquisa é orientada por um conjunto de crenças, de valores e principios que o 

investigador usa na sua relação com o mundo, orientando-o na forma como o analisa e 

estuda. Cada paradigma exige esforços específicos, incluindo as questões propostas, 

as análises e interpretações que são feitas. 

O paradigma positivista ou quantitativo faz uma suposição das leis gerais que 

regem os fenómenos investigados. Formula as hipóteses, usa técnicas de verificação 

sistemática, procura explicações causais para os fenómenos e produz generalizações 

teóricas com validade e confiabilidade, recusando a compreensão subjectiva dos 

factos de uma realidade (Denzin, Lincoln , & Yvonna, 2005). O paradigma pós-

positivista, interpretativo ou qualitativo trabalha com crenças, valores, opiniões, 

representações, práticas, lógicas de acção, atitudes e normas culturais. O objectivo é 

conseguir um entendimento profundo com certo grau de subjectividade dos sujeitos 

(individual ou colectivo) e dos fenómenos, dirigindo a pesquisa para grupos 

reduzidos, mas a serem intensamente estudados (Denzin, Lincoln , & Yvonna, 2005). 

Segundo o trabalho de (Bakos, 1987) a investigação baseada num ideal positivista 

experimental tem sido a abordagem dominante para estudos de tecnologia da 

informação. Utilizando esta abordagem, os investigadores examinam os efeitos de 

uma ou mais variáveis sobre outra. Na investigação dita quantitativa, são utilizadas de 

forma sistemática processos de medição, métodos experimentais ou quase-

experimentais, análise estatística de dados e modelos matemáticos para testar 

hipóteses, identificar relações causais e funcionais e para descrever situações de forma 

rigorosa. Pode afirmar-se que a maioria dos estudos em Sistemas de Informação é 

baseada em métodos que medem os resultados quantitativos. Estes resultados podem 

ser agrupados em indicadores de natureza técnica, económica e de desempenho. Este 

tipo de estudos trata as características organizacionais, as características do utilizador, 

os recursos tecnológicos e as necessidades de informação de forma estática e 

independente. Em vez disso deve trata-las como construções dinâmicas que interagem 

entre si. Trata-se de entidades com atributos e significados que podem mudar ao longo 

do tempo e que pode ser definido de forma diferente de acordo com a forma como os 

participantes individuais vêm e experimentam as relações entre elas (Bakos, 1987, pp. 

6-23). 
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Contrariamente na abordagem qualitativa procura-se compreender os fenómenos 

no seu ambiente e contexto real, interpretando-os segundo a perspectiva dos 

envolvidos, preocupação com representatividade numérica, generalizações estatísticas 

e relações lineares de causa e efeito. Assim sendo, a interpretação, a consideração do 

investigador como principal instrumento de investigação e a necessidade de estar em 

contato direto e prolongado com essa realidade, para captar os significados dos 

comportamentos observados, revelam-se como características da pesquisa qualitativa. 

Apesar de não ser o paradigma dominante, os métodos qualitativos e perspectivas 

interpretativas têm sido bastante usados em investigação de sistemas de informação 

Segundo Yin (1984), os métodos qualitativos são caracterizados caracterizados pelos 

seguintes fatores: 

1. Observação detalhada ou envolvimento no ambiente natural em que o 

estudo ocorre; 

2. Tentativa de evitar o compromisso prévio de construções teóricas ou 

hipóteses formuladas antes de recolher quaisquer dados (Yin R. K., 

1984). 

Dependendo daquilo que se pretende investigar, ambas as abordagens qualitativa 

e quantitativa, podem complementar-se permitindo dessa forma atingir os objetivos da 

pesquisa de forma mais eficaz. Em diferentes fases do estudo ou até na mesma fase, 

pode-se adotar diferentes epistemologias e estilos de pesquisa. Ao utilizar-se 

diferentes métodos para analisar e investigar uma mesma questão ou objeto de estudo, 

permite utilizar as vantagens de um método para colmatar as falhas de outro. Assim, 

os dados recolhidos através dos vários métodos qualitativos e quantitativos utilizados, 

são comparados através de triangulação. Portanto, as abordagens podem ser 

complementares e adequadas para minimizar a subjetividade e aproximar o 

pesquisador do objeto de estudo, respondendo às principais críticas das abordagens 

qualitativas e quantitativa respectivamente, proporcionando maior confiabilidade aos 

dados (Hayati et al., 2006). Cavaye e Myers defendem que uma abordagem que 

combina dados quantitativos e qualitativos é totalmente aceite em pesquisas no 

âmbito dos Sistemas de Informação (Cavaye, 1996; Myers, 1999; Myers, 2003). No 

que refere à investigação qualitativa, Palvia, Mao, Salam & Soliman referem que o 

estudo de caso é um dos métodos mais significativos na investigação em Sistemas de 

Informação. Regista-se uma tendência de crescimento na utilização deste método de 
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estudo nesta área nos últimos anos, o que nos leva a concluir que os investigadores de 

SI estão cada vez mais interessados em obter conhecimento científico através da 

análise de comportamento em ambientes do mundo real (Palvia, Mao, Salam, & 

Soliman, 2003, pp. 289-309). O estudo de caso segue uma estratégia de pesquisa que 

se centra na compreensão de um fenômeno no seu ambiente natural. Yin diz que o 

estudo de caso baseia-se em múltiplas fontes de evidência e múltiplas técnicas de 

recolha de dados, que podem ser documentos, arquivos, entrevistas, observação 

direta, observação participante e artefactos físicos (Yin R. K., 2011, pp. 474-475). 

Deve-se ter em atenção a subjetividade na recolha de dados e no processo de análise, 

que é considerada uma das principais desvantagens deste método. 

Como já referido, vários estudos revelam que o número de utilizadores na 

Internet tem vindo continuamente a crescer. Em 30 de Junho de 2012, estima-se que o 

número de utilizadores na Internet é de 2,405 biliões (ITU, 2012), representando um 

aumento de 566.4 % face aos dados de 2000. Assiste-se a uma mudança de paradígma 

na entrega de Software que passa a estar na nuvem, como um serviço, fora da rede 

local dos consumidores, criando assim novas oportunidades de gastos com TI 

(Tecnologias de Informação). No entanto, enquanto as previsões de que a 

externalização do TI para a nuvem, fora da rede local dos consumidores que 

revolucionaria a atual prática de negócio, verifica-se que outras variáveis devem ser 

consideradas sendo necessários mais estudos em diferentes contextos, para 

compreender em que medida a adopção de SaaS pode afetar as estruturas das 

empresas. Procuram-se então evidências no âmbito desta tese, centrando o estudo no 

uso do Software como um serviço no mercado português, através de um estudo 

combinado de métodos de investigação. A presente pesquisa empírica baseia-se numa 

abordagem quantitativa e qualitativa adotando a seguinte combinação: 

• Pesquisa descritiva, com recurso à técnica de observação e técnicas 

padronizadas de recolha de dados; 

• Interpretativa identificando fatores determinantes para a ocorrência do 

fenómeno investigado. 

A partir de uma análise prévia da literatura e com base em experiências 

profissionais, é iniciado o estudo com proposições e desenvolvendo um quadro 

descritivo com os temas dos dados recolhidos. Tendo como referência os temas 
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descritos neste quadro, é então enviado um inquérito Online a uma amostra 

representativa das empresas portuguesas como o objetivo de avaliar o nível de adoção 

de soluções baseadas em modelos SaaS para as suas organizações, com o objetivo de 

identificar as reais necessidades no mercado português e aquilo que se está a fazer 

para os mitigar. Este inquérito é enviado a diferentes tipos de empresas (pequenas, 

médias e grandes) sediadas em Portugal, fabricantes e/ou fornecedoras de soluções 

SaaS e também a empresas que adotam uma ou mais soluções SaaS na sua 

organização.  

Para colmatar as falhas do estudo quantitativo e as limitações da amostra, são 

também efectuados quatro estudos de caso, contextualizando desta forma a 

investigação no seio de cada organização e no seu ambiente real. Para estes estudos 

recorre-se à técnica de entrevista a quatro casos selecionados através de amostragem 

intencional de uma lista de empresas identificadas através de redes sociais, boca-a-

boca e referências profissionais. Os dados são recolhidos através de entrevista semi-

estruturada, face-a-face com os diretores/gestores responsáveis pela estragégia de TI 

da sua organização ou área de negócio. 

 
1.5 Contribuições e Importância da Pesquisa 

Apesar de ser do conhecimento geral que é preciso desenvolver, inovar, fazer 

mais com menos, aproveitando e tirando partido de todos os recursos que estão ao 

nosso alcance, verifica-se que os mercados mais maduros têm desenvolvido esforços à 

volta do SaaS, tirando partido através da sua utilização. 

Um estudo da Gartner sobre as previsões relativas a SaaS para 2013 diz que os 

gastos com SaaS continuam a crescer em vários domínios de aplicações de negócios, 

domínios de TI e geografias. Os principais impulsionadores de SaaS estão a mover 

investimentos de despesas de capital para despesas operacionais, melhorando assim a 

agilidade das aplicações e a rapidez de distribuição para uma funcionalidade mais 

padronizada. Inibidores de SaaS incluem a rede limitada, aplicações altamente 

transacionáveis e aplicações que manipulam grandes volumes de dados, tais como 

aplicações de Business Intelligence. A Gartner prevê que em 2016, pelo menos 30% 

das aplicações ERP e CRM são entregues através de modelos SaaS na China. No 

entanto, Até 2014, 60% dos clientes de SaaS é exposto a interrupções devido a uma 

falta de SLAs adequada (Desisto, Natis, Greene, Dharmasthira, Lo, & Petri, 2012). 
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Existem já vários estudos acerca sobre esta temática de SaaS mas na sua maioria 

para outros mercados que não o mercado português. São analisadas as várias 

vantagens do SaaS mas também as preocupações que utilizadores, fabricantes e 

fornecedores devem ter, quando subscrevem ou disponibilizam uma oferta de serviços 

de TI desta forma. Apesar de alguns estudos disponíveis acerca desta temática, há a 

necessidade de maiores esforços e investigação que é ainda bastante incipiente. Na 

oferta de aplicações SaaS verifica-se que algumas apresentam problemas associados à 

adaptação do serviço a cada cliente de acordo com as suas necessidades, problemas de 

isolamento e privacidade dos dados, escalabilidade, etc. A pesquisa existente analisa 

aspetos específicos tais como fatores e riscos de adoção (Benlian & Hess, 2010), (Fan, 

Kumar, & Whinston, 2009, pp. 661-671), (Xin & Levina, 2008), e aspetos técnicos 

(Espadas, Concha, & Arturo, 2008, pp. 97-104), (Luoma & Rönkkö, 2012), 

(Sääksjärvi, Lassila, & Nordström, 2005, pp. 177-186). Um estudo que nos dê uma 

visão holística considerando as implicações no desenvolvimento, no fornecimento e 

na utilização de SaaS nos diferentes tipos de empresas (pequenas, médias e grandes) é 

mais do que justificado e ainda mais no contexto português onde a investigação deste 

tema é ainda muito parca. Analisar a questão - onde e como está de facto a ser 

utilizado o Software SaaS para avaliar impactos da sua utilização nas organizações – 

obtendo o feedback dos vários e diferentes pontos de vista de todos os stakeholders, 

os aspetos individuais e as interdependências entre vários domínios, permite ter uma 

visão ampla do conceito e das suas implicações para dessa forma identificar aspetos 

para investigação futura. Neste contexto, a tese que aqui se defende é que o modelo 

SaaS traz benefícios e potencia o desenvolvimento e crescimento das organizações e 

que pode contribuir para o desenvolvimento económico do país. 

Este objeto de estudo do impacto do SaaS nas empresas é interessante para vários 

tipos de pessoas envolvidas no ecossistema do SaaS – interessante para os 

utilizadores, para os fabricantes de software e também para os fornecedores ou 

prestadores de serviço. Tendo em conta as vantagens do SaaS, é importante perceber 

se está a ser desenvolvido trabalho que está sub-aproveitado porque as empresas não 

estão a tirar partido disso, e nesse caso é necessário perceber as razões desse facto. 

Mesmo para as pessoas que ainda não usam SaaS ou não fornecem nem desenvolvem 

SaaS, este objeto de estudo é interessante pois mais cedo ou mais tarde será inevitável 

face às tendências atuais.  Em algum momento no futuro próximo, quase todos os 

decisores de estratégias de TI nas organizações serão obrigados a considerar a adoção 
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de SaaS como uma solução de TI pelos benefícios de conveniência associados à 

tecnologia. Com a evolução tecnológicas em que temos agora ao nosso alcance a 

tecnologia que nos permite usar o software de outra forma, temos uma mudança de 

paradigma que provoca mudanças fundamentais e por isso mais uma razão para esta 

análise do impacto nas organizações para orientar as atenções dos fabricantes de 

software, fornecedores, investigadores, no sentido de disponibilizar soluções SaaS 

com mais qualidade (utilidade - adequada ao propósito) e garantia - adequada ao uso), 

ao menor custo. No entanto, os decisores das estratégias de negócio consideram 

apenas os incentivos atraentes do uso de SaaS ignorando os impactos associados às 

novas tecnologias. A necessidade de ferramentas e processos para avaliação destes 

impactos antes de adotar uma solução SaaS é fundamental para garantir a 

sustentabilidade do sistema de informação e reduzir as incertezas. 

Este estudo constitui uma importante fonte de informação para as empresas que 

pretendem abordar o mercado português para soluções SaaS, para os fabricantes e 

fornecedores de Software conhecerem quais os receios e preocupações das empresas 

portuguesas e daí desenvolverem esforços no sentido de colmatar eventuais falhas nas 

suas soluções em resposta as esses receios. Estes esforços podem implicar maiores 

investimentos em segurança, em customização, em isolamento de dados, em modelos 

de subscrição e cobrança mais simples, algumas alterações organizacionais e de 

cultura da empresa, etc. Constitui também uma fonte de informação muito útil para as 

empresas que estejam a avaliar a adoção de soluções SaaS para a sua organização. 

Com base na informação recolhida, é comprovado o sucesso das soluções SaaS, 

através da análise de quatro casos de estudo que podem constituir uma referência para 

a análise estratégica das organizações. Para os investigadores, a identificação de áreas 

que necessitam de maior investigação e que podem levar à criação de projetos de 

análise mais aprofundada para uma melhor perceção da realidade portuguesa. Este 

estudo é util também para a identificação das áreas que mais preocupam as empresas 

portuguesas e que necessitam de maior investigação e desenvolvimento em áreas 

técnicas específicas.  

As maiores contribuições desta tese são o conhecimento das implicações que o 

SaaS pode ter no aumento da competitividade e desenvolvimento das empresas 

portuguesas, para cuidadosamente planearem os investimentos apropriados no seu 

capital humano, processos e tecnologias relevantes e o framework de avaliação do 

impacto do SaaS como parte da revisão da literatura, com o objetivo de fornecer 
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orientações para a recolha, análise de dados, avaliação de impacto e tomadas de 

decisão sobre enquadramento do SaaS nos planos estratégicos das organizações.  

1.6 Abordagem à investigação 

Conforme se ilustra na figura 2, este projecto tem 6 fases com finalidades 

distintas, pelo que há a necessidade de, para cada fase, adoptar os métodos e 

ferramentas considerados relevantes no projeto de investigação. 

 

Fig. 2 - Fases do projecto de investigação 
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Na primeira e segunda fase, é efectuado um estudo exaustivo de interpretações do 

conceito SaaS, métodos e ferramentas utilizados no domínio dos Sistemas de 

Informação. Este estudo tem como base a consulta de livros, artigos científicos e 

páginas da Internet considerados como fontes credíveis de informação. Pretende-se 

com este processo: 

1. Identificar os principais aspectos de uma aplicação SaaS em comparação com 

diferentes modelos de fornecimento de Software; 

2. Definir o processo de desenvolvimento de Software como Serviço; 

3. Identificar um metamodelo para as ferramentas a utilizar no desenvolvimento 

de SaaS. 

 

No âmbito da primeira fase, é publicado o artigo (Araujo, Vasquez, & Cota, 

2009) na Conferência Ibérica de Sistemas de Informação e apresentado Poster na 

conferência realizada na Póvoa de varzim em Portugal. No âmbito da segunda fase, é 

apresentada uma sessão sob o tema “Cloud Computing and SaaS” no congresso Finco 

2012 da Sonae (Araujo V. , 2012).  

Concluídas a primeira e segunda fase e tendo-se já identificado os aspetos 

principais de suporte à avaliação e tomada de decisão quanto à adoção do SaaS, 

procede-se à sua validação. Para o efeito, são estabelecidos contactos com diversas 

empresas portuguesas informando da natureza e do objectivo do trabalho, solicitando 

a resposta a um inquérito, disponibilidade de cooperação e partilha de informação. 

Efetuada uma análise quantitativa quanto ao uso do SaaS nas empresas portuguesas, 

procede-se a uma avaliação qualitativa através de entrevistas semi-estruturadas e 

recolha de dados junto de quatro empresas para avaliar os benefícios obtidos com o 

SaaS nas suas organizações. Nesta fase e na avaliação qualitativa, é utilizado o 

método Estudo de Caso. Este método de análise qualitativa é um dos métodos mais 

significativos na investigação em Sistemas de Informação (Palvia, Leary, Mao, 

Vishal, Praveen, & Salam, 2004, pp. 526-542). 

Segundo Dennis e Valicich, não existem métodos melhores ou piores. Cada 

método científico tem os seus pontos fortes e todos os métodos têm falhas. Uns 

podem ter mais vantagens do que outros dependendo da natureza da análise que se 

pretende efetuar. Deve-se então identificar o método mais adequado à análise, 

podendo inclusivamente fazer combinações de métodos de investigação. Pode haver a 

necessidade de combinar métodos de investigação (Dennis & Valacich, 2001, pp. 1-
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41). Segundo Cavaye, é possível aplicar uma grande variedade de abordagens em 

pesquisas de estudo de caso. Cavaye diz que que este tipo de pesquisa pode ser usado 

com métodos qualitativos ou uma combinação de métodos qualitativo e quantitativo 

(Cavaye, 1996, pp. 227-242). Esta é a metodologia usada para validar e provar a 

hipótese desta tese. 

Concluída a fase de recolha dos dados, é iniciada a fase de análise, tratamento e 

interpretação. Na fase seguinte, procede-se à análise dos resultados da pesquisa, 

apresentando as implicações, concluindo com recomendações para pesquisa futura. 

 
1.7 Estrutura da Tese 

 Além do presente capítulo que apresenta o enquadramento, a motivação e 

objectivos definidos no trabalho, a presente tese está dividida em quatro partes 

organizadas da seguinte forma:  

 

• I PARTE - INTRODUÇÃO 

Apresentação do panorama actual do Software como Serviço, identificando as 

suas principais características e linhas de investigação, que servem de base para a 

recolha de dados através do estudo empírico. Apresenta-se assim, a motivação, o 

problema e faz-se o seu enquadramento no contexto macro económico atual, o 

propósito e objetivos da tese.  

No tópico 1.4 é apresentado o paradigma, o desenho e método, e nos tópicos 

seguintes são apresentadas as contribuições e importância da pesquisa.  

No tópico 1.6 é apresentada a abordagem à investigação em 6 fases.  

Esta parte termina com a apresentação da estrutura da tese. 

 

• II PARTE – QUADRO TEÓRICO 

Definição dos principais conceitos associados à temática Software como Serviço. 

Análise da problemática de entrega de Software como Serviço com referências a 

trabalhos realizados. 

O capítulo 1 fornece uma compreensão do conceiro de SaaS, apresentando uma 

revisão bibliográfica dos serviços na nuvem (ASP, SaaS, IaaS, PaaS), o mercado 

para SaaS, bem como aspetos importantes a considerar no desenvolvimento de 

aplicações SaaS.  
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O capítulo 2 apresenta a framework de avaliação que orienta a recolha de dados no 

estudo empírico. Apresenta uma análise de domínio não funcional, referindo 

aspetos importantes relativos ao modelo de negócio e ao retorno de investimento. 

Refere também aspetos relativos à garantia dos Níveis de Serviço (SLAs) e aos 

modelos possíveis de geração de receita e licenciamento do Software.  

Para além desta análise mais operacional, apresenta também aspetos de foro mais 

técnico, apresentando uma análise de domínio técnico. Este capítulo 2 fornece 

também uma compreensão dos conceitos de arquitetura de Software, modelo de 

maturidade das aplicações e arquitetura Multi-Tenant. São ainda apresentados 

aspetos que são importantes considerar por forma a garantir a disponibilidade e 

portabilidade dos dados, escalabilidade dos dados e das aplicações, customização, 

serviços de segurança e de autenticação. É apresentado um modelo de dados para 

o desenvolvimento de aplicações Multi-Tenant e referidos alguns exemplos de 

soluções Saas vertical e horizontal. 

O capítulo 3 caracterica a amostra das empresas portuguesas e fornece um 

conhecimento do papel do SaaS no seu desenvolvimento, bem como as suas 

características únicas afetam os seus investimentos e uso de SaaS. 

 

• III PARTE – ESTUDO EMPÍRICO 

Explicação da metodologia, recolha de dados e análise das perguntas da pesquisa. 

No capítulo 1 são apresentados o paradigma e desenho da investigação. O capítulo 

começa por discutir a epistemologia subjacente à abordagem da combinação de 

uma análise quantitativa e qualitativa utilizada nesta tese, seguida da justificação 

para a escolha desta abordagem.  

O capítulo 2 descreve os métodos da pesquisa, referindo a utilização de inquéritos 

Online enviados a uma amostra significativa de empresas portuguesas, e também 

entrevistas semi-estruturadas como métodos de recolha de dados.  

É apresentada a análise aos dados e o processo de interpretação utilizado. O 

capítulo termina considerando a confiabilidade e as limitações do estudo, 

decorrentes da escolha dos métodos de investigação utilizados. 

O capítulo 3 apresenta as conclusões da pesquisa empírica nas empresas 

portuguesas, fazendo um resumo dos resultados do estudo e apresentando as 

implicações nas empresas portuguesas. O capítulo termina com a referência às 

contribuições desta tese e sugestões para pesquisa futura. 
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• IV PARTE – CONCLUSÃO GERAL 

Síıntese dos pontos mais relevantes do trabalho desenvolvido. Recorda os 

objectivos e âmbito da tese e o caminho percorrido. Apresenta uma análise crítica 

aos resultados encontrados, avaliando e apresentando também as implicações 

destes resultados no desenvolvimento das empresas portuguesas. Apresenta as 

conclusões do trabalho, com particular destaque para o cumprimento dos 

objectivos propostos e indica potenciais linhas de investigação futura de forma a 

dar continuidade ao trabalho realizado.  
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CAPÍTULO I – INVESTIGAÇÃO EM SaaS 

 

1.1 Introdução  
 

Neste capítulo são introduzidos os principais conceitos associados a SaaS. 

Inicialmente é definido o conceito de Software como um serviço. Numa vertente mais 

funcional, são identificadas as principais características deste paradigma, aspetos 

sobre desenvolvimento, estrutura de custos, a teoria da cauda longa, mecanismos de 

geração de receita e o mercado para SaaS. É também apresentada uma comparação 

entre aplicações tradicionais e SaaS, abordado o tema de Nivel de Serviço ou Service 

Level Agreement (SLA), apresentadas as vantagens, desvantagens e desafios 

associados à adopção de SaaS, exemplos de SaaS horizontal e vertical, SaaS 

empresarial e Web 2.0, sendo dada particular atenção à arquitectura de Software a 

disponibilizar, com base neste modelo.  

Numa vertente mais técnica, salientam-se aspectos associados à própria descrição 

técnica de SaaS, aos níveis de maturidade, ao ciclo de desenvolvimento, à 

disponibilidade dos dados, à portabilidade, à escalabilidade das aplicações, à 

escalabilidade dos dados e à customização das aplicações. Salientam-se aspetos 

importantes relativos à arquitetura Multi-Tenant, à arquitetura de alto nível, ao serviço 

de metadados, aos serviços de segurança, à segurança dos dados e extensões ao 

modelo de dados. 

 
 

II PARTE – QUADRO TEÓRICO 
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O capítulo termina com a apresentação de alguns exemplos de SaaS e uma 

avaliação dos principais problemas e linhas de investigação nesta área. 

1.2 Definição e evolução do Software como serviço  
 

Em 1981 a forma de construir computadores é modificada para sempre quando a 

IBM torna pública e acessível a todos a arquitectura do seu microcomputador, o PC 

da IBM (IBM, 2012). Antes disso, a construção de computadores é mantida em sigilo 

proprietário do fabricante, o que dá origem a um elevado número de modelos 

diferentes. Depois da revelação da IBM, a arquitectura do PC é adotada por outros 

fabricantes que passam a produzir cópias, concorrendo com a própria IBM. 

Conseguem produzir um microprocessador compatível com o PC sem violar a patente 

da IBM, usando engenharia reversa. Esta arquitetura não só elimina outras da 

categoria de microcomputadores, como passa a substituir as categorias de mini-

computadores e Mainframes (servidores) durante os vinte anos que se seguem. A 

arquitectura do PC passa a ser um Standard para a indústria de computadores, e a IBM 

adquire popularidade à escala global. 

À semelhança daquilo que acontece com o Hardware de computadores, Tim 

O´Reilly publica um artigo no qual apresenta a sua visão de que estamos 

potencialmente a viver uma segunda mudança de paradigma, mas desta vez afectando 

o Software. O´Reilly interpreta a evolução do Software livre e aberto, que chega a um 

momento crítico e com resultados imprevisíveis (O´Reilly, 2008). Refere a utilização 

do Software livre, controlado pela Licença de Software, que obriga a colocação no 

domínio público de qualquer acréscimo ao Software existente, enquanto o Software 

aberto admite a comercialização dos produtos mesmo construídos a partir de Software 

partilhado. De qualquer forma, o custo do Software aberto tende a ser 

substancialmente inferior ao custo do Software proprietário.  

O progresso da tecnologia permite aos fornecedores de Software olhar para além 

dos discos e CDs como um meio de distribuição de Software. Hoje, há um número 

crescente de empresas como a Google, a Yahoo e a Salesforce.com que 

disponibilizam Software num ambiente Web-based. Este Software pode ser acedido a 

partir de qualquer computador em qualquer parte do mundo. Num inquérito efectuado 

em 2005 pela Gartner (Alvarez, 2008), 79% dos profissionais norte-americanos 

respondem que já estão a utilizar ou a ponderar utilizar aplicações tipo SaaS. A 
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evolução da tecnologia e da Internet são a principal razão que permite aos 

fornecedores de SaaS adquirirem uma posição de destaque no mercado de Software. 

A redução de custos de Hardware, o aumento do poder computacional e o aumento da 

fiabilidade da rede, encorajam fornecedores e consumidores a investirem em serviços 

na Internet. O mesmo inquérito mostra que quase 70% da população que se liga à 

Internet a partir de casa, nos EUA (Estados Unidos da América), fazem-no com uma 

ligação de banda-larga. Nas empresas, 89% dos colaboradores, utilizam uma ligação 

de banda-larga. Esta utilização difundida do serviço de Internet em alta velocidade, 

permite que aplicações do tipo SaaS executem a velocidades competitivas 

comparativamente às aplicações tradicionais instaladas localmente. Além disso, as 

ligações seguras e as técnicas de encriptação da informação ajudam a convencer a 

população em geral de que a Internet é um meio seguro para transportar informação 

sensível (Alvarez, 2008). 

Nos inícios no actual milénio é oficialmente introduzido o termo SaaS. Embora, 

até hoje, ainda não exista um consenso acerca do conceito de SaaS, pode ser definido 

como um modelo de distribuição de Software que consiste no fornecimento de uma 

peça de Software, aplicação ou serviço, a múltiplos clientes ou inquilinos através da 

Internet (Multi-Tenant). A SIIA (Software & Informationa Industry Association) no 

artigo intitulado “Software as a Service: Strategic Backgrounder”, diz ― “[...] In the 

Software as a service model, the application or service, is deployed from a centralized 

data centre accross a network – Internet, intranet, LAN, or VPN – providing access 

and use on a recurring fee basis. Users “rent”, “subscribe to”, “are assigned” or “are 

granted access to” the applications from the central provider” (SIIA, 2001). A 

Microsoft diz que Software-as-a-Service é ― ”[...] Software deployed as a hosted 

service and accessed over the Internet”  (Chong & Carraro, 2006a). Entretanto, esta 

descrição incorpora também conceitos, tais como, o fornecedor de serviço da 

aplicação (ASP – Application Service Provider), os fornecedores da infraestructura da 

aplicação (AIPs - Application Infrastructure Providers), os serviços de negócio de 

Internet (IBS - Internet Business Services), o fornecedor de serviço do negócio (BSP - 

Business Service Provider), o fornecedor de serviço da solução (SSP - Solution 

Service Provider), que aproximam os desafios do negócio partindo de diferentes 

ângulos (Chong & Carraro, 2006). 

A IDC considera SaaS como um modelo de distribuição de Software que faz 

parte da oferta de várias empresas, desde as que o comercializam, às empresas de 



Software como um Serviço - Impacto nas Empresas Portuguesas 
__________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 28 

serviços ou de telecomunicações. O seu valor intrínseco consiste em suavizar o 

investimento, os custos de manutenção e de operação do Software (Mahowald, 2010). 

Segundo a IDC as principais características do modelo SaaS são: 

• Actividades geridas a partir de localizações centralizadas em vez das 

instalações no cliente, utilizando a Internet como meio de acesso às aplicações. 

• Distribuição e implementação das aplicações mais perto de um modelo “um 

para muitos” do que de “um para um”, em questões como a arquitectura, 

gestão, preços e parcerias. 

• Baseia-se num modelo de comercialização no qual não existe um custo inicial 

para além do pagamento de uma subscrição por utilização. 

 

A Gartner considera Software-as-a-Service, todo o Software que tiver as 

seguintes características (Natis, 2007): 

• É distribuído e gerido fora da organização do utilizador. 

• O proprietário do Software é alguém que não pertence à organização do 

utilizador. 

• É partilhado por múltiplas organizações independentes de utilizadores. Uma 

única instância do Software para vários inquilinos (tenants). 

 

Software-as-a-Service nunca se instala na máquina do utilizador. O conceito 

surge no Java dos anos 90, começando por ter uma concretização lenta e pouco 

prática, mas hoje é já uma realidade na indústria do Software. Em certos casos pode 

assemelhar-se um cliente Web comum, instalado na máquina do utilizador, mas que 

efectivamente não é instalado localmente (Desisto, 2007). 

Executar localmente um processo ou aplicação, normalmente implica fazer uma 

instalação. Software-as-a-Service ou Software a pedido resolve este problema, 

instalando-se apenas quando é necessário. A utilização do serviço pode exigir uma 

licença adquirida do ISV (Independent Software Vendor). Neste tipo de Software 

paga-se apenas o serviço Web que se está a utilizar. A título de exemplo, refira-se um 

serviço para Backup ao PC do utilizador. Neste exemplo, tudo o que o utilizador faz é 

guardado por cinco anos nos discos do fornecedor do serviço na rede, que passa a 

sincronizar os dados do utilizador. Para este serviço, existe um custo de manutenção 

mensal ou anual. Neste exemplo, o Software de Backup pode estar incluído no custo 

do computador, pois os ganhos do fornecedor do serviço estão nos dados que o 
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utilizador gera, processa, armazena e recupera e não propriamente na licença de 

instalação da aplicação de Backup. 

Software-como-Serviço pode descentralizar por completo o uso dos sistemas de 

informação, constituindo uma mudança de paradigma na indústria de Software. O 

negócio passa a estar centrado na utilização e não na propriedade de uma licença para 

instalação de uma aplicação. O Software baseado neste modelo é independente do 

Hardware. O acesso autorizado à informação é possível a partir de qualquer local, 

através de fios, cabos, interfaces e serviços universais de informação, sem necessidade 

de qualquer tipo específico de Hardware ou de Software. A partir de qualquer parte do 

mundo, a partir de qualquer dispositivo como por exemplo um telemóvel com ou sem 

interface de voz, é possível ter acesso à informação sem necessidade do utilizador 

instalar nada no dispositivo (Bennett, Layzell, Budgen, Brereton, Macaulay, & 

Munro, 2000, pp. 214-221). 

 

 

Fig. 3 - Centralização da utilização de Software 

 

SaaS é uma forma de disponibilizar Software como um serviço, na maioria das 

vezes como aplicações Web disponíveis Online. Ex: Um fabricante de Software cria 

uma aplicação, disponibiliza-a aos seus clientes e recebe um pagamento pela 

utilização do Software como se fosse um serviço. O cliente tem direitos sobre os seus 

dados e sobre a utilização do Software, sem necessitar de adquirir uma licença ou 
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comprar o Software como se fosse um produto. Alguns exemplos de aplicações deste 

tipo: 

• Google Docs & Spreadsheets (Google Docs & Spreadsheets, 2011) 

• Zoho Office (Office, 2011) 

• BaseCamp (BaseCamp, 2011) 

 

Certamente há diferenças entre os fornecedores de SaaS que tornam algumas 

técnicas de usabilidade mais práticas e eficazes do que outras. Embora a linha seja 

ténue, parece existir duas áreas principais de aplicações tipo SaaS que são divididas 

fundamentalmente por público-alvo e por estrutura de custos: 

a) Business-to-Business SaaS: 

Aplicações que são vendidas aos negócios entre empresas que pagam uma taxa 

de pagamento mensal correspondente à subscrição. Alguns exemplos de 

aplicações deste tipo: 

· Salesforce.com 

· WebEx 

· SugarCRM 

b) Business-to-Consumer SaaS: 

Aplicações que são disponibilizadas aos clientes finais sob a forma de 

utilização livre ou sob a forma de uma taxa de pagamento nominal. Alguns 

exemplos de aplicações deste tipo: 

· Google 

· GMail 

· Google Spreadsheet 

· Mail Yahoo! 

· PayPal 

· Flickr 

SaaS pode não significar exactamente o mesmo que Aplicação como um Serviço. 

A “Aplicação” pode implicar a integração de todos os componentes que inclui: 

interface, lógica de negócio, módulos de acesso a dados e frequentemente, acesso a 

recursos externos tais como outras aplicações internas ou externas à organização do 

utilizador. A maioria das novas aplicações é composta. Muitas aplicações são 

constituídas por recursos On-Premise (instalados no local), e recursos do tipo SaaS. 

Mesmo uma aplicação fornecida completamente num modelo de SaaS pode ter alguns 
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elementos que são distribuídos localmente devido a considerações de desempenho ou 

independência da rede. As aplicações compostas por recursos SaaS e não-SaaS não 

são discutidas nesta tese, mas os elementos de Software que têm uma natureza 

singular (SaaS ou outro) devem ser distintos das aplicações constituídas muitas vezes 

por recursos de naturezas múltiplas. Saliente-se também que partilhar Software pelos 

múltiplos inquilinos pode ter variadíssimas formas. 

A figura seguinte mostra os papéis e as responsabilidades num ambiente 

aplicacional SaaS (Natis, 2007). 

 

Fig. 4 - Ambiente aplicacional SaaS 

 

Para compreender melhor o modelo SaaS, é apresentado um comparativo entre 

SaaS, ASP (Application Service Provider) e aplicação tradicional, mostrando algumas 

das características de cada um destes tipos de Software (Herbert, 2008). 
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Fig. 5 - SaaS, ASP, Aplicação Tradicional 

 

Para Chong & Carraro a distribuição de Software como Serviço modifica a forma 

de pensar dos fornecedores em três aspectos: modelo de negócios, arquitectura da 

aplicação de Software e estrutura operacional (figura 6) (Chong & Carraro, 2006). 

 

Fig. 6 - Áreas que os fornecedores e vendedores de Software devem considerar 
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Hardware do fornecedor. Este passa a ser responsável pela infraestrutura e pela sua 

manutenção. Também fica responsável pela implementação e manutenção do 

Software. Esta alteração na estrutura de negócios tem como consequência imediata a 

vantagem para o cliente que passa a ter menores custos com a infraestrutura de TI. O 

cliente passa a ter também acesso a Software sempre actualizado com as garantias de 

disponibilidade, desempenho e segurança oferecidas pelo fornecedor. Este passa a ter 

estas responsabilidades prestando este serviço a um grande número de utilizadores. A 

vantagem para o fornecedor é a economia de escala. Os custos associados à 

manutenção da infraestrutura de Hardware e Software tornam-se menores à medida 

que aumenta o número de clientes. Este é o princípio da cauda longa (Anderson, 

2006). Um fornecedor de SaaS com um número grande de clientes significa que a 

cada cliente é debitado uma percentagem (Fee2) do custo total dos servidores. Por 

exempo, uma solução SaaS instalada numa Farm3 com cinco servidores que têm 

balanceamento de carga, pode dar suporte a cinquenta clientes de tamanho médio. 

Significa que cada cliente é responsável por um décimo do custo total dos servidores.  

De uma forma geral, nos modelos de negócio tradicionais associados a Software 

On-Premise, a grande parte do orçamento é gasto em Hardware e serviços 

profissionais, ficando uma pequena parte disponível para Software. Chong & Catarro 

apresentam a seguinte alocação de recursos nos diferentes ambientes de Software 

SaaS e não-SaaS (Chong & Carraro, 2006). 

 

Fig. 7 - Orçamento típico para um ambiente On-Premise 

 

                                                 
2 Um fee é o preço pago a título de remuneração pelos serviços. 
3 Uma farm de servidores é um conjunto de servidores ligados em rede que dividem tarefas, actuando 
como se fossem um único servidor, balanceando a carga entre si. 
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A figura 7 apresenta a aplicação típica cliente-servidor On-Premise e mostra uma 

grande parte do orçamento gasto em Hardware que representa a infraestrutura física 

de máquinas, servidores e componentes necessários para manter o Software em rede, 

em serviços profissionais, que representa os custos com pessoas contratadas para 

implementar e dar manutenção no Software e Hardware, incluindo também 

consultores, entre outros, ficando disponível apenas uma pequena parte para Software. 

Segundo Chong & Carraro, o rateamento é cerca de 20% do orçamento é gasto 

essencialmente com licenças de Software comercial, sendo os restantes 80% dividos 

em Hardware e pessoal necessário para manter o Software em operação (Chong & 

Carraro, Architecture Strategies for Catching the Long Tail, 2006).  

 

Fig. 8 - Orçamento típico para um ambiente SaaS 

 

A figura 8 representa o modelo de SaaS e apresenta uma distribuição do 

orçamento bem diferente da anterior. O fornecedor de SaaS aloja as aplicações 

críticas e dados associados em servidores centrais, suportando o Hardware e Software 

com pessoal dedicado. O custo suportado pelo cliente com a área de Hardware e 

recursos humanos para a manutenção da infraestrutura diminui, uma vez toda a 

infraestrutura de suporte à aplicação está sob responsabilidade do fornecedor, sendo 

apenas necessário que o cliente tenha um sistema de acesso à Internet ou à rede que 

estiver usar para comunicar com os sistemas do fornecedor.  
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Fig. 9 - Orçamento típico para um ambiente SaaS (custos de Hardware e serviços profissionais) 

 

 

A figura 9 apresenta a distribuição do orçamento num ambiente SaaS, 

contabilizando os custos de Hardware e serviços profissionais. Os custos associados a 

Hardware e recursos humanos para manter esses Hardwares, que são assumidos pelo 

cliente no modelo tradicional de Software On-Premise e que agora são assumidos 

pelos fornecedores de SaaS. Desta forma, o cliente tem um maior valor do orçamento 

para investir em Software, podendo contratar novos serviços e desenvolvimentos. 

Caso o cliente não precise de outras soluções de Software, todo este capital é 

economizado. A adoção deste modelo por parte dos fornecedores de Software está 

ainda incipiente por várias razões entre as quais a dúvida acerca da vantagem em 

utilizar o modelo SaaS, se todas as despesas com Software e Hardware passam a ser 

da sua responsabilidade. A resposta está na economia de escala. Um fornecedor de 

SaaS com um número X de clientes que subscrevem o serviço alojado centralmente 

na sua infraestrutura permite-lhe servir todos os seus clientes num ambiente 

consolidado, diluindo entre eles os custos de armazenamento e compilação. Para o 

cliente, representa uma poupança considerável de custos comparada com o modelo 

tradicional. Para o fornecedor, à medida que são adicionados mais clientes ou 

inquilinos (Tenants), diminui proporcionalmente o custo operacional por Tenant. 

Desta forma, o fornecedor vai desenvolvendo competências core de multi-inquilino, 

oferecerendo ao cliente Software de qualidade a um custo mais baixo.  
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Arquitectura de Software 
 

Continuando a referir a figura 9 e relativamente à arquitectura de Software, 

Chong & Catarro dizem na definição de SaaS: “ Software desenvolvido como serviço 

alojado e acessido através da Internet”, dependendo de quem define as palavras 

Software e acesso, esta definição pode abranger muitas coisas diferentes. Para um 

arquitecto de Software por exemplo, não diz o que faz de facto funcionar uma 

aplicação SaaS, aquilo que faz a diferença entre uma aplicação bem-sucedida de SaaS 

e uma mal-sucedida. Uma aplicação com código de 10 anos e um Front-End Web, 

pode chamar-se de SaaS, mas a maioria destas aplicações depara-se com problemas 

de escalabilidade. Para definir uma aplicação SaaS madura, é necessário introduzir 

critérios adicionais. Para um arquitecto de Software existem três diferenciadores 

fundamentais que permitem distinguir um Software SaaS bem desenhado, de um 

probremente desenhado. Um Software SaaS bem desenhado é escalável, tem 

eficiência multi-inquilino e é configurável.  

 

Estrutura Operacional 
 

A estrutura operacional da aplicação também é alterada. Associada à estrutura 

operacional, estão factores que permitem a entrega do Software aos clientes e que 

mantêm essa entrega disponível, a executar nas melhores condições a um custo real 

para o cliente - a empresa contratante. Este é um aspecto novo para os ISVs 

(Independent Software Vendors). Além de terem de se especializar no 

desenvolvimento e construção de Software SaaS, têm também de se especializar na 

operação e gestão deste Software.  

Neste tópico foi abordada a evolução do Software e aquilo que formaliza o 

conceito de SaaS. No próximo tópico, é feita uma revisão bibliogáfica acerca do 

conceito SaaS. 

1.3 Revisão da literatura 

Tem-se verificado que cada vez mais o modelo SaaS está a expandir a sua área de 

actuação no mercado mundial de Software. Por redação da Computerworld, o ano de 

2010 SaaS encerra com receita de 9,2 bilioes de dólares americanos, sendo a variação 
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em relação a 2009 de 15,7%. O ano de 2011 tem um crescimento esperado de 16,2%, 

com 10,7 biliões de dólares em receitas (Computerworld, 2010). 

Apesar disto, até hoje ainda não existe um consenso acerca do conceito de SaaS. 

De acordo com Chong & Catarro, se cinco pessoas forem questionadas sobre o 

conceito de SaaS, provavelmente obtêm-se cinco respostas diferentes (Chong & 

Carraro, Architecture Strategies for Catching the Long Tail, 2006), No entanto, os 

especialistas estão de acordo no que refere a alguns principios fundamentais que 

distinguem o SaaS, por um lado, do Software como produto tradicional e por outro, 

dos simples Web sites. Na definição “Software implementado como um serviço 

alojado e acedido através da Internet” (Chong & Carraro, Architecture Strategies for 

Catching the Long Tail, 2006), verifica-se que não descreve nenhuma arquitectura 

específica para o Software, não diz nada sobre as tecnologias ou protocolos 

específicos a utilizar, não faz distinção entre serviços orientados a negócios e serviços 

orientados ao cliente geral, e não exige modelos de negócios específicos. De acordo 

com essa definição, os principais aspetos de distinção do Software como serviço, são 

o local em que o código do aplicativo é executado, como é implementado e como é 

acedido. Analisando-se do geral para o específico, podem-se identificar duas 

categorias principais de Software como serviço (Choudhary, 2007, p. 209): 

• Serviços de linha de negócios, disponibilizados a empresas e organizações de 

todos os tamanhos. Os serviços de linha de negócios geralmente são soluções de 

negócios grandes e personalizáveis, para facilitar processos como finanças, gestão da 

cadeia de fornecimento (Supply Chain Management, ou SCM)4 e relações com  

clientes (CRM). Normalmente estes serviços são vendidos aos clientes através de uma 

assinatura ou subscrição. 

• Serviços orientados a cliente, oferecidos ao público em geral. Os serviços 

orientados a cliente às vezes são vendidos através de uma assinatura ou de uma 

subscrição, mas geralmente são fornecidos sem custo e financiados através de 

anúncios. 

                                                 
4 Gestão da cadeia de fornecimento ou ainda a expressão inglesa também muito utilizada no meio, 
supply chain management, ou SCM, é um sistema pelo qual organizações e empresas entregam seus 
produtos e serviços aos seus consumidores, numa rede de organizações interligadas (Mentzer et al., 
2002);  
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Desisto e Pring dizem que apesar da expansão do SaaS, a mudança para este 

modelo pode não ter aplicação em todos os tipos de Software e em todos os tipos de 

organização. Aproveitando as vantagens do Software e dos serviços, é possível 

maximizar a escolha, a flexibilidade e capacidades dos utilizadores em geral (Desisto 

& Pring, 2008). Contudo, as organizações devem antes de avançar para um modelo 

SaaS, obter resposta para diversas questões, tais como (Desisto & Pring, 2008): 

1. Qual a necessidade do negócio e das TIs.  

2. Que benefício tem o departamento de TI ao adicionar aplicações SaaS aos seus 

portefólios de serviços. 

3. Necessidade de customização e de integração. 

4. Quais são as implicações de se adicionar aplicações alojadas num ambiente 

externo ao da organização. 

5. Quais os níveis de segurança. 

6. Qual o roadmap de serviços 

Segundo Caldwell & Eid, embora os negócios de grande dimensão sejam menos 

prováveis do que os pequenos a considerar soluções de SaaS para as suas actividades 

financeiras de GRC (Governança, Riscos e Compliance), as experiências dos gestores 

não demonstram nenhum inconveniente significativo que impossibilita o uso de 

soluções de SaaS para SOX (Lei Sarbanes-Oxley) e outros tipos de atividades 

financeiras de GRC. As empresas devem considerar soluções de GRC SaaS quando 

(Caldwell & Eid, 2007): 

• Os dados que poderiam ser acedidos pelo fornecedor ou terceiras partes não 

são informação regulada, ou quando a informação regulada fica acessível ao 

fornecedor ou terceiras partes. Estão contratualizados serviços de segurança e 

os controlos de acesso eficazes. 

• Oficiais da conformidade não podem prontamente dar resposta a necessidade 

de suporte e manutenção à infraestrutura de TI usada como suporte às 

atividades de GRC. 

• Os custos de uma aplicação licenciada são mais difíceis de aprovar do que os 

custos de uma subscrição de SaaS (10.000€ por mês para uma subscrição de 

SaaS podem ser mais fáceis de justificar do que um investimento 400.000€ 
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para implementar uma aplicação licenciada, mais a manutenção anual de 

20%). 

Apesar das vantagens do SaaS, a sua adopção ainda causa dúvidas em muitos 

CIOs (Chief Information Officer), especialmente no que refere à segurança e à 

confidencialidade dos dados. Este tipo de dúvidas é um dos obstáculos para o 

crescimento da expansão do modelo SaaS, dificultando a decisão entre adotar ou não 

Software como um serviço. Outra das preocupações é a disponibilidade do serviço. 

Donna Scott num trabalho conjunto com Robert Desisto e Alexa Bona, chamam a 

atenção para os custos dos downtimes não planeados do SaaS  (Scott et al., 2006).Os 

executivos de negócio que utilizam soluções SaaS supõem frequentemente que o 

fornecedor entrega o serviço com mínimas interrupções não planeadas. A percepção 

que prevalece é “liga-o e está sempre lá, “mas a realidade não é assim tão simples. 

Persistem as complexidades de manutenção dos tradicionais centros de dados, da 

infraestructura e das aplicações, mas um elemento importante do valor do SaaS é que 

o fornecedor do serviço assume estas responsabilidades. O centro de dados de um 

fornecedor de SaaS é como qualquer outro que consiste em milhares de componentes 

que interagem e que constituem vários potenciais pontos de falha relativos às áreas da 

tecnologia, pessoas e processos. A diferença fundamental dos centros de dados 

tradicionais, In-House ou dedicados, é que as arquiteturas de SaaS devem suportar 

simultaneamente milhares de clientes de várias e diferentes organizações.  

São importantes as garantias contractuais e SLAs (Service Level Agreements)  

com o fornecedor de SaaS, que mitiguem o risco de interrupção do serviço. O nível de 

serviço Uptime (disponibilidade) requerido depende da criticidade da aplicação para a 

organização (Scott, Bona, & Desisto, Beware of Unplanned Downtime When Using 

Software-as-a-Service Providers, 2006). Para muitas aplicações empresariais 

fornecidas internamente, a maioria de empresas fornece entre 99.5% e 99.9% de 

disponibilidade, que se traduz entre 45 minutos e 3.5 horas de interrupção da 

aplicação, por mês. Gartner considera 45 minutos por o mês ou 9 horas de interrupção 

da aplicação, por ano, para a melhor classe de disponibilidade de uma aplicação de 

Software. Para o cálculo do percentual de disponibilidade do serviço, a maioria dos 

fornecedores de SaaS contabilizam apenas o processamento de back-end e excluem 

interrupções da WAN, da Internet ou da LAN, ou qualquer falha de componentes de 



Software como um Serviço - Impacto nas Empresas Portuguesas 
__________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 40 

Software de terceiros. Consequentemente, para muitos fornecedores de SaaS o SLA 

Uptime ou disponibilidade, tem de ser superior a 99.9%, o que constitui um valor 

mais alto do que aquele que habitualmente se vê nos contratos que referem SLAs que 

variam de 99% a 99.5% por mês (Scott, Bona, & Desisto, Beware of Unplanned 

Downtime When Using Software-as-a-Service Providers, 2006). 

A oferta de integração é importante para a oferta SaaS expandir entre as grandes 

empresas. Cada vez mais é necessária a integração entre sistemas empresariais 

internos e externos a cada organização. Para responder às necessidades do negócio, 

deve-se integrar SaaS com aplicações on-premise, instaladas no local (Liu, Guo, 

Zhao, & Chou, 2010, pp. 402-409). Subscrever Software SaaS, significa guardar os 

dados do negócio fora da rede local controlada, para passarem a estar na "nuvem" da 

Internet. A arquitetura de integração determina como trazer estes dados externos para 

a infraestrutura lógica, para haver interoperação dos componentes da infraestrutura e 

que cada componente tenha acesso aos dados que precisa, independentemente do seu 

local de origem. Na maioria dos casos, a implementação de Software SaaS envolve 

transferir dados de um ou mais aplicativos ou do repositório de dados existentes para 

o novo sistema. Os cenários comuns podem incluir:  

• Setup ou inicialização do Software SaaS com dados pre-existentes na fonte de 

dados instalada localmente. 

• Configurar o Software SaaS para depender de dados produzidos pela fonte 

instalada localmente, como parte da sua funcionalidade. Refira-se por exemplo, um 

aplicativo CRM que consulta dados de Stock geridos por uma aplicação de Stock 

instalada na rede local do cliente.  

Em muitos casos, integrar Software SaaS com aplicações locais, significa criar 

dependências que exigem sincronização e transferência de dados entre a solução SaaS 

e uma ou mais aplicações internas (Chong, Carraro, & Wolter, 2006). Os clientes de 

SaaS devem definir suas próprias estratégias para a integração de SaaS e devem 

incorporá-las numa abordagem holística para integração multi-empresa (Lheureux, 

2008). As empresas devem considerar a flexibilidade e as implicações de gestão de 

risco de adicionar o SaaS ao seu portfólio de serviços de TI. A integração e 

customização, são componentes críticos nas estratégias de arquiteturas SaaS de 
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sucesso, numa infraestrutura de TI centralizada em serviços (Chong, Carraro, & 

Wolter, 2006). 

Os resultados de um estudo efectuado no âmbito deste programa de doutoramento 

revelam que SaaS é uma opção viável para algumas organizações. No entanto, 

existem várias preocupações no que refere ao nível do serviço prestado pelos 

fabricantes e fornecedores do Software. Entre estas preocupações está a integração de 

SaaS com outras aplicações nomeadamende as aplicações On-Premise instaladas na 

infraestrutura do cliente de SaaS. Nesse estudo conclui-se que dentro das principais 

preocupações na utilização de SaaS, os clientes inquiridos apontam a privacidade dos 

dados (75%), a customização do produto (50%), a integração com outras aplicações 

(42%), e os modelos de licenciamento complexos (33%) (Araujo, 2009). Uma questão 

em aberto resultante deste estudo e que é uma das grandes preocupações dos 

potenciais clientes de SaaS, é a seguinte: 

Como resolver os problemas de integração de SaaS? Como integrar os serviços 

SaaS com as minhas aplicações On-Premise? Como criar uma plataforma 

eficiente de integração SaaS? 

Para dar respostas às preocupações de integração com SaaS, os fabricantes de 

Software devem disponibilizar diferentes opções. Benoit Lheureux diz que as 

organizações têm quatro opções para resolver o problema da integração de SaaS: 

• Usar as APIs (Application Programming Interface) e tecnologias do 

fabricante de Software; 

• Usar uma tecnologia de integração de SaaS de uma terceira parte; 

• Usar soluções de integração-como-um-serviço (IaaS); 

• Usar serviços profissionais ou um integrador de sistema. 

Os clientes de SaaS devem definir as suas próprias estratégias de integração de 

SaaS e devem incorporá-las numa aproximação holística à integração multi- 

empresarial, em todos os projetos (Lheureux, 2008).  

Segundo (Araujo, Vasquez, & Cota, 2009) deve-se apostar na adopção do modelo 

SaaS para desenvolver a economia através da oferta de produtos robustos, flexíveis, 
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escaláveis e seguros, e constitui uma opção que pode revelar-se importante para o 

futuro de muitas organizações. Sugere-se aos fabricantes e fornecedores de Software 

que considerem SaaS no desenvolvimento da sua oferta de produtos. Que apostem no 

aprofundamento de conhecimento nesta área, que explorem a potencialidade das 

soluções propostas, não descurando a componente da segurança que adquire grande 

destaque neste tipo de produtos ou serviços. Para os clientes, o recurso a SaaS 

constitui uma vantagem considerável, podendo contribuir para a sua decisão de 

concretizar a implementação de uma nova solução, processo ou funcionalidade, mas 

também para as probabilidades da sua sobrevivência e crescimento, em particular na 

área do comércio electrónico que se perspectiva ter um grande crescimento nos 

próximos anos. Devem procurar e avaliar fabricantes e fornecedores de SaaS, no que 

refere à capacidade de integração dos seus produtos com as aplicações On-Premise do 

cliente, a adaptação rápida às suas necessidades, a segurança e desempenho da 

solução, nos níveis de serviço, e fundamentalmente a continuidade da prestação do 

serviço (Araujo, Vasquez, & Cota, 2009). 

As empresas devem considerar a flexibilidade e as implicações de gestão do risco 

de adicionar o SaaS aos seus portfólios de serviços de TI. A integração e a 

customização são componentes críticas nas estratégias de arquitetura SaaS bem-

sucedida, numa infraestrutura de TI centralizada em serviço (Chong, Carraro, & 

Wolter, 2006). 

Acreditamos que o futuro da computação corporativa não se apoiará, puramente, 

nos itens instalados localmente ou na nuvem. Em vez disso, como os símbolos yin e 

yang, haverá uma coexistência harmônica e simbiótica. 

No que refere à análise do conceito de SaaS, verifica-se a existência de várias 

interpretações de SaaS e também diferentes implementações de oferta SaaS. Também 

se observa que há um equívoco entre conceitos de SaaS e o termo Cloud Computing 

ou computação na nuvem. O facto de SaaS utilizar a Internet ou nuvem, não significa 

que é considerada no contexto de computação na nuvem. Gartner define “cloud 

computing” como um estilo de computação onde as capacidades de TI são 

massivamente escaláveis e entregues como um serviço aos utilizadores externos que 

utilizam tecnologias Web (Gartner, 2013). Com base na definição de Gartner, 

encontra-se um jogo de conceitos. O primeiro é o conceito de entregar serviços. A 
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implementação não interessa desde que o resultado da implementação possa ser 

medido dentro das condições do serviço associado a um SLA (Service level 

Agreement). Incluído neste conceito está o pagamento baseado na utilização. O 

segundo conceito é a escalabilidade massiva. Economias de escala reduzem o custo 

do serviço. Terceiro, entrega usando tecnologias Internet implica que Standards 

específicos sejam preservados, acessíveis e visíveis de forma global. Finalmente, estes 

serviços são fornecidos a múltiplos utilizadores externos, partilhando recursos para 

aumentar a economia de escala (Plummer, 2008). O tema “computação na nuvem” é 

um mais abrangente que não pode ser confundido com SaaS, que utiliza a computação 

na nuvem apenas na sua arquitetura (Desisto, Plummer, & Smith, 2008). 

No que refere à arquitetura de SaaS, são várias as dúvidas e questões quanto ao 

modelo mais eficaz a utilizar. Desisto e Paquet apresentam quatro modelos 

arquiteturais mais utilizados pelos fabricantes e fornecedores de SaaS (Desisto & 

Paquet, 2006). Os fornecedores de SaaS fazem escolhas architecturais que envolvem 

partilhar ou não, a infraestrutura de execução da aplicação (Tenant – único inquilino 

ou Multi-Tenant – vários inquilinos), envolvem a capacidade de ter ou não ter 

múltiplas versões da aplicação e também envolvem a separação dos dados (física ou 

lógica). Dados três atributos distintos e duas opções para cada atributo, há oito 

possibilidades teóricas. No entanto, na prática, verificam-se cinco modelos específicos 

a emergir e, dos cinco, apenas quatro obdecem aos requisitos necessários para que 

seja considerado SaaS. Estes modelos que suportam SaaS são:  

1. Tenancy isolado;  

2. Execução partilhada;  

3. Multi-Tenant/Versão;  

4. Multi-Tenant/Multi-Version.  

Outras opções tais como a execução dedicada da aplicação, a versão única 

(Single-Version) e versão múltipla (Multi-Version) com modelos lógicos de 

separação dos dados não existem no mercado em 2006. Gartner acredita que devido às 

empresas pretenderem uma infraestrutura dedicada, procuram também instâncias 

físicas de bases de dados dedicadas. Caso contrário, os benefícios da infraestrutura 

dedicada ficam extremamente enfraquecidos ao não dedicar os recursos da base de 
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dados também. A figura seguinte apresenta os quatro modelos architecturais de SaaS 

disponíveis no mercado (Desisto & Paquet, 2006): 

 

       Suporta SaaS 

 
Serviço de 

hosting 
Isolamento Execução 

Multi-inquilino 

Versão única 

Multi-inquilino 

Multiversão 

Infraestrutura Dedicada Partilhada Partilhada Partilhada Partilhada 

Versões Multipla Unica Unica Unica Multipla 

Separação 

de dados 
Física Física Física Lógica Lógica 

Tab. 2 - Modelos arquitecturais SaaS 

 

O conceito fundamental de SaaS é o de que baseia-se no valor que os negócios 

podem proporcionar às organizações, no que refere à distribuição, facturação e 

arquitectura. Para o cliente, o objetivo de utilizar SaaS, é ter acesso a Software sem 

custo de licença de instalação. O tema SaaS ainda irá passar por várias mudanças em 

resposta às necessidades do mercado e surgem vários tipos de oferta. No próximo 

tópico, são abordados vários aspectos relativos ao desenvolvimento de Software SaaS. 

 

Da revisão bibliográfica e das considerações do tópico 2.1, conclui-se que SaaS é 

muito mais do que um modelo de distribuição de Software. Nos tópicos seguintes 

mostra-se que SaaS é uma combinação de modelo de negócio, arquitectura da 

aplicação e estrutura operacional. Passar a oferecer Software como um serviço em vez 

de Software como um produto, exige que os fornecedores de Software e os operadores 

de telecomunicações mudem a forma de pensar em três áreas interrelacionadas: no 

modelo de negócios, na arquitectura do Software e na estrutura operacional (Chong & 

Carraro, 2006). 

 

1.3.1 Os serviços na nuvem (ASP, SaaS, IaaS, PaaS) 
 
Software como um serviço é um domínio emergente e ainda imaturo. Associado a 

este domínio, existem várias terminologías com o mesmo sgnificado que podem ser 

utilizadas em diferentes contextos. É então relevante caracterizar os conteitos do 

domínio, para evitar confusões em etapas posteriores. 
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A primeira definição de ASP (application Service Provider) é apresentada em 

1999 pela IDC. Segundo a IDC um ASP exigia os seguintes requisitos:  

1) Centralização da aplicação 

2) Fornecedor de acesso à aplicação (não posse)  

3) Controlados centralmente 

4) Serviço de um-para-muitos  

 

Neste conceito original do ASP o cliente além da utilização remota de uma 

aplicação de Software pode também alugar a infraestrutura de suporte à aplicação no 

centro de dados. Para os clientes, ASP surge assim como um conceito novo de 

Software alojado remotamente em Outsourcing de aplicações. 

Hoje, os serviços na nuvem ditam as regras na Internet. Este novo conceito de 

Cloud Services ou Cloud Computing teve um boom no segundo semestre de 2009 e 

continua em forte expansão em 2010. Conforme se tem vindo a referir nesta tese, a 

computação ou os serviços na nuvem, tem várias vantagens, nomeadamente a 

escalabilidade, segurança, alta disponibilidade, economia e agilidade. Seguidamente 

são referidas algumas categorias associadas ao conceito de Cloud Computing. 

 

Serviços na nuvem 

Existem várias categorias de serviços na nuvem sendo as mais populares: Saas, 

PaaS e IaaS. Para além da categoria SaaS que tem sido o foco de atenção e estudo 

nesta tese, existem as seguintes:  

 

• PaaS (Platform as a Service) 

Plataforma de desenvolvimento de aplicações, inclusivamente de Software como 

um serviço. Desta forma, as tarefas associadas ao desenvolvimento de Software tais 

como, desenvolvimento, compilação, Debugging, distribuição e teste, podem ser 

executadas na nuvem. A diferença deste conceito para os Mainframes e os terminais 

estúpidos de antigamente, é fundamentalmente a forma organizada e a capacidade de 

escalar. A vantagem deste serviço é poupar custos em Hardware e poder escalar dados 

de forma simples sem ter responsabilidades sobre a infraestrutura de Hardware de 

suporte aos ambientes de desenvolvimento e testes. Exemplos desta categoria de 

serviços na nuvem: 

• GAE (Google App Engine) 
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• Force.com da Salesforce  

 

• IaaS (Infrastructure as a Service) 

Infraestrutura como um serviço, geralmente em ambientes virtuais. Desta forma, 

o cliente não necessita de comprar servidores para suportar uma determinada 

aplicação. Em vez disso, contrata um serviço dentro de um centro de dados, de acordo 

com as suas necessidades de infraestrutura, e passa a ter acesso completo à plataforma 

e ao Software. Os custos associados a este tipo de serviço baseiam-se na sua 

utilização ou reserva dos recursos contratados. Exemplos deste tipo de serviço: 

• EC2 da Amazon  

• Blue Cloud da IBM  

 

Para além destas principais categorias de serviços na nuvem, existem outras que 

têm vindo a ganhar aplicabilidade no mercado: 

 

• DaaS (DB as a Service) 

Base de dados como serviço, alojada num centro de dados, podendo ser acedida 

externamente por qualquer tipo de aplicação, como se fosse local. 

 

• GOVaaS (Governance as a Service) 

Serviço que apoia a gestão de topologias, gestão de recursos e virtualização 

através da Internet, com base em políticas definidas para dados e serviços. 

 

• INFaaS (Information as a Service) 

Consumo de informação alojada remotamente, assim como integração de 

Software, utilizando por exemplo APIs. 

 

• iPaaS (Integration as a Service) 

Serviço que disponibilida as funções e os recursos de um EAI (Enterprise 

Application Integration). 

 

• BPaaS (Business Process as a Service) 
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Recursos remotos para criar processos de negócio. O aplicativo pode interagir 

com sistemas, serviços e informações, que geram uma sequência de processos 

empresariais. 

 

• SECaaS (Security as a Service) 

Serviços de segurança aplicados a E-mail, navegação, controlo de 

vulnerabilidades, entre outros, incluindo uma interface de monitorização via 

Internet. 

 

• STaaS (Storage as a Service) 

Armazenamento como serviço dentro de um centro de dados, podendo ser 

acedido por aplicações externas. 

 

• TaaS (Test as a Service) 

Ambiente para testes de aplicações em nuvem, Websites e aplicações remotas 

disponibilizado na Internet. 

 

• Everything as a Service 

O conceito tem vindo a evoluir constantemente, existindo hoje referências a EaaS 

ou XaaS, ou seja, “tudo como serviço” na nuvem. A tendência é efectivamente essa, 

uma vez que a tecnologia de hoje já o permite fazer.  

 

1.3.2 Mercado para SaaS 
 

O mercado de SaaS está a desenvolver-se para várias categorias de Software, 

nomeadamente em aplicações de negócio e de infraestrutura. Exemplos destas 

aplicações são CRM (Customer Relationship Management), Recursos Humanos, BI 

(Business Inteligence), E-mail, etc. Pesquisas da IDC e da Gartner (Mertz, Eschinger, 

Eid, Huang, Pang, & Pring, 2009) apresentam fortes tendências de crescimento do 

mercado de SaaS a nível mundial: 

• Em 2011, 25% dos novos negócios de Software são SaaS; 

• Em 2012, a oferta de BPMSs (Business Process Management Systems) está 

embebida em 40% das ofertas SaaS; 
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• Em 2012, mais de 66% dos ISVs (Independent Software Vendors) está a 

oferecer parte dos serviços em SaaS. 

 

De entre as razões citadas no estudo da Gartner (Mertz, Eschinger, Eid, Huang, 

Pang, & Pring, 2009), aponta-se a actual crise ecomonica e o aumento de 

popularidade das plataformas de serviços ou Cloud Computing. 

 

 

Fig. 10- Previsão das Receitas de Software as a Service em Todo o Mundo 

 

As principais conclusões deste estudo são as seguintes: 

• As soluções de escritório e desenvolvimento de conteúdos continuam com 

um crescimento rápido, embora a partir de uma base de pequena dimensão. 

• Os mercados de conteúdos, comunicação e colaboração continuam a 

demonstrar a mais alargada disparidade de geração de lucros em SaaS. 

Percentagens de 2% a 3% em ECM (Enterprise Content Management) e mais 

de 70% em Software de conferência (Web conferencing). 

• A adopção do SaaS no mercado dos ERPs e SCM varia consoante a 

complexidade dos processos. Preve-se um aumento para 30% da procura 

neste segmento, em 2013. 
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• O Mercado de CRM exibe uma adopção mais generalizada, entre 9% e mais 

de 33% do total de receitas em Software, dependendo da secção de CRM. 

Globalmente, 18% das receitas no mercado CRM são conseguidas no modelo 

SaaS em 2008.  

 

A tabela abaixo (Tab. 3) apresenta os valores de receita relativa a SaaS, no 

universo das grandes categorias de Software em relação ao SaaS, e os valores de 

receita estimados para 2013. Valor de Receitas em SaaS para os mercados de 

Software empresarial, 2007-2013 (Mertz, Eschinger, Eid, Huang, Pang, & Pring, 

2009). 

 

 

Tab. 3 - Valor de Receitas em Software-as-a-Service 2007-2013 (Milhões de Dólares)  

 

 

Um estudo da IDC de 25 de Janeiro de 2011 revela que SaaS está a alterar a indústria 

de Software (Mahowald, 2010): 

• De 2010 a 2014, os valores de receita com SaaS vão crescer em cerca de 5 

vezes mais que o crescimento do Software tradicional; 

• Em 2012, menos de 15% das novas empresas de Software que surgam no 

mercado têm produtos fornecidos em pacote (CD). 

• Em 2014, cerca de 34% de todas as compras com novo Software, são 

consumidas via SaaS e constituem cerca de 14,5% dos gastos com Software a 

nível mundial. 



Software como um Serviço - Impacto nas Empresas Portuguesas 
__________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 50 

• De entre as três principais categorias de Software, as aplicações SaaS 

dominam em 2009, contabilizando 61,7% das receitas dos serviços na nuvem, 

a nível mundial. 

 

1.3.3 O desenvolvimento de soluções SaaS 

Para desenvolver Software baseado no modelo SaaS, fabricantes e fornecedores 

de SaaS enfrentam novos desafios que têm de ultrapassar. Há que identificar logo de 

início, quais são as questões técnicas a ter em atenção e tudo aquilo que muda 

relativamente à construção de Software tradicional. Como referido anteriormente nesta 

tese, existem aspectos que se tormam mais importantes em Software SaaS do que em 

Software tradicional, que é executado numa rede local, supostamente mais facilmente 

controlada. Referem-se, por exemplo, a maiores exigências ao nível da segurança dos 

dados e da aplicação e também escalabilidade dos dados e da aplicação. O 

desenvolvimento de Software SaaS traz desafios muito importantes para as equipas de 

produção de Software. Todas as equipas têm de ter noção do impacto de uma alteração ao 

Software, em todos os utilizadores. A instalação de uma nova versão em produção passa a 

ser disponibilizada imediatamente a todos os utilizadores do serviço e como tal, há 

necessidade de cuidados maiores na propagação de uma eventual falha a um grande 

número de utilizadores. Comparativamente ao Software tradicional ou On-Premise que 

tem associado um processo de instalação, através de SaaS é facilitada a tarefa de 

distribuição de Software contudo, há que ter em atenção o impacto de uma falha. Em 

contrapartida, a disponibilização de uma correcção fica também facilitada, pois ao instalar 

a nova versão com a correcção, esta fica imediatamente disponível a todos os utilizadores. 

Segundo Chong e Carraro, a abordagem do SaaS tem o potencial de transformar a 

forma como os departamentos de tecnologia da informação (TI) se relacionam entre si 

e até o que pensam sobre o seu papel como fornecedores de serviços (Chong & 

Carraro, 2006).  

A maioria das organizações conhece bem o valor da informação e o quão 

importante é a segurança dos dados. O cliente vai pagar pela utilização de um serviço 

que é configurado ou customizado de acordo com as suas especificações. Este pode, 

por exemplo, exigir que os seus dados estejam separados dos restantes clientes. Neste 

caso, o fornecedor tem de garantir o total isolamento que pode passar pela separação 

dos dados em base de dados própria para aquele cliente. Os clientes passam a ter a 
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informação crítica do negócio na plataforma centralizada do fornecedor. Este aspecto é 

importantíssimo tanto para o cliente como para o fabricante e/ou fornecedor. Fabricante e 

fornecedor do Software têm de estabelecer uma relação de confiança que permita oferecer 

esta mesma garantia ao cliente. O fabricante de Software tem a responsabilidade de 

disponibilizar um produto que permita ao fornecedor a responsabilização pela gestão de 

uma infraestrutura segura e escalável que garanta o desempenho, a fiabilidade e 

disponibilidade do serviço, de acordo com as expectativas acordados com cada cliente. 

Outro aspecto a considerar sobre o desenvolvimento de SaaS é o modelo de 

negócio a utilizar e que pode simplesmente envolver custos mais elevados ou maiores 

esforços para construir o Software, representando um novo desafio para a concepção 

de modelos de preço (Lehmann & Buxmann, 2009, pp. 452-461). No tópico 2.4.1 é 

discutido com detalhe o modelo de negócio. 

Existem uma série de detalhes técnicos associados ao desenvolvimento de 

Software SaaS. No capítulo 2.4, são apresentados factores a considerar no 

desenvolvimento de SaaS. 

1.4 Resumo do capítulo  

Neste capítulo referem-se as características do Software-as-a-Service (SaaS) no 

contexto da literatura existente. Procura-se clarificar o equívoco entre os conceitos de 

SaaS e o termo Cloud Computing ou Computação na Nuvem, modelo de negócio e 

seus aspetos técnicos, através da revisão bibliográfica e que leva à conclusão que 

SaaS é muito mais do que um modelo de distribuição de Software, sendo uma 

combinação de modelo de negócio, arquitectura da aplicação e estrutura operacional. 

O objetivo deste capítulo foi de fazer o levantamento e avaliação dos principais 

problemas associados à implementação e disponibilização de Software como um 

serviço, e identificar linhas de investigação nesta área. O próximo capítulo aprofunda 

os aspetos associados ao modelo de negócio e também o detalhe técnico, focando 

vários aspetos que são importantes considerar no desenvolvimento de Software SaaS. 
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CAPÍTULO II – ANÁLISE DE DOMÍNIO 

 

2.1 Introdução 
 

A disciplina de análise de domínio começa a ser considerada importante pela 

comunidade de engenharia de Software a partir da necessidade de se diminuir o custo 

não proporcional à manutenção de Software, resultante da introdução de alterações 

arbitrárias (Arango & Pietro-Díaz, 1991), assim como do consenso relativo à 

importância do desenvolvimento para reutilização neste cenário. 

O termo Análise de Domínio é introduzido por (Neighbors., 1981) com a seguinte 

definição: 

“A Análise de Domínio é uma tentativa de identificar os objetos, operações e 

relações entre o que peritos num determinado domínio percebem como 

importante.” 

Se considerarmos, por exemplo, o domínio de transporte aéreo, objectos típicos 

são assentos, vôos, aeroportos e tripulação. Operações e ações incluem escalonamento 

de vôos, reserva de assentos e relacionamento entre tripulação e vôos. Uma linguagem 

específica de domínio pode ser criada para representar estes objetos, operações e 

relações, que pode, posteriormente, ser utilizada para descrever outros sistemas neste 

domínio. Intuitivamente, esta atividade pode ser considerada equivalente à análise 

convencional de requisitos. No entanto, atuando em um meta-nível e portanto ao invés 

de explorar requisitos de uma aplicação específica, os requisitos explorados dizem 

respeito a uma família de aplicações de uma determinada área (Arango & Pietro-Díaz, 

1991). No processo tradicional de desenvolvimento de Software, dividido em fases, o 

resultado de uma fase é usado como ponto de partida para a fase seguinte. Isto 

acontece com todas as fases com exceção da Análise de Requisitos, que sendo a 

primeira do ciclo não tem suporte de nenhuma outra fase. Esta falta de suporte leva a 

dificuldades nesta fase, sendo que uma das mais notórias é a dificuldade de 

comunicação entre o analista e o utilizador. Tendências recentes têm apontado para o 

uso da Análise de Domínio numa fase anterior à Análise de Requisitos de forma a 

apoiá-la (Arango & Pietro-Díaz, 1991). Esta dá-se pela construção de um modelo do 
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domínio onde se dá o desenvolvimento de aplicações, procurando elicitar a linguagem 

característica do domínio. Esta é então usada para descrever os requisitos da aplicação 

e assim se dá um tipo poderoso de reutilização, o de análise.  

Para levantar a linguagem característica geralmente adota-se o procedimento de 

consultar um especialista. Nos domínios bem estabelecidos e formalizados isto é 

possível, sendo as aplicações descritas diretamente usando conhecimento 

representado sobre o domínio. Contudo, existem alguns domínios onde são raros ou 

inexistentes os especialistas. Tome-se por exemplo domínios bastante informais, tais 

como uma banca de revistas ou um restaurante. Nesses casos, não existem 

especialistas no domínio, mas os próprios participantes de uma banca de revistas ou 

de um restaurante, tais como um vendedor ou um caixa. Cada ocorrência de um 

domínio é chamada de instância do domínio. Temos, por exemplo, o domínio 

Bibliotecas e a instância deste domínio Biblioteca UVigo. A proposta de (Neighbors., 

1981) de construção de programas através de componentes reutilizáveis exige que se 

faça uma análise de domínio para construir uma linguagem específica ao domínio. 

Esta linguagem é então usada para especificar o Software e esta especificação é por 

sua vez transformada em programas executáveis. Este paradigma é conhecido como 

paradigma Draco. 

Software como Serviço é um domínio emergente e imaturo. Para determinar 

quais os aspectos fundamentais a considerar no desenvolvimento de SaaS, são 

apresentados neste capítulo os conceitos, pontos de vista e características relacionadas 

com o desenvolvimento e disponibilização de Software como um serviço. 

 

2.2 Análise de Domínio Não Funcional 
 

Este tópico apresenta factores a considerar no desenvolvimento de SaaS, o 

modelo de negócio associado, a garantia dos níveis de serviço e os modelos de 

licenciamento para geração de receita. 

 
2.2.1 Modelo de Negócio e Retorno de Investimento 

Com o desenvolvimento das tecnologias de informação e a possibilidade de 

disponibilizar Software na nuvem como um serviço, há necessidade de uma mudança 

de paradigma acerca do fornecimento de Software. Para os fabricantes não é mais 
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uma opção, constituindo hoje uma necessidade ter uma oferta SaaS para manterem o 

seu pocisionamento no mercado. Fornecer Software como um serviço, tem 

implicações no modelo de negócio da organização a vários níveis. A alteração do 

modelo de negócios segundo (Ma, 2007) pode envolver os seguintes aspectos: 

• Alteração da propriedade do Software do cliente para um fornecedor 

externo. 

• Alteração da responsabilidade pela infraestrutura tecnológica e pela 

gestão, ou seja, Hardware e serviços profissionais, do cliente para o 

fornecedor do serviço. 

• Redução do custo total associado ao fornecimento de serviços de Software 

através da especialização e da economia de escala. 

• Identificação das oportunidades através do estudo da cauda longa, 

reduzindo, ao mínimo, o custo associado à subscrição do serviço de 

Software por cada cliente. 

Para servir os clientes de forma eficiente, o fornecedor deve estar certo de quais 

são as múltiplas necessidades deles, qual a melhor forma de as satisfazer e como 

comunicar-lhe eficazmente a natureza dos bens ou serviços que oferece. O fornecedor 

de Software deve então fazer um estudo de mercado antes de disponibilizar uma 

opção de SaaS. Através dos resultados do estudo de mercado, além de identificar o 

cliente, o fabricante fica com a noção dos custos associados ao desenvolvimento de 

uma opção SaaS, através da identificação das funcionalidades requisitadas pelos 

vários potenciais clientes. Desisto & Pring dizem que aproveitando as vantagens do 

Software e dos serviços, é possível maximizar a escolha, a flexibilidade e capacidades 

dos utilizadores em geral (Desisto & Pring, 2008). Contudo, as organizações devem 

antes de avançar para um modelo SaaS, obter resposta para diversas questões, tais 

como (Desisto & Pring, 2008): 

1. Qual a necessidade do negócio e das Tis? 

2. Que benefício tem o departamento de TI ao adicionar aplicações SaaS 

aos seus portefólios de serviços? 

3. Necessidade de customização e de integração? 
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4. Quais são as implicações de se adicionar aplicações alojadas num 

ambiente externo ao da organização? 

5. Quais os níveis de segurança? 

6. Qual o roadmap de serviços? 

Nos tópicos apresentados a seguir, são referidos aspectos que influenciam 

directamente o modelo de suporte.  

  

2.2.2 Garantia dos Níveis de Serviço (SLAs) 
 
Um dos factores a considerar por um cliente de SaaS, é sem dúvida a confiança 

na qualidade dos serviços prestados pelo fornecedor do serviço. Um Software SaaS 

pode suportar um processo crítico de negócio do cliente e qualquer falha pode 

representar uma perda enorme. Assim e apesar do Software SaaS poder permitir a 

sincronização da informação num cenário Offline e Online na nuvem, existe sempre 

uma forte dependência da disponibilidade do serviço que está sob responsabilidade de 

terceiros. O fornecedor de SaaS pode sub-contratar o uso de infraestrutura e 

plataforma de suporte ao serviço, que pode estar sob responsabilidade de um outro 

fornecedor de IaaS ou PaaS. Todos estes aspectos devem ser considerados na 

definição do nível de serviço a oferecer ao cliente final. Há então necessidade de 

clarificar garantias para a prestação do serviço que têm de ser acordados entre o 

fornecedor e o cliente do serviço através de um SLA. Através destes acordos, o cliente 

passam a ter garantias de disponibilidade e qualidade do serviço. 

Poucas empresas de SaaS prestam muita atenção aos SLAs, poucas empresas 

investem realmente nos acordos de níveis de serviço e a maioria de clientes não fazem 

a mínima ideia das implicações que lhe estão associadas. Supostamente, o fornecedor 

de SaaS assume os seus compromissos associados ao nível de serviço mas em geral, a 

maioria de fornecedores tendem a manter este tema fora do foco de atenção dos 

clientes. Muitas empresas de SaaS usam um único SLA padrão para todos os clientes, 

mantendo ao mínimo seus compromissos e obrigações. 

Um SLA, como o seu nome o sugere, é um acordo entre o fornecedor de serviço e 

os consumidores, consistindo nos vários compromissos relativos aos níveis de serviço 

que são combinados ou excedidos. Trata-se de um contrato efectuado entre o 

fornecedor de serviço e os seus consumidores. Um acordo formal escrito entre o 

fornecedor de serviços e o cliente. É um acordo mútuo sobre aquilo que vai ser 
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entregue e como vai ser entregue. Um SLA deve conter diferentes secções definidas 

como um objetivo do nível de serviço (SLO). Referem-se a seguir os SLOs de um 

típico SLA: 

 

• Disponibilidade do serviço – Define a disponibilidade do serviço 

representado em percentagem (por exemplo: 99.95% uptime). 

• Tempo de Resposta do Sistema - Define o tempo de resposta das várias 

transações representadas em segundos. (por exemplo: Login não deve 

demorar mais de 9 segundos) 

• Tempo de Resposta do Serviço ao Cliente - Resposta a inquéritos do 

cliente deve não fazer demorar mais do que uma fatia de tempo alocado aos 

vários serviços (por exemplo: activar um serviço para um novo grupo deve 

demorar menos de dois dias úteis). 

• Disponibilidade do serviço ao cliente - Disponibilidade do serviço ao 

cliente, representada em horas por dia. (por exemplo: 8X5 para clientes 

regulares, 24X7 para clientes da platina). 

• Tempo de Reposição do Serviço – tempo que demora a restaurar o serviço 

depois de reportar indisponibilidade. Representado o tempo em minutos ou 

que demora a repor o serviço (por exemplo: 30 minutos para 

indisponibilidade geral do serviço). 

• Janela de Failover para uma recuperação de disastre – Define o tempo 

que demora a restaurar o serviço num local de recuperação do desastre, se o 

desastre incapacitar o centro de dados principal. 

• Recuperação de dados do cliente - compromisso de transferir todos os 

dados do cliente, num formato acordado, no caso de o cliente deixar de 

subscrever o serviço. 

• Notificação da manutenção – Notificação atempada a todos os clientes, de 

que o fornecedor planeia uma intervenção que indisponibilizará o serviço 

(por exemplo: um downtime/indisponibilidade planeado que demore mais do 

que uma hora requer o envio de uma notificação, com 10 dias úteis de 

antecedência). 
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• Notificação pró-activa de indisponibilidade do serviço – Define o tempo, 

em minutos, que o fornecedor demora a informar o cliente de que existem 

problemas no serviço. 

• Causa da indisponibilidade – Relatório enviado aos clientes depois de uma 

indisponibilidade do serviço que explica a circunstância, o incidente e as 

várias acções efectuadas para corrigir o problema. Alguns clientes exigem 

um relatório automaticamente. Em alguns SLAs determina-se que um 

relatório de indisponibilidade é enviado a pedido específico do cliente. 

Geralmente o fornecedor do serviço envia três dias úteis após a 

indisponibilidade do serviço. 

 

Com o crescente fornecimento de Software como um serviço em detrimento do 

fornecimento de produtos de Software, torna-se fundamental escrever SLAs bem 

detalhados e com o rigor adequado ao grau de exigência de cada tipo de cliente. 

Grandes clientes que pagam um nível de serviço rigoroso têm menor tolerância a 

indisponibilidades do serviço, do que clientes mais pequenos que pagam menos pelo 

serviços acordados em condições menos rigorosas. Ora os SLAs devem reflectir estas 

condições. Para que seja possível definir SLAs, é necessário medir a disponibilidade 

do serviço. Caso contrário, a informação de desempenho e disponibilidade do serviço 

é baseada na percepção dos utilizadores, o que é improvável a sua aplicação na 

realidade. Segundo (Scott, 2001), é simples o cálculo básico do percentual de 

disponibilidade (figura 11). 

 

 

Fig. 11 - Fórmula de cálculo de disponibilidade 

 

Para os fornecedores e Outsourcers, responsáveis por controlar serviços de ponta-

a-ponta, a medição da disponibilidade é vital ao reporte, à gestão dos níveis de serviço 

e à relação com o cliente. Esta medição potencia o fácil alinhamento de expectativas e 

comunicação, medindo desempenho de serviço e o seu impacto no negócio.  
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Um ponto crítico nos SLAs é a existência de penalizações por falhas no nível de 

serviço. Em cima referem-se as cláusulas que constam na generalidade dos SLAs. 

Contudo, deve também existir uma cláusula que refira as consequências ao fornecedor 

por não cumprir os termos e condições acordados. Cada SLA deve também definir as 

penalizações por falhar ao compromisso do nível de serviço acordado. Tipicamente as 

penalizações são especificadas com um crédito distribuído para as taxas da subscrição 

do seguinte mês. Do ponto de vista operacional, o serviço tem de ser monitorado de 

ponta-aponta, de forma a garantir aquilo que está acordado e assim cumprir com a 

abrigações acordadas no SLA. Existem hoje propostas de modelos e algumas 

ferramentas no mercado que nos permitem fazer a gestão de níveis de serviço. 

Contudo, existe sempre um grau de subjectividade das partes envolvidas no SLA. 

Para aproximar as partes, é normalmente feito Reporting regular do desempenho e 

disponibilidade do serviço e frequentes revisões do SLA, que por norma é feita 

anualmente. 

 

2.2.3 Modelos de geração de receita e Licenciamento 

No fornecimento de SaaS, o pagamento dos serviços prestados pode ser mensal, 

trimestral, anual, através de assinatura ou baseado no uso, por exemplo, no volume de 

transações. Existe também o modelo gratuito, no qual a empresa que fornece o serviço 

não o vende para quem usa o serviço directamente, mas para as empresas que o 

patrocinam, sob a forma de publicidade. O que interessa atingir, através da 

publicidade, são os utilizadores destes serviços. Independentemente do modelo de 

geração de receita há questões que extravasam o domínio técnico. Há várias questões 

a considerar tais como as relativas a recursos humanos. Quando o SaaS é introduzido 

no fabricante e/ou fornecedor de Software, o perfil de uso dos recursos tende a ser 

alterado. Cada vez mais as funções que são executadas manualmente, são processadas 

automaticamente. Há também uma mudança no perfil dos profissionais, com equipas 

geralmente pequenas, mais qualificadas e de maior custo (Chong & Carraro, 2006). 

A adopção de SaaS tem impactos a vários níveis que consequentemente tem 

impacto nas vendas e nos processos de geração de receita.  Esta é mais uma linha de 

pesquisa e investigação mas que não é muito explorada nesta tese. Constitui assim a 

possibilidade de um trabalho futuro. 
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2.3 Análise de Domínio Técnico 
 

Nos últimos anos alguns fabricantes de Software lançam no mercado produtos 

SaaS, com base em arquitecturas muito próprias desenhadas por cada um destes 

fornecedores, em resposta à sua estratégia de negócio. Segundo (Chong & Carraro, 

2006) a arquitectura de uma aplicação SaaS baseia-se num modelo de maturidade 

dividido em 4 níveis. Para eles a aplicação tem de ser customizavel, configurável e 

tem de ter eficiência Multi-inquilino (Chong & Carraro, 2006). Vidyanand Choudhary 

(2007) prova a teoria que o modelo SaaS pode promover o aumento do 

desenvolvimento de produtos e melhorar a qualidade dos produtos de Software na 

maioria dos casos e que fabricantes e produtores de TI podem obter ganhos maiores 

em comparação com os modelos de licenciamento tradicional de Software, em 

determinadas condições (Choudhary, 2007). 

A investigação em aplicações SaaS tornou-se um tema quente nas grandes 

empresas e no mundo académico. A Salesforce lança o CRM Online (Customer 

Relationship Management) em Junho de 2003, a Microsoft lança o Live Software 

Services em Novembro 2006, a Oracle lança o Siebel CRM para o mercado chinês em 

Julho de 2007, a SAP lança o ERP A1S em Setembro de 2007, o grupo Alibaba 

disponibiliza a plataforma www.alisoft.com em Junho de 2007, a XToolsCRM lança 

o CRM Online em Agosto de 2007. Contudo e apesar de já se ter desenvolvido 

investigações sobre o desenvolvimento de Software SaaS bem-sucedido, nesta tese 

são referidos aspetos técnicos que são importantes considerar e aprofundar quando se 

pensa no desenvolvimento e implementação de Software SaaS. 

Este tópico apresenta os níveis de maturidade, ciclo de desenvolvimento de SaaS, 

disponibilidade dos dados, escalabilidade dos dados, escalabilidade das aplicações, 

customização das aplicações, arquitetura Multi-Tenant, arquitetura de alto nível, 

serviços de metadados, serviços de segurança e segurança dos dados. 

 

2.3.1 Conceitos de Arquitectura de Software 
 
Em sistemas de informação, as arquitecturas de Software são referenciadas com 

várias designações. Por exemplo, encontram-se com alguma frequência as 

designações: arquitectura de Software, arquitectura de informação, arquitectura 

organizacional, arquitectura de sistema de informação e arquitectura tecnológica. 
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Apesar de se verem várias referências com estas designações, em grande parte das 

vezes, estas designações são utilizadas como sinónimas umas das outras. 

Do conjunto de termos e conceitos anteriormente referido, arquitectura de 

Software é o que vulgarmente é utilizado em sentido mais restrito. O seu objecto de 

incidência reside nas aplicações informáticas, também vulgarmente designadas de 

programas ou aplicações. A arquitectura de Software pode ser comparada à 

arquitectura civil. A arquitectura é o primeiro artefacto de um produto, é a base que 

dita o sucesso ou insucesso de qualquer construção e também a de um produto de 

Software. Na arquitectura civil o produto é a casa ou edifício a construir e na 

arquitectura de Software o produto é o sustema de Software a ser devenvolvido. 

Na arquitectura, as decisões fundamentais e estruturais de todo o sistema de 

Software e do seu processo de desenvolvimento, são registadas e documentadas. A 

arquitectura é a abstração alto-nível de um sistema de Software que contém 

informação acerca dos requisitos funcionais e não funcionais tais como qualidade, 

desempenho, fiabilidade e durabilidade. A arquitectura é utilizada como plataforma de 

comunicação entre os vários stakeholders, tais como utilizadores, programadores, 

gestores de projecto, Sponsors, etc. Esta visão é introduzida por (Perry & Wolf, 1992, 

pp. 40-52) com o conceito de racional de uma arquitectura de Software. Os autores 

definem o racional como sendo o nível que fornece os mecanismos básicos 

subjacentes à arquitectura, no que respeita às restrições do sistema, que na maioria 

dos casos deriva dos requisitos do sistema. Em 1995, Perry e Garlan introduzem a 

definição de arquitectura de Software que serve de base à prática recomendada para 

descrição de arquitectura de Software, denominada ANSI/IEEE Standard 1471-2000 

ou simplesmente IEEE 1471 (Perry & Garlan, 1995, pp. 269-274). Segundo este 

Standard, uma arquitectura de Software é a organização fundamental de um sistema, 

englobando os seus componentes, relações entre si e com o ambiente envolvente, e os 

princípios que gerem o seu desenho e evolução. Esta definição está também incluída 

nas práticas recomendadas para Descrição Arquitectural de Sistemas de Software 

Intensivo (Maier, Emery, & Hillard, 2001, pp. 107-109). Em 1995, Gacek, Allah e 

Boehm, fazem um estudo das várias definições de arquitectura de Software que 

confirma que uma arquitectura de Software compreende um conjunto de componentes 

do sistema e de Software, conexões e restrições, um conjunto de declarações das 

necessidades dos utilizadores do sistema, uma lógica arquitectural que demonstra que 
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os componentes, conexões e restrições, definem o sistema, que quando implementado, 

satisfaçam os requisitos dos utilizadores (Gacek, Ahmed, & Boehm, 1995). Portanto, 

a arquitectura é de facto a base que determina efectivamente o sucesso na construção 

de um sistema de Software. 

Nos tópicos que se apresentam a seguir, são abordadas questões que são 

consideradas como fundamentais no desenho da arquitectura de um Software SaaS. 

 

2.3.2 Modelo de Maturidade das Aplicações 
 
Para (Chong, Carraro, & Wolter, 2006) existem três factores diferenciadores, que 

separam um Software SaaS bem desenhado de um probremente desenhado, são eles: 

• Escalabilidade 

Maximizar a concorrência usando os recursos da aplicação de forma mais 

eficiente, através de, por exemplo, optimização da duração de acções de 

locking, partilha de pool recursos tais como threads e ligações de rede, 

captura de dados de referência, e particionamento de grandes bases de 

dados. 

 

• Eficiência multi-inquilino (Multi-Tenancy) 

Mudança de paradigma mais significativa para um arquiteto de Software 

habituado a desenhar aplicações isoladas numa única instância. Por 

exemplo, uma única instância de uma aplicação de CRM poder 

armazenar dezenas ou mesmo centenas de empresas, mantendo o 

isolamento entre os dados de cada empresa, sem que os utilizadores de 

uma empresa tenham conhecimento de nenhum dos utilizadores das 

outras empresas. Isto requere uma arquitectura que maximize a partilha 

de recursos pelos vários inquilinos mas, capaz de diferenciar e garantir o 

isolamento dos dados de cada utilizador. 

• Configurabilidade 

Tendo uma única instância da aplicação a ser usada por várias empresas 

ao mesmo tempo, ao fazer uma alteração de código na aplicação reflectia 

a alteração para todos os utilizadores. Para evitar esta situação, ao 

customizar a aplicação da forma tradicional, cada utilizador usa 

metadados para configurar a forma como pretende que a aplicação lhe 
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apareça. O desafio para o arquiteto de Software é garantir que a tarefa de 

configurar aplicações seja simples e fácil de usar pelos clientes, sem 

necessidade de recorrer a desenvolvimentos ou a custos operacioais 

adicionais, para cada configuração. 

 

Chong e Carraro identificam assim os atributos mais importantes de uma 

aplicação SaaS considerada madura. Contudo, uma aplicação SaaS pode endereçar 

apenas algum destes atributos e ainda assim responder aos requisitos e necessidades 

do negócio. O arquiteto da aplicação pode não respeitar os outros requisitos tendo em 

consideração o custo benefíco do esforço associado (Chong e Carraro, 2006). A 

arquitetura SaaS pode ser classificada em quatro níveis de maturidade em que os 

atributos chaves são configuração, eficiência multidisciplinar e escalabilidade.  

 

 

Fig. 12 - Modelo de Maturidade SaaS (adaptado de Chong e Carraro, 2006) 

 

Maturidade da Arquitetura Nível 1 – Custom: este nível ainda não se 

caracteriza por ter maturidade. Cada cliente tem uma única e customizada versão da 

aplicação. A aplicação executa no servidor onde está instalada. Migrar uma aplicação 

tradicional ou uma aplicação cliente-servidor para este nível requer desenvolvimentos 

com o objectivo de reduzir os custos operacionais por consolidar o servidor de 

Hardware e administração. Arquitecturalmente, o Software neste nível de maturidade, 

é similar ao modelo tradicional de ASP (Application Service Provider).  



Software como um Serviço - Impacto nas Empresas Portuguesas 
__________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 64 

Tipicamente, aplicações tradicionais cliente-servidor podem ser migradas para 

SaaS no primeiro nível de maturidade, sem alterar totalmente a arquitetura do sistema 

completo. Embora este nível ofereça poucos benefícios relativamente a uma solução 

SaaS completamente madura, permite aos fornecedores reduzir custos operacionais de 

gestão e manutenção através da consolidação de servidores. 

 

Maturidade da Arquitetura Nível 2 – Configurável: o segundo nível de 

maturidade SaaS fornece uma maior flexibilidade da aplicação através da 

configuração de metadados. Neste nível, os clientes podem usar instâncias separadas 

para a mesma aplicação, permitindo que o fornecedor do serviço possa disponibilizar 

várias configurações com diferentes opções, de acordo com as necessidades do 

cliente. Além disso, permite que o fornecedor do serviço alivie a carga de manutenção 

por ser capaz de fazer actualizações com base num código comum. Enquanto que no 

nível 1, cada instância é customizada individualmente para cada inquilino, neste nível, 

todas as instâncias usam o mesmo código de implementação, disponibilizando opções 

de configuração que permitem a cada cliente fazer as alterações que pretenderem na 

aplicação não afectando os restantes. Apesar de semelhantes ao nível do código, cada 

instância permanece completamente isolada das restantes. 

Migrar uma aplicação tradicional para o nível 2 de maturidade, pode requisitar 

alterações mais significativas na arquitectura, no caso da aplicação ter sido desenhada 

para customização individual em vez de configuração por metadados. 

Tal como o primeiro nível, este requisita que o vendedor ou fornecedor do 

serviço disponibilize Hardware e storage suficiente para suportar um grande número 

de instâncias da aplicação a executar concorrentemente. 

 

Maturidade da Arquitetura Nível 3 – Configurável; Eficiência Multi-Tenant: 

o terceiro nível adiciona o caráter de alocação múltipla ao segundo nível. Isto resulta 

numa simples aplicação que tem a capacidade de servir vários clientes. Uma única 

instância da aplicação a servir todos os clientes, com configuração de metadados. Esta 

abordagem permite maior eficiência na utilização de recursos sem que haja qualquer 

diferença aparente para o utilizador final. 

Esta abordagem elimina a necessidade de espaço no servidor para tantas  

instâncias quantos o número de clientes que o fornecedor do serviço tenha. Isto 

permite uma maior e mais eficiente utilização dos recursos que o nível 2, o que se 
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traduz em poupança directa em custos. Uma desvantagem desta abordagem é que a 

escalabilidade é limitada. A menos que seja usado particionamento da base de dados 

para melhoria da Performance, a aplicação pode ser escalável apenas se for movida 

para servidores mais potentes. 

 

Maturidade da Arquitetura Nível 4 – Escalável, Configurável, eficiência 

Multi-Tenant: neste quarto nível, escalabilidade é adicionada através de uma 

arquitetura em multicamadas. O fornecedor do serviço aloja múltiplos clientes numa 

Farm de instâncias identicas balanceadas, com separação dos dados de cada cliente, 

com metadados configuráveis para cada cliente.  

Esta arquitetura é capaz de suportar uma carga de exploração equilibrada de 

exemplos de aplicações idênticas a executar num grande número de servidores 

(centenas ou milhares). A capacidade do sistema pode ser aumentada ou reduzida 

dinamicamente, para equacionar a necessidade de carga, adicionando ou removendo 

servidores e sem a necessidade de alterar a arquitetura das aplicações e Softwares. 

 

2.3.3 Arquitectura Multi-Tenant 

Os sistemas empresariais têm uma importância cada vez maior no negócio e na 

estratégia de uma organização. As organizações têm de ser capazes de responder às 

mudanças externas, modificando muitas vezes a sua forma de produção para reduzir 

custos e aumentar a sua produtividade. A agilidade nos negócios é sinónima de 

sucesso. O negócio torna-se ágil através da utilização de sistemas de informação 

capazes de se adaptar a novos requisitos de forma rápida e eficaz. 

Chong e Carraro defendem que bom Software baseado no modelo SaaS tem de ser 

configurável, escalável, e ter eficiência Multi-Tenant (Chong & Carraro, 2006). 
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Fig. 13 - Arquitectura de uma aplicação SaaS (Chong e Carraro, 2006) 

 

A maioria dos componentes apresentados na figura acima é comum a qualquer 

aplicação. Os serviços de processamento expõem interfaces que podem ser invocados 

por aplicações tipo smart client ou camadas de apresentação, para iniciar processos de 

workflow ou transacções que podem por sua vez invocar outros processos de negócio, 

que interagem com os respectivos repositórios de dados para operações de leitura e 

escrita. Serviços de segurança são responsáveis por controlar o acesso dos utilizadores 

finais aos serviços de back-end. A principal diferença nesta arquitectura são os 

metadados, que são responsáveis por gerir a configuração da aplicação para cada 

inquilino individual. Os serviços e aplicações smart client interagem com os serviços 

de metadados de forma a recuperar a informação de configuração específica para cada 

inquilino. 

Liao baseando-se nos modelos arquiteturais ASP, propõe o seguinte modelo para 

uma arquitetura SaaS (Liao, 2009, pp. 277-281): 
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Fig. 14 - Arquitectura de uma aplicação SaaS (Liao, 2009) 

 

 

Segundo (Liao, 2009) a existência de uma camada de Serviço de Transporte 

SOAP, Web Service com XML e protocolos de segurança de rede relacionais são 

fundamentais para garantir a precisão da análise e entrega da informação. Deve 

também existir uma camada de envolvido e agendamento do serviço, que permita 

expandir a aplicação SaaS através da existência de campos, menus, relatórios, 

fórmulas, privilégios, vistas, workflows, que o utilizador pode definir de acordo com 

as suas necessidades de negócio. Uma camada de Tecnologia do Serviço que permita 

fornecer informação para a ligação à aplicação SaaS. Uma camada de Aplicações e 

Serviços com Web Services e APIs e ainda uma camada de Gestão de Serviços e 

Dados. Nesta última camada, propõe uma base de dados partilhada com estrutura de 

dados isolada permitindo que os utilizadores acedam aos seus dados privados na 

mesma base de dados ou cluster de bases de dados, com um conjunto de dados 

diferente, para que cada utilizador possa desenhar modelos de dados diferentes. O 



Software como um Serviço - Impacto nas Empresas Portuguesas 
__________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 68 

componente de gestão da plataforma SaaS assume o comando de todas as funções 

básicas do sistema (Liao, 2009). 

. 

2.3.4 Disponibilidade e portabilidade dos dados  
 
Qualquer serviço é considerado um bom serviço, quando está disponível sempre 

que é preciso e responde de forma adequada às necessidades do consumidor. Isto é o 

que qualquer cliente pretende ver num serviço. A disponibilidade do serviço de 

Software é então uma das grandes prioridades para o fornecedor de SaaS. O serviço 

tem de estar disponível sempre que o cliente precisa. Imagine-se um cliente que tem o 

seu core de negócio dependente deste serviço de Software. Qualquer interrupção do 

serviço tem um impacto enorme no seu negócio com perda de produtividade.  

A interrupção de um serviço SaaS tem impactos muito sérios em todos os seus 

clientes, por este facto o fornecedor tem de dispor de infraestutura com redundância e 

alta disponibilidade, implementados mecanismos de monitorização e de envio de 

alertas que detetem e permitam agir proactivamente a uma potencial falha da 

infraestrutura e processos de Software. Para além dos mecanismos de controlo de 

falhas, é necessário ter ativos mecanismos de recuperação rápida sejam eles 

automáticos ou manuais através da resposta do pessoal técnico habilitado para 

responder capazmente a um evento deste tipo.  

A garantia da disponibilidade do serviço é assim um desafio constante com que 

se defrontam os fornecedores de SaaS que têm de identificar as melhores práticas para 

resposta a falhas do sistema. Outra grande preocupação é a portabilidade de dados. Se 

um cliente corporativo investe na utilização de um serviço SaaS e coloca aí todo ou 

parte do seu negócio, a última coisa que quer ouvir é que esse serviço está prestes a 

fechar portas. A facilidade e simplicidade na troca de serviço mantendo a qualidade 

dos dados de informação de negócio, deve também ser assegurada por quem fornece o 

serviço, assim como deve também ser um fator a considerar na seleção do fornecedor 

por parte dos consumidores. 

 

2.3.5 Escalabilidade dos dados e das aplicações  
 
A escalabilidade é a capacidade que uma aplicação tem para aumentar o 

rendimento total sob um aumento da carga quando os recursos (normalmente mais 

servidores) são adicionados. Williams e Smith definem a escalabilidade como "uma 
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medida da capacidade de um sistema aplicacional para, sem modificação, 

proporcionar maior rendimento tempo de resposta reduzido considerando o custo-

benefício, e/ou suportar mais utilizadores quando são adicionados recursos de 

Hardware. Escalabilidade em sistemas distribuídos é um problema complexo 

(Williams & Smith, 2004). Perante o aumento da capacidade física do sistema, a 

arquitetura de Software deve usar os recursos adicionais e assim melhorar o seu 

desempenho. Uma aplicação é considerada escalável quando mantém os seus níveis 

de desempenho apesar do aumento do volume de informação, número de transações, 

acessos etc. Uma aplicação que é escalável, pode ser transferida para uma 

infraestrutura de servidores mais robusta e performant, aproveitando os recursos 

adicionais e/ou poder de processamento, para desta forma responder de forma 

apropriada a um maior número de clientes em simultâneo. 

A escalabilidade é também uma preocupação para quem fornece SaaS pois para 

além de recorrer-se de um sistema que seja escalável, que de forma fácil e sem 

interrupção do serviço, permita adicionar ou diminuir recursos de capacidade e/ou 

processamento, tem também de fornecer um serviço que aplicacionalmente seja 

escalável. A capacidade da aplicação aproveitar os recursos do sistema que aumentam 

ou diminuem conforme as necessidades dos clientes, balanceando a carga pelos vários 

sistemas e/ou recursos distribuídos, deve ser pensada na fase de desenho e codificação 

da aplicação, sendo esta uma característica muito importante a considerar pelos 

fabricantes de Saas. 

 
Técnicas de escalabilidade 
 

Para Chong, Carraro & Wolter para desenvolver uma estratégia de escala do 

serviço de Software, é importante distinguir entre capacidade da aplicação escalar, 

permitindo que esta suporte o aumento da carga total e capacidade dos dados 

escaclarem, aumentando a capacidade para armazenar e trabalhar dados. Para os 

fornecedores de Sofware isto constitui um grande dasafio e recomendam as técnicas 

de replicação e particionamento (Chong, Carraro, & Wolter, 2006).  

Replicação envolve a cópia de todo ou parte de uma base de dados para outro 

local, mantendo a (s) cópia (s) sincronizadas com a base de dados original.  

Particionamento envolve mover subconjuntos dos dados de uma base de dados e 

para outras bases de dados ou outras tabelas na mesma base de dados, movendo 

tabelas inteiras, ou dividindo uma ou mais tabelas em tabelas menores horizontal ou 
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verticalmente. Através do particionamento horizontal a base de dados é dividida em 

duas ou mais bases de dados menores com o mesto esquema e estrutura, mas com 

menos linhas em cada tabela. Através do particionamento vertical uma ou mais 

tabelas são divididas em tabelas menores com o mesmo número de linhas, mas com 

um subconjunto das colunas da tabela original.  

 
2.3.6 Customização e integração 

 
Para explorar as economias de escala, os fornecedores de SaaS devem atrair um 

número significativo de clientes para suas aplicações SaaS. As funcionalidades e 

qualidade que cada cliente em particular necessita de um aplicativo de Software 

podem ser naturalmente diferentes. Como consequência, os fornecedores de SaaS, 

para responderem às necessidades específicas de um amplo espectro de potenciais 

inquilinos devem disponibilizar aplicações SaaS que permitam a configuração e 

customização para cada inquilino específico (Mietzer, Metzger, Leymann, & Pohl, 

2009, pp. 18-25). 

Uma das vantagens do SaaS e aquilo que o cliente quer ver disponível, é a 

possibilidade da aplicação ser adaptada às suas necessidades específicas. Tratando-se 

de um cliente corporativo, torna-se é praticamente inevitável customizar a aplicação e 

implementar processos de integração com os sistemas empresariais On-Premise. Cada 

inquilino pode ter um conjunto de necessidades específicas de funcionalidade da 

aplicação e de estrutura de dados. É fundamental a implementação de bases de dados 

que permitam a criação, remoção ou modificação de campos, tipos e 

constrangimentos, sem interromper o acesso à base de dados, não interferindo com a 

configuração usada por outros inquilinos. 

Bezemer e Zaidman apresentam um modelo de arquitetura de três camadas 

(autenticação, configuração, base de dados) e que tenta separar a configuração multi-

inquilino da implementação subjacente. Numa aplicação Multi-Tenant a customização 

deve ser feita através da configuração, permitindo uma experiência de utilização como 

se ele fosse um ambiente dedicado. Para tal, propõem os seguintes tipos de 

configuração (Bezemer & Zaidman, 2010): 

• Estilo de layout  

Permite a utilização de temas e estilos específicos para cada inquilino. 

• Configuração Geral 
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Permite a especificação de configuração específica para cada inquilino, 

tais como configurações de chave de encriptação e detalhes de perfil 

pessoal. 

• Ficheiro I/O 

Permite a especificação de caminhos de ficherios específicos para cada 

inquilino, que podem ser usados para a geração de relatórios, por exemplo. 

• Workflow 

Permite a configuração dos fluxos workflow específicos para cada 

inquilino.  

 

A arquitetura de Software Multi-Tenant deve integrar estas características o que 

aumenta a complexidade do código e torna a sua manutenção mais difícil. As 

aplicações SaaS disponíveis na nuvem precisam aceder às aplicações On-Premise da 

rede local do cliente empresarial, para troca de dados e integração com os serviços 

locais.  Fabricantes e fornecedores de SaaS encontram na integração outros desafios a 

enfrentar uma vez que as abordagens abertura de portos na firewall e a utilização de 

VPNs dedicadas encontram limitações e inconvenientes, que levam a que muitas 

empresas não se sintam confortáveis em executar aplicações críticas de negócio do 

outro lado da firewall corporativa (Liu, Guo, Zhao, & Chou, 2010). Outros estudos 

revelam o uso de SaaS para suporte a processos menos críticos da organização Estes 

autores apresentam uma solução que permite às aplicações SaaS a integração com 

aplicações On-Premise sem reconfiguração da firewall, mantendo os níveis de 

segurança das aplicações On-Premise. Outros estudos revelam o uso de SaaS para 

suporte a processos menos críticos da organização (Davies, 2008). 

 

2.3.7 Serviços de segurança e autenticação 
 
A segurança dos dados é fundamental em qualquer sistema de informação e não 

apenas em soluções SaaS. Como se vê nos tópicos anteriores esta é uma das grandes 

preocupações para os utilizadores de SaaS e um dos maiores desafios para os 

arquitetos de Software. Em Agosto de 2012, Michael E. Davis apresenta os resultados 

de uma pesquisa levado a cabo pela InformationWeek e que teve como objetivo de 

avaliar até que ponto os fornecedores de serviços na nuvem garantem a segurança dos 

dados dos seus clientes e quais os riscos associados aos serviços na nuvem. O estudo 



Software como um Serviço - Impacto nas Empresas Portuguesas 
__________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 72 

revela que 48% dos entrevistados dizem que não vão utilizar serviços na nuvem 

devido a questões de segurança. Mesmo aqueles que usam ou estão a considerar usar 

serviços na nuvem, colocam a segurança no topo da sua lista de preocupações, à 

frente de desempenho e disponibilidade da aplicação (Davis & Clark, 2012). 

Muito há ainda a fazer acerca destes temas que são fatores a considerar no 

desenho e desenvolvimento de qualquer aplicação de Software e também no desenho 

e desenvolvimento de aplicações SaaS. Estes são os desafios para os engenheiros, 

arquitetos de Software e investigadores, que têm por missão transformar estes 

desafios em oportunidades e apresentar soluções para estes problemas. Estão em curso 

algumas iniciativas e projetos que investigam estes temas para que as empresas criem 

novos produtos, novo valor que possam resolver estas preocupações. Refira-se o 

grande movimento político, inclusivamente, que está a ser feito pela União Europeia 

no âmbito do programa Europe Digital Agenda que tem por objetivo fazer 

investigações e descobrir soluções para estes problemas. A nova estratégia da 

Comissão Europeia intitulada "Desencadeando o potencial da computação em nuvem 

na Europa" apresenta ações para obtenção de um ganho líquido de 2,5 milhões de 

novos empregos na Europa, e um aumento anual de EUR 160 bilhões para o PIB da 

UE em 2020  (European Commission, 2013). No âmbito da estratégia Europa 2020, é 

criado um projeto intitulado “Tcloud” financiado pelos fundos da união europeia e 

pelo FP7 (Seventh Framework Programme), para o qual Portugal contribui com a 

participação de algumas empresas. O tema deste projeto é “uma nuvem em que se 

pode confiar” tendo o seu foco na privacidade e proteção de dados, trabalhando uma 

grande área de investigação que é a Gestão de Identidades (Cordis, 2013). 

Se a aplicação SaaS vai armazenar dados sensíveis dos clientes, obviamente que 

os potenciais clientes têm expectativas altas sobre segurança da aplicação. Também 

têm atenção aos acordos de nível de serviço (SLAs) que tem de fornecer fortes 

garantias de segurança. Segundo (Chong, Carraro, & Wolter, 2006), existe um 

equívoco generalizado de que só o isolamento físico pode fornecer um nível de 

segurança adequado. De facto, os dados armazenados usando uma abordagem 

partilhada pode também fornecer um nível de segurança forte, mas requer o uso de 

padrões de desenho mais sofisticados. 

Pertende-se referir neste tópico, algumas orientações básicas que podem ajudar a 

garantir que os clientes de SaaS continuem a controlar os seus dados privados. 
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Autenticação e Autorização 
 

O modelo SaaS permite obter ganhos com a economia de escala através do 

fornecimento de serviços de Software a um crescente número de clientes e 

abrangendo segmentos de mercado que até então não estavam a ser explorados.   

A principal vantagem da funcionalidade Multi-Tenancy é permitir ao fornecedor 

do serviço, suportar múltiplas organizações de clientes com os mesmos recursos. 

Neste tipo de aplicações onde vários utilizadores partilham os mesmos recursos, a 

melhor forma de proteger os dados de cada um, é através de particionamento lógico 

de dados e configuração. Assim, com base na identificação do cliente a segurança 

multi-tenancy é garantida (Parlione & Charlesworth, 2008). 

Segundo (Bezmer & Zaidman, 2010, pp. 88-92), a autenticação desempenha um 

papel importante nas aplicações Multi-Tenant, pois os utilizadores usam o mesmo 

mecanismo de autenticação para fazer login na aplicação. O acesso aos recursos da 

aplicação é dado com base nas credenciais do inquilino e como tal, qualquer erro no 

processo de autenticação pode expor os dados dos outros inquilinos. O mecanismo de 

autenticação específico ao inquilino difere do ambiente multi-utilizador na medida em 

que garante que o utilizador pertence ao inquilino correto e também permite que um 

utilizador possa fazer parte de várias organizações. 

 

2.3.8 Arquitetura e Modelo de dados Multi-Tenant 
 
O grau de isolamento de um Software SaaS pode variar significativamente 

dependendo dos requisitos de negócios. Ghong, Carraro e Wolter dizem que a 

distinção entre dados isolados e dados partilhados é um continuum, com muitas 

variações possíveis entre os dois extremos (isolamento e partilha) e sugerem três 

abordagens (Chong, Carraro, & Wolter, 2006): 

1. Base de dados separadas:  

2. Base de dados partilhada, esquema separado 

3. Base de dados partilhada, esquema partilhado 

 

Arquitetura de dados  

• Bases de dados separadas em servidores separados 

Cada cliente tem uma base de dados e servidores próprios. Esta arquitetura 

pode ser apropriada para alguns clientes que necessitam de um alto nível 



Software como um Serviço - Impacto nas Empresas Portuguesas 
__________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 74 

de isolamento, têm grandes bases de dados, um grande número de 

utilizadores, ou que têm requisitos de desempenho muito específicos. Esta 

configuração é muito isolada e mais cara pelo que é a menos preferível. 

 

 

Fig. 15 - Bases de dados Multi-Tenant em servidores separados 

 
• Bases de dados separadas em servidor partilhado 

Esta arquitetura é semelhante ao modelo de servidor separado em que cada 

inquilino tem a sua própria base de dados. Vários inquilinos partilham o 

mesmo servidor, cada um com seu próprio processo e isolamento, com o 

propósito de reduzir os custos de Hardware. Esta configuração reduz o 

custo de recursos de Hardware mas mantém elevado custo de manutenção 

das bases de dados, é portanto moderadamente preferida. 
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Fig. 16 - Bases de dados Multi-Tenant separadas em servidor partilhado 

 

 

• Bases de dados partilhadas e esquemas separados  

Nesta arquitetura, existe um servidor de base de dados que aloja uma única 

base de dados usada paratodos os inquilinos em que cada um tem seu 

próprio conjunto de tabelas armazenadas em esquemas de base de dados 

separados. A separação dos dados e atribuição de acesso a cada inquilino é 

feita através das credenciais de login. O SGBD (Sistema Gestor de Base de 

Dados) tem uma estrutura de permissões para assegurar que os utilizadores 

têm acesso apenas aos dados a que têm direito. Tal como a anterior, esta 

configuração reduz o custo de recursos de Hardware mas mantém elevado 

custo de manutenção e portanto é também moderadamente preferida. 
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Fig. 17 - Bases de dados partilhadas e esquemas separados 

 

 

• Bases de dados partilhadas e esquemas partilhados 

Nesta arquitetura, os dados de todos os inquilinos são armazenados no 

mesmo conjunto de tabelas. Cada tabela deve ter uma coluna usada para 

identificar o proprietário da linha. Qualquer pedido de acesso à linha, deve 

referir esta coluna em todas as consultas à base de dados, para garantir que 

um inquilino não é capaz de ver os dados de outro.  

Esta configuração reduz o custo de recursos de Hardware e os custos de 

manutenção pelo que é a mais a abordagem preferencial.  

 

 



Software como um Serviço - Impacto nas Empresas Portuguesas 
__________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 77 

 

Fig. 18 -  Bases de dados partilhadas e esquemas partilhados 

 

Em ambientes de bases de dados partilhadas SaaS, torna-se complicada a tarefa 

de gerir estruturas de dados que mudam constantemente por cada aplicação e 

inquilino. Assim, um sistema de base de dados Multi-Tenant deve disponibilizar 

esquemas que sejam flexíveis em dois aspectos. Em primeiro lugar, deve ser possível 

estender o esquema da base de dados para suportar múltiplas versões do Software, por 

exemplo, para determinadas indústrias verticais ou regiões geográficas. Uma extensão 

pode ser privada para um inquilino individual ou partilhada por vários inquilinos. Em 

segundo lugar, deve ser possível evoluir dinamicamente o esquema de base de dados, 

on-line e em modo “self-service” por cada inquilino, caso contrário o fornecedor de 

SaaS tem custos operacionais muito altos (Aulbach, Jacobs, Kemper, & Seibold, 

2009, pp. 881-888). O desafio é criar e implementar um modelo de base de dados 

multi-inquilino, que seja seguro, robusto, escalável, e que tenha um bom desempenho. 

Existem diferentes técnicas para implementar esquemas flexíveis para SaaS. (Chong, 

Carraro, & Wolter, Multi-Tenant Data Architecture, 2006) sugerem: 

• Campos pré-alocados 

Criar um número predefinido de campos personalizados em cada tabela em 

que é permitida a extensão por cada inquilino. Os registos de diferentes 

clientes são misturados numa única tabela. Cada registo na tabela tem 

associado um identificador do inquilino (Tenant ID) para associar cada 
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registo a um inquilino individual. Além do conjunto Standard de campos, 

são fornecidos um número de campos customizados, e cada cliente pode 

escolher usar estes campos eque dados vão armazenar. 

Esta abordagem pode revelar alguns problemas pois se são 

disponibilizados poucos campos customizados, pode haver desperdício na 

base de dados ao não utilizar muitos dos campos.  

• Pares de nome-valor 

Para evitar o problema referido acima, poder-se-á permitir que clientes 

extendam o modelo de dados arbitrariamente, armazenando dados 

customizados numa tabela separada e usar metadados para definir nomes e 

tipos de dados para campos customizado por cada inquilino. 

• Colunas customizadas 

A forma mais simples de extender o modelo de dados é adicionar colunas 

customizadas diretamente nas tabelas de cada inquilino. Esta abordagem é 

apropriada para bases de dados ou esquemas separados. Cada inquilino 

tem seu conjunto próprio de tabelas que pode modificar, não interferindo 

com as tabelas que pertencem a todos os outros clientes.  

 

Outros autores como sugerem outras técnicas tais como o uso de colunas XML e 

Pivot Tables (Aulbach, Jacobs, Kemper, & Seibold, 2009). 

 

Cada uma das abordagens descritas acima oferece seu próprio conjunto de 

benefícios e compensações que o tornam um modelo adequado a seguir, em alguns 

casos e não em outros, conforme determinado por uma série de considerações técnicas 

e de negócios discutidas neste capítulo. 
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2.4 Framework de avaliação do SaaS 
 

Na revisão na literatura encontraram-se alguns frameworks que avaliam a 

satisfação do utilizador, o uso e intenção de usar SaaS (Ercolani, 2013), modelos para 

avaliação de risco do SaaS (Benlian & Hess, 2011); (Clarke, 2012); (Clarke, Data 

Risks in the Cloud, 2013) apesar de existirem várias ferramentas e stantards para 

avaliação de risco em várias áreas de gestão. Existem na literatura estudos que 

abordam os aspetos técnicos de desenvolvimento de SaaS apontando para as 

diferenças no desenvolvimento de software para ser entregue como um serviço e que 

estão a mudar a forma como este tipo de aplicações de software estão a ser 

desenvolvidas (Espadas, Concha, & Molina, 2008). Um estudo recente de Luoma vai 

mais além dos aspetos técnicos do SaaS que consideram que são uma evolução do 

modelo ASP, e explicam-nos  no âmbito de modelo de negócio que define a lógica de 

uma empresa, ou seja, a forma como o valor é criado e apropriado através de uma 

classificação e caracterização das empresas SaaS (Luoma & Rönkkö, 2012). Num 

outro estudo de Sääksjärvi, Lassila e Lassila, baseados numa revisão da literatura, 

analisam os benefícios e os riscos do SaaS, concluindo que o modelo SaaS não 

chegou muito longe da definição original ASP dada pelo IDC (1999). Contariamente 

aos estudos que analisaram, orientados para os utilizadores, sugerem que sejam 

elaborados outros estudos direcionados para aos fornecedores de SaaS e respetivas 

redes de parceiros, de forma a identificar as  melhores topologias de rede, aplicações 

entregues e lógica de receita utilizada. Também este estudo já havia recomendado 

novas pesquisas que abordassem o papel dos parceiros no modelo de negócio SaaS 

(Sääksjärvi, Lassila, & Nordström , Evaluating the Software as a Service Business 

Model: From Cpu Time-Sharing to Online Innovation Sharing, 2005). Vimos também 

na literatura estudos que analisam riscos da adoção de SaaS, concluindo que as 

empresas utilizadoras de TI para avaliar a adoção de aplicações SaaS devem ser 

orientadas por fornecedores de SaaS através da mitigação de riscos técnicos e 

economicos associados a um relacionamento baseado em SaaS (Benlian, Hess, & 

Buxmann, 2009, pp. 357-369). Também Xin fazem uma análise dos riscos de adoção 

do SaaS do lado do cliente, que dizem substituir em grande parte o modelo ASP pela 

criação de uma arquitetura que não prevê mecanismos para customizar o software do 

lado do fornecedor, podendo no entanto ser possível a customização do lado do 

cliente através de interfaces padronizadas. Desenvolveram uma estrutura teórica 
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integradora mas sugerem mais trabalho que pode ser construído explicando as 

decisões de sourcing de serviços em geral e, em particular, a adoção de SaaS (Xin & 

Levina, Software-as-a Service Model: Elaborating Client-Side Adoption Factors, 

2008). Não se encontratou na literatura referência a frameworks, Standards, guias ou 

mesmo processos específicos para avaliação do impacto do SaaS no negócio, 

envolvolvendo em simultâneo as perpectivas dos prestadores do serviço (fabricantes 

de fornecedores de Saas) e os consumidores do serviço (Clientes SaaS). Assim, e de 

acordo com as recomendações dos estudos em cima mencionados refletindo as 

perpectivas desta literatura, propomos nesta tese um framework que contemple as 

diferentes perpectivas do comprador-prestador de serviço, avaliando áreas de impacto 

específicas para SaaS. Denominamos este framework de SIE (SaaS Impact 

Evaluation) e para a sua elaboração baseamo-nos nos conteitos e processos do ITIL 

2011 (Rance, et al., 2011) e o PMBOK 5ª Edição (Project Management Institute, 

2013). Adotamos o ITIL como framework de referência pelas seguintes razões: 

Primeiro, trata-se de um framework abrangente de processos, tecnologia, pessoas, e 

compreende a lógica de avaliação de impacto dos novos serviços no portfólio de 

serviços das organizações ( Official ITIL Website, 2014). Segundo, é reconhecido 

tanto por profissionais como por estudiosos (Blázquez, 2011). Atualmente, o ITIL é o 

padrão para a gestão de serviços de tecnologias de informação que permite a 

integração do negócio com o TI através da aplicação de um método orientado a 

processos. O ITIL oferece uma descrição detalhada da maioria dos processos 

importantes a serem desempenhadas por prestadores de serviços de TI, incluindo 

procedimentos, responsabilidades e listas de verificação tarefa. O ITIL sendo um guia 

das melhores práticas para a gestão de serviços, pode ajudar as empresas, que o 

adotem na sua totalidade ou em parte, para garantir o reconhecimento das suas 

capacidades. O ITIL (Information Technology Infrastructure Library) fornece 

orientação aos prestadores de serviços sobre a prestação de serviços TI de qualidade, e 

sobre os processos, funções e outros recursos necessários para suportá-los. O ITIL é 

utilizado por muitas centenas de organizações em todo o mundo e oferece orientação 

de melhores práticas aplicáveis a todos os tipos de organização de prestação de 

serviços. Baseia-se nas cinco fases do ciclo de vida do serviço, conforme mostrado na 

Fig. 27, e inclui uma publicação nuclear que fornece orientação sobre as melhores 

práticas a utilizar para cada uma das fases do ciclo de vido do serviço ( Official ITIL 

Website, 2014). 
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Fig. 19 - Ciclo de vida do serviço ITIL 

 

 

O PMBOK – Project Management Body of Knowledge, desenvolvido pelo PMI – 

Project Management Institute, é um guia que agrega os conhecimentos da profissão de 

Gestão de Projetos de diversas fontes, baseado nas boas práticas aceitas e aplicáveis à 

maioria dos projetos e tem servido como referência para o desenvolvimento das 

atividades de gestão na busca pelo sucesso dos projetos. O PMBOK é um modelo de 

gestão de projetos que envolve  vários processos dos quais referimos nesta tese a 

Gestão de Risco (Project Management Institute, 2013). 

Conforme já referido, o framework que aqui propomos tem como objetivo 

facilitar a avaliação do impacto do SaaS nas organizações para, com base nisso, 

avaliar se as especificações do novo serviço correspondem, ou não, às necessidades 

do negócio. Com base nos resultados dessa avaliação, os decisores das estratégias de 

negócio e tecnológicas podem tomar decisões sustentadas e que podem ser de 

aceitação e avanço para a implementação de acordo com a especificação definida, ou 

então de rever e fazer nova avaliação. Apresentamos na figura seguinte o framework: 
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Fig. 20 - SIE (SaaS Impact Evaluation) 

 

 

Para avaliar o impacto do SaaS, primeiramente é fundamental conhecer os 

objetivos e necessidades específicas dos stakeholders. Para avaliar este impacto, 

propomos nesta tese um processo de 7 passos: 

 

Passo 1: Identificação dos impactos  

Passo 2: Planeamento e desenho do questionário 

Passo 3: Identificação da amostra 

Passo 4: Realização do questionário 

Passo 5: Recolha da informação 

Passo 6: Geração do relatório com resultados 

Passo 7: Interpretação e reporting com a recomendação das ações a implementar 
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2.4.1 Passo 1: Identificação dos impactos 
 
No passo 1 do framework vamos identificar primeiramente os aspetos relevantes 

da solução SaaS específica, para depois avaliar os seus impactos nas organizações 

portuguesas para a tomada de decisão final. Desceve-se neste ponto o método e  a 

identificação dos dados. 

 

Método: Para determinar as categorias e descrições do SaaS com maior 

relevância no impacto nos modelos de negócios das organizações portuguesas, 

primeiramente será elaborado um quadro descritivo preliminar identificando-se os 

aspetos não funcionais e aspetos técnicos, baseados na revisão da literatura. Depois 

será utilizado um método quantitativo desenvolvendo um estudo amplo e abrangente 

de aspetos a considerar numa recolha de dados alargada a várias empresas 

portuguesas.  Para entender os diferentes tipos de empresas portuguesas segundo a 

perspectiva do decisor, do gestor ou diretor, dentro do seu contexto operacional 

particular, na sua realidade, complementa-se o estudo com uma abordagem 

qualitativa, aumentando desta forma a relevância da pesquisa e enriquecendo o 

framework com informação mais específica e real confontada com as suposições 

teóricas de base do estudo. 

 

Identificação dos Dados: A partir da análise da literatura e com base em 

experiências profissionais da autora, é iniciado o estudo com proposições e 

desenvolvendo um quadro descritivo com os temas dos dados a recolher. 

Na tabela 4 em baixo sumarizam-se as considerações principais, retiradas da 

literatura que servirão de base à elaboração do quadro descritivo do SaaS tendo em 

conta os objetivos da pesquisa. 

  



Software como um Serviço - Impacto nas Empresas Portuguesas 
__________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 84 

Autor(s) Considerações  

(Ma, 2007) 
Nos últimos anos as técnicas, os processos e as metodologias de desenvolvimento de Software têm vindo 
a basear-se numa perspectiva de oferta (Supply Side Approach). De uma maneira geral, a oferta de 
Software vai dando lugar a uma indústria orientada para programadores mais do que para utilizadores  

(SIIA, 2001) 

A SIIA define SaaS como: In the Software as a service model, the application or service, is deployed 
from a centralized data centre accross a network – Internet, intranet, LAN, or VPN – providing access and 
use on a recurring fee basis. Users “rent”, “subscribe to”, “are assigned” or “are granted access to” the 
applications from the central provider”  

(Chong & Carraro, 
2006a) 

Microsoft diz que Software-as-a-Service é ― ”[...] Software deployed as a hosted service and accessed 
over the Internet”  

(Mahowald, 2010) 
A IDC considera SaaS como um modelo de distribuição de Software que faz parte da oferta de várias 
empresas, desde as que o comercializam, às empresas de serviços ou de telecomunicações. O seu valor 
intrínseco consiste em suavizar o investimento, os custos de manutenção e de operação do Software  

(Natis, 2007) 

A Gartner considera Software-as-a-Service, todo o Software que tiver as seguintes características:É 
distribuído e gerido fora da organização do utilizador; O proprietário do Software é alguém que não 
pertence à organização do utilizador; É partilhado por múltiplas organizações independentes de 
utilizadores. Uma única instância do Software para vários inquilinos (tenants). 

(Gartner, 2013) 
Gartner define “cloud computing” como um estilo de computação onde as capacidades de TI são 
massivamente escaláveis e entregues como um serviço aos utilizadores externos que utilizam tecnologias 
Web. 

(Desisto, 2008) 

Software-as-a-Service nunca se instala na máquina do utilizador. O conceito surge no Java dos anos 90, 
começando por ter uma concretização lenta e pouco prática, mas hoje é já uma realidade na indústria do 
Software. Em certos casos pode assemelhar-se um cliente Web comum, instalado na máquina do 
utilizador, mas que efectivamente não é instalado localmente  

(Chong, 2008) 
Para atingir os níveis de funcionalidade, flexibilidade e o Time-To-Market requisitado pelos utilizadores, 
é necessária uma mudança radical no desenvolvimento de Software. Aproveitando os benefícios da 
centralização, o Software é entregue como um serviço dentro da estrutura de um mercado aberto 

(Bennett et al., 
2000) 

A partir de qualquer parte do mundo, a partir de qualquer dispositivo como por exemplo um telemóvel 
com ou sem interface de voz, é possível ter acesso à informação sem necessidade do utilizador instalar 
nada no dispositivo 

Chris Anderson 
(2006),  

distribuir o Software para o grande número de clientes. Este é o conceito e fundamento da cada longa 

(The world 
Economic Forum, 
2012). 

Portugal tem vindo a confrontar-se com um problema de estagnação económica, sendo o 27º país no 
ranking de desenvolvimento financeiro do Fórum Económico Mundial  

(Banco de 
Portugal,2013). 

evolução favorável deverá assentar na robustez das exportações de bens e serviços e na aceleração da 
procura interna, com destaque para o investimento empresarial 

(Banco de Portugal, 
2012b). 

Os serviços contribuiem com 74,5% para o VAB, sendo este o principal sector de atividade económica 
em Portugal.  

(Europe, 2013) 
A nova estratégia da Comissão Europeia intitulada "Desencadeando o potencial da computação em 
nuvem na Europa" apresenta ações para obtenção de um ganho líquido de 2,5 milhões de novos empregos 
na Europa, e um aumento anual de EUR 160 bilhões para o PIB da UE em 2020. 

(DESISTO ET AL., 
2012).  

Plataforma como serviço (PaaS) vai tornar-se um “must-have” para Software de classe empresarial  

(Natis, 2007) 
Partilhar Software pelos múltiplos inquilinos pode ter variadíssimas formas mas há papéis e as 
responsabilidades comuns num ambiente aplicacional SaaS. 

(Plummer, 2008) 
serviços são fornecidos a múltiplos utilizadores externos, partilhando recursos para aumentar a economia 
de escala. 

(KPMG, 2012) 

Grandes players do mercado, tais como, a Microsoft, IBM, HP, Dell, Salesforce.com e Amazon estão a 
desenvolver  novas soluções de SaaS e adicionando capacidades à oferta que já disponibilizam  para 
fortalecer suas posições no mercado. Além disso, estão também a avaliar potenciais aquisições de empresas e 
serviços para expandir a sua oferta. 

(Mertz et al., 2009) 
Pesquisas da IDC e da Gartner  apresentam fortes tendências de crescimento do mercado de SaaS a nível 
mundial. 

(Continua em baixo) 
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(Choudhary, 2007) 

modelo SaaS pode promover o aumento do desenvolvimento de produtos e melhorar a qualidade dos 
produtos de Software na maioria dos casos e que fabricantes e produtores de TI podem obter ganhos 
maiores em comparação com os modelos de licenciamento tradicional de Software, em determinadas 
condições. 

(Forrester, 2008) 
comparativo entre SaaS, ASP (Application Service Provider) e aplicação tradicional, mostrando algumas 
das características de cada um destes tipos de Software  

(Cong & Carraro, 
2006) 

A distribuição de Software como Serviço modifica a forma de pensar dos fornecedores em três aspectos: 
modelo de negócios, arquitectura da aplicação de Software e estrutura operacional. 
Chong e Carraro comparam a alocação de orçamento típico para uma ambiente SaaS e não-SaaS (custos 
de Hardware e serviços profissionais). 

(O´Reilly, 2008) 
O´Reilly interpreta a evolução do Software livre e aberto, que chega a um momento crítico e com 
resultados imprevisíveis  

(Alvarez, 2008) 
evolução da tecnologia e da Internet são a principal razão que permite aos fornecedores de SaaS 
adquirirem uma posição de destaque no mercado de Software.  

(Choudhary 2007) Choudhary identifica duas categorias principais de Software como serviço  

(Desisto e Pring, 
2008) 

Desisto e Pring dizem que apesar da expansão do SaaS, a mudança para este modelo pode não ter 
aplicação em todos os tipos de Software e em todos os tipos de organização.  

(Caldwell & Eid, 
2007): 

Segundo Caldwell & Eid, embora os negócios de grande dimensão sejam menos prováveis do que os 
pequenos a considerar soluções de SaaS para as suas actividades financeiras de GRC (Governança, Riscos 
e Compliance), as experiências dos gestores não demonstram nenhum inconveniente significativo que 
impossibilita o uso de soluções de SaaS para SOX (Lei Sarbanes-Oxley) e outros tipos de atividades 
financeiras de GRC. 

(Scott et al., 2006) 
Donna Scott num trabalho conjunto com Robert Desisto e Alexa Bona, chamam a atenção para os custos 
dos downtimes não planeados do SaaS  

(Scott et al. 2006) 
São importantes as garantias contractuais e SLAs (Service Level Agreements)  com o fornecedor de SaaS, 
que mitiguem o risco de interrupção do serviço. O nível de serviço Uptime (disponibilidade) requerido 
depende da criticidade da aplicação para a organização. 

(Liu et al. 2010) 
Para responder às necessidades do negócio, deve-se integrar SaaS com aplicações on-premise, instaladas 
no local. 

(Chong et al., 2006) 
Em muitos casos, integrar Software SaaS com aplicações locais, significa criar dependências que exigem 
sincronização e transferência de dados entre a solução SaaS e uma ou mais aplicações internas. 

(Lheureux 2008) 
Os clientes de SaaS devem definir suas próprias estratégias para a integração de SaaS e devem incorporá-
las numa abordagem holística para integração multi-empresa. 

(Chong e Carraro 
2006b) 

A integração e customização, são componentes críticos nas estratégias de arquiteturas SaaS de sucesso, 
numa infraestrutura de TI centralizada em serviços. 

(Araujo, 2009) 
Nesse estudo conclui-se que dentro das principais preocupações na utilização de SaaS, os clientes 
inquiridos apontam a privacidade dos dados, a customização do produto, a integração com outras 
aplicações, e os modelos de licenciamento complexos. 

(Desisto & Paquet, 
2006) 

Desisto e Paquet apresentam quatro modelos arquiteturais mais utilizados pelos fabricantes e 
fornecedores de SaaS. 

(Chong & Carraro, 
2006) 

a arquitectura de uma aplicação SaaS baseia-se num modelo de maturidade dividido em 4 níveis. Para 
eles a aplicação tem de ser customizavel, configurável e tem de ter eficiência Multi-inquilino. 

Perry e Wolf (1992)  
 A arquitectura é utilizada como plataforma de comunicação entre os vários stakeholders, tais como 
utilizadores, programadores, gestores de projecto, Sponsors, etc.  

Intensivo (Maier, 
Emery, Hilliard, 
2001) 

uma arquitectura de Software é a organização fundamental de um sistema, englobando os seus 
componentes, relações entre si e com o ambiente envolvente, e os princípios que gerem o seu desenho e 
evolução. Esta definição está também incluída nas práticas recomendadas para Descrição Arquitectural de 
Sistemas de Software Intensivo. 

(Liao, 2009) 
Numa arquitetura SaaS, a existência de uma camada de Serviço de Transporte SOAP, Web Service com 
XML e protocolos de segurança de rede relacionais são fundamentais para garantir a precisão da análise e 
entrega da informação.  

(Continua em baixo) 
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(Bezemer e 
Zaidman, 2010b)  

Bezemer e Zaidman (2010b) apresentam um modelo de arquitetura de três camadas (autenticação, 
configuração, base de dados) e que tenta separar a configuração multi-inquilino da implementação 
subjacente- 

(Lehmann e 
Buxmann 2009, p. 
460) 

o modelo de negócio a utilizar e que pode simplesmente envolver custos mais elevados ou maiores 
esforços para construir o Software, representando um novo desafio para a concepção de modelos de 
preço. 

Ma (2007)  A alteração do modelo de negócios pode envolver os seguintes aspectos. 

(Desisto & Pring, 
2008) 

aproveitando as vantagens do Software e dos serviços, é possível maximizar a escolha, a flexibilidade e 
capacidades dos utilizadores em geral. 

(Chong & Carraro, 
2006) 

Há também uma mudança no perfil dos profissionais, com equipas geralmente pequenas, mais 
qualificadas e de maior custo. 

(Chong & Carraro, 
2006) 

Para Frederick Chong e Gianpaolo Carraro (2006), existem três factores diferenciadores, que separam um 
Software SaaS bem desenhado de um probremente desenhado: Escalabilidade, Eficiência multi-inquilino 
(Multi-Tenancy), • Configurabilidade. 

(Williams e Smith, 
2004) 

escalabilidade como "uma medida da capacidade de um sistema aplicacional para, sem modificação, 
proporcionar maior rendimento tempo de resposta reduzido considerando o custo-benefício, e/ou suportar 
mais utilizadores quando são adicionados recursos de Hardware. Escalabilidade em sistemas distribuídos 
é um problema complexo. 

(Mietzner et al., 
2009) 

os fornecedores de SaaS, para responderem às necessidades específicas de um amplo espectro de 
potenciais inquilinos devem disponibilizar aplicações SaaS que permitam a configuração e customização 
para cada inquilino específico. 

(Liu et al., 2010) 

Fabricantes e fornecedores de SaaS encontram na integração outros desafios a enfrentar uma vez que as 
abordagens abertura de portos na firewall e a utilização de VPNs dedicadas encontram limitações e 
inconvenientes, que levam a que muitas empresas não se sintam confortáveis em executar aplicações 
críticas de negócio do outro lado da firewall corporativa. 

(Davis, 2012) 
Mesmo aqueles que usam ou estão a considerar usar serviços na nuvem, colocam a segurança no topo da 
sua lista de preocupações, à frente de desempenho e disponibilidade da aplicação. 

(Cordis, 2013) 
O tema deste projeto é “uma nuvem em que se pode confiar” tendo o seu foco na privacidade e proteção 
de dados, trabalhando uma grande área de investigação que é a Gestão de Identidades. 

(Chong e Carraro, 
2006) 

dados armazenados usando uma abordagem partilhada pode também fornecer um nível de segurança 
forte, mas requer o uso de padrões de desenho mais sofisticados. 

(Parlione & 
Chaelesworth, 
2008). 

com base na identificação do cliente a segurança multi-tenancy é garantida. 

(Bezemer e 
Zaidman, 2010a) 

a autenticação desempenha um papel importante nas aplicações Multi-Tenant. 

(Ghong, Carraro e 
Wolter, 2006)  

que a distinção entre dados isolados e dados partilhados é um continuum, com muitas variações possíveis 
entre os dois extremos (isolamento e partilha) e sugerem três abordagens: Base de dados separadas;Base 
de dados partilhada, esquema separado;Base de dados partilhada, esquema partilhado. 

(Aulbach, Jacobs, 
Kemper, & Seibold, 
2009) 

um sistema de base de dados Multi-Tenant deve disponibilizar esquemas que sejam flexíveis em dois 
aspectos: estender o esquema da base de dados para suportar múltiplas versões do Software; deve ser 
possível evoluir dinamicamente o esquema de base de dados, on-line e em modo “self-service” por cada 
inquilino. 

Aulbach, Jacobs, 
(Kemper, & 
Seibold, 2009)  

Técnicas para implementar esquemas flexíveis para SaaS. 

 (Ercolani, 2013) Avaliação da satisfação do utilizador, o uso e intenção de usar SaaS. 

(Espadas, Concha, 
& Molina, 2008) 

diferenças no desenvolvimento de software para ser entregue como um serviço e que estão a mudar a 
forma como este tipo de aplicações de software estão a ser desenvolvidas. 

(Luoma & Rönkkö, 
2012) 

forma como o valor é criado e apropriado através de uma classificação e caracterização das empresas 
SaaS. 

(Sääksjärvi, Lassila, 
& Nordström , 
2005) 

o papel dos parceiros no modelo de negócio SaaS. 

(Benlian, Hess, & 
Buxmann, 2009) 

aplicações SaaS devem ser orientadas por fornecedores de SaaS através da mitigação de riscos técnicos e 
economicos associados a um relacionamento baseado em SaaS. 

 (Xin & Levina, 
2008). 

SaaS substitui em grande parte o modelo ASP pela criação de uma arquitetura que não prevê mecanismos 
para customizar o software do lado do fornecedor, podendo no entanto ser possível a customização do 
lado do cliente através de interfaces padronizadas. 

(Benlian & Hess, 
2011; Clarke, 2013; 
Clarke, 2012)  

Riscos do SaaS  

Tab. 4 - Considerações de estudos anteriores focando os aspetos do SaaS 
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2.4.2 Passo 2: Planeamento e desenho da pesquisa 
 
No passo 2 vamos planear e desenhar a esquisa. Descreve-se neste ponto o 

método e  o desenho da pesquisa. 

 

Método: A grande questão da presente investigação é: 

Qual é o impacto do SaaS no desenvolvimento e cescimento das empresas 

portuguesas? 

 

Desta grande questão que é o tema desta tese, surguem as seguintes questões da 

pesquisa: 

QP 1: Quais são as reais necessidades no mercado português?  

QP 2: Quais os receios e o que se está a fazer para os mitigar?  

QP 3: Quais as implicações da adoção do SaaS?  

QP 4: Onde devemos focar a atenção na oferta de SaaS no sentido de criar maior 

valor?  

 

Estas questões delimitam "objeto" deste estudo: o impacto do SaaS sobre os 

modelos e estratégias de negócios das empresas, para contribuir para o 

relançamento económico através do desenvolvimento e crescimento das empresas 

numa região específica de economia deprimida. 

Fazendo uma breve revisão sobre metodologias de pesquisa, concluiu-se que para 

responder às duas primeiras questões um método quantitativo daria resposta. No 

entanto, a terceira e quarta questão necessitam de uma análise mais contextual e mais 

próxima da realidade operacional das empresas. Assim, chega-se à conclusão que um 

método combinado de uma análise quantitativa e qualitativa será o mais adequado 

(Creswell, Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 

Approaches, 2009).  

 

Desenho da pesquisa: São identificados aspetos não funcionais e aspetos técnicos, 

baseados na revisão da literatura como resultado do passo 1 do framework, 

elaborando-se o quadro descritivo inicial do SaaS (vêr Tab. 5 em baixo). O estudo é 
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iniciado com uma análise quantitativa de dados resultantes de dois inquéritos Online 

enviados a uma amostra das empresas portuguesas como o objetivo de avaliar o nível 

da adoção das soluções baseadas em modelos SaaS, para as suas organizações, 

identificando lacunas e potencialidades do SaaS que necessitam de uma análise mais 

aprofundada no mercado português. Um dos inquéritos é enviado a diferentes tipos de 

empresas (pequenas, médias e grandes) sediadas em Portugal, fabricantes e/ou 

fornecedoras de soluções SaaS. O segundo inquérito é enviado a empresas que 

adotam uma ou mais soluções SaaS na sua organização, numa perspetiva de 

utilizadores. Os resultados desta primeira pesquisa quantitativa complementam a 

pesquisa qualitativa realizada nesta investigação e que visa entender os diferentes 

tipos de empresas portuguesas segundo a perspetiva do decisor, do gestor ou diretor, 

dentro do seu contexto operacional particular, na sua realidade. Nesta pesquisa, os 

dados são recolhidos através de entrevista semiestruturada, face-a-face com os 

diretores/gestores responsáveis pela estratégia de TI da sua organização ou área de 

negócio. A entrevista é um instrumento Standard de recolha de dados e uma fonte 

primária de informação em pesquisas de estudos de caso (Yin R. , 2003). Com base 

nos resultados da pesquisa quantitativa, tendo obtidas respostas às questões QP1 e 

QP2, são elaborados dois guiões de entrevista com novas questões mais específicas ao 

objecto de estudo. Um dos guiões de entrevista é dirigido a Fabricantes e/ou 

Fornecedores de SaaS e outro dirigido a Utilizadores de SaaS. Cada entrevista é 

áudio-gravada e dura cerca de uma hora. Durante a entrevista qualitativa, são tomadas 

notas das observações feitas pelo entrevistador / pesquisador. Na sua essência, todas 

as entrevistas são processadas de maneira idêntica por forma a permitir identificar a 

existência ou não de desvios no padrão e que fatores podem explicar esses desvios. 

 

Categoria Descrição 

Perfil da Empresa 
Caractrização do tipo de empresa. Se é uma PME, uma grande empresa, com base tecnológica ou 
não. Nível de conhecimento do inquirido, sobre o conceito de disponibilização do Software 
como um serviço. 

Posicionamento no Mercado 
Importância do tipo de oferta SaaS para garantir o posicionamento das empresas no mercado, 
nível de satisfação com as soluções e principais dificuldades sentidas nas empresas e que limitam 
o recurso a este modelo.  

Receita e Lucro Retorno obtido através do recurso a soluções SaaS e perpetivas para o futuro.  

Níveis de Funcionalidade, 
Atualizações e Roadmap 

Grau de configuração das soluções, o grau de adaptação às necessidades de cada empresa, 
perspetiva de evolução e continuidade do produto. 

Versões gratuitas e Treino Informações sobre tipos de versões e nível de aceitação, por parte dos utilizadores finais. 

Modelos de Subscrição e 
SLAs 

Existência de diferentes opções de subscrição e quais são essas opções. Falta de opções  deve-se 
à uniformização da oferta ou esta é uma dificuldade no desenho e desenvolvimento das soluções. 
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Modelos Híbridos Existência de modelos híbridos Online e Offline nas soluções SaaS.  

Arquitetura e R&D 
(Research and 
Development) 

Fatores que constituem áreas de preocupação no desenvolvimento ou uso de soluções de SaaS. 
Interoperabilidade e integração com outras aplicações da organização, arquitetura Multi-
Tenancy. 

Modelos de infraestrutura  Modelos de infraestrutura, In-house, External, PaaS, IaaS. 

Segurança 
Nível da segurança, garantias de confidencialidade e privacidade dos dados dos utilizadores, 
mecanismos e ferramentas de segurança. 

Tab. 5 - Quadro descritivo inicial 

 
2.4.3 Passo 3: Identificação da amostra 

 
No passo 3 identifica-se a amostra que deve envolver as várias pessoas das 

diferentes áreas da nossa organização de prestação de serviço, para garantir que a 

informação é fidedigna e coerente. Assim, e porque pretendemos avaliar o impacto do 

SaaS considerando as diferentes perspectivas dos prestadores e consumidores do 

serviço, selecionamos empresas portuguesas de diferentes dimensões (pequenas, 

médias e grandes empresas) fabricantes/fornecedoras de SaaS e também empresas 

utilizadores ou potenciais utilizadoras de SaaS.  

 

2.4.4 Passo 4: Realização da pesquisa 
 

Para a análise quantitativa é utilizado um inquérito Online que é enviado a uma 

amostra de empresas portuguesas como o objetivo de avaliar o nível da adoção das 

soluções baseadas em modelos SaaS e as reais necessidades do mercado português, 

identificando lacunas e potencialidades do SaaS que necessitam de uma análise mais 

aprofundada identificadas a partir das respostas às questões relativas aos receios 

quanto à adopção de SaaS, para assim obter respostas às questões duas primeiras 

questões da pesquisa (QP1 e QP2).  Sequencialmente são realizadas entrevistas face-

a-face a uma amostra de empresas de diferentes dimensões e posicionamento 

relativamente à relação prestador-consumidor do serviço. Neste passo, para além os 

aspetos identificados na análise quantitativa, consideram-se outros aspectos de 

contexto, perceções obtido do contacto com o ambiente real da empresa entrevistada. 
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2.4.5 Passo 5: Recolha e análise dos dados 
 
No passo 5 procede-se à recolha da informação. Esta deve ficar armazenada em 

local seguro e central e acessível, para posterior análise pelos vários stakeholder 

envolvidos na interpretação. 

Seguindo as recomendações de (Yin R. K., 1981), antes de iniciar a narrativa 

deve-se identificar os tópicos de organização da narrativa. Assim, as questões dos 

inquéritos Online e das entrevistas semi-estruturadas, são numeradas, agrupadas e 

estruturadas de acordo com o quadro descritivo, por forma a permitir a análise entre 

os casos analisados. A transcrição das entrevistas é enviada aos participantes tendo 

sido solicitada a confirmação da informação fornecida durante as entrevistas, para 

eliminar qualquer mal-entendido por parte do investigador. Segundo (Patton, 2002), 

deve-se reduzir o volume de informação em bruto, identificar os padrões 

significativos, para construir de uma estrutura de comunicação da essência do que os 

dados revelam.  

 

Os dados quantitativos são analisados através de ferramentas estatísticas que 

possibilitem a sua análise. A análise dos dados qualitativos embora comece durante a 

execução das entrevistas dá o seu arranque na fase de codificação da informação 

recolhida. A melhor forma de avaliar resultados é identificar os diferentes padrões nos 

dados da pesquisa. Para a análise dos dados qualitativos pode-se recorrer a Software 

de análise de dados qualitativos. 

 

2.4.6 Passo 6: Geração do relatório com resultados 
 

No passo 6 procede-se à geração do relatório no qual estão aos resultados das 

respostas às questões colocadas aos vários intervenientes, deixando claro a 

imparcialidade do avaliador.  

Análise de conteúdo qualitativa revela padrões, temas e categorias cujo resultado 

final é um quadro descritivo de SaaS com base na interpretação, efetuado pelo 

investigador, dos dados recolhidos e codificados (Patton, 2002). Nesta fase são 

efetuadas as comparações entre os casos e o cruzamento da informação, no sentido de 

identificar aquilo que é comum a todos os casos e aquilo que é específico de um caso 

em particular. Através desta análise dos dados, são identificados os padrões e os seus 
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desvios. O resultado desta fase são as conclusões objectivas retiradas da análise dos 

dados recolhidos. 

 

2.4.6 Passo 7: Interpretação e reporting com a recomendação das ações a 
implementar 

 

No passo 7 procede-se à interpretação dos resultados, indicando os impactos 

positivos e impactos negativos e apresentação da recomendação. 

Para além do quadro descritivo com os aspetos de maior impacto na organização 

que está a fazer a avaliação e que é o dentificado no passo 6, é apresentada a 

interpretação do investigador relativamente aos resultados da análise (Patton, 2002). 

As interpretações do pesquisador não podem ser separadas da sua própria formação, 

história, contexto e entendimento prévio (Creswell, 2007, p. 39). Este passo fecha o 

processo de avaliação do impacto do SaaS com identificação das suas implicações na 

organização e emissão de uma recomendação. Esta recomendação facilita o processo 

de decição  de avançar com a implementação do serviço considerando os requisitos 

identificados, ou se não e em vez de isso reformular os requisitos para a seguir entrar 

em novo processo de avaliação.  

Na base deste processo de avaliação está o modelo Plan-Do-Check-Act (PDCA) 

para assegurar a consistência entre avaliações. Tal como o ITIL e outros Standards 

baseiam-se neste modelo, também o propomos para o framework que aqui propomos. 

O Ciclo PDCA conciste numa série sistemática de passos para a obtenção de 

aprendizagem e conhecimento no sentido da melhoria contínua de um produto ou 

processo. O conceito introduzido pela primeira vez com o Dr. Deming por seu mentor 

Walter Shewhart dos famosos Bell Laboratories em Nova York, é também conhecido 

como a Roda de Deming, ou Ciclo de Deming (Deming, 2014). O ciclo inicia-se com 

o passo Plan que envolve a identificação de um objetivo ou propósito, a formulação 

de uma teoria, a definição de métricas de sucesso para colocar o plano em ação. Estas 

actividades são seguidos pelo passo Do, em que as atividades do plano são 

executadas, tais como o desenvolvimento de um produto. A seguir, surge o passo 

Check, onde os resultados são monitorados para testar a validade do plano, verificar 

sinais de progresso e sucesso ou problemas e també identificar actividade de 

melhoria. O passo Act fecha o ciclo, integrando a aprendizagem gerada por todo o 
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processo, que pode ser usada para adaptar o objectivo ou mesmo alterar métodos ou 

reformular uma teoria completamente. Estas quatro etapas são repetidas várias vezes, 

como parte de um ciclo interminável de melhoria contínua. 

Examina-se de seguida  como é que a informação produzida como output do 

processo de avaliação é usada no processo de decisão. 

 

Processo de decisão 

Com base da informação fundamentada resultante do processo de avaliação, a 

decisão de avançar ou não com a implementação ou adoção de SaaS dentro dos 

parâmetros de especificação analisadis, terá sempre como objectivo a maximização do 

valor da solução de software seleccionada para adotar na organização, que tem um 

menor impacto quer tecnológico quer organizacional. O ITIL tem algumas 

recomendações salientando a importância da consistência e integridade no processo 

de tomada de decisão de entrada de um novo serviço ou alterações a um existente que 

deve ser consistente e não disruptivo ( Official ITIL Website, 2014). 

Um bom e assertivo processo de decisão tem como base uma ampla variedade de 

cenários para analisar e determinar a solução mais adequada entre as opções 

disponíveis e reduz a tomada de decisão errada. Em tarefas de escolha, envolvendo 

um grande número de opções, o padrão de informação de aquisição de um decisor 

pode ser baseado em atributos para reduzir o conjunto de opções, ou baseado em 

padrões de opções para tomar uma decisão final (Riedl, Brandstätter, & Roithmayr, 

2008). O tipo de decisões que precisam ser feitas em grande parte determinam a 

informação que é necessária, mas a identificação desta necessidade depende também 

das preferências individuais que resultam da formação, da educação, experiência, 

princípios, valores e muito contextual. As preferências individuais e o contexto 

afetam a forma como uma situação é entendida (Hall & Davis, 2007). Para a tomada 

de decisão deve-se reduzir a incerteza que depende da informação que se dispõe. A 

abordagem mais conhecida é a avaliação qualitativa ou quantitativa de fatores. As 

informações qualitativas podem ser obtidas a partir de simulações, as estimativas 

obtidas a partir da experiência, raciocínio a partir de sessões de brainstorming ou 

ainda cognitivas. As pessoas tomam decisões com base no raciocínio, com 

racionalidade limitada na falta de informações. Assim, a ciência baseada em 

computador é procurada para fornecer modelos de forma a ajudar os decisores 

(Necula, 2010). O framework de avaliação proposto nesta tese, considera de que o uso 
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de um processo de decisão deve ser normativo, no âmbito da avaliação de SaaS, 

significando  o processo de decisão define a forma como o decisõe deve executar o 

processo de decisão. No entanto, não é feita nesta tese qualquer referência quanto ao 

modelo de tomada de decisão a adotar. Refira-se apenas que o valor de qualquer 

modelo é a sua capacidade para ajudar os decisores a serem mais racionais. 

 

2.5 Resumo do Capítulo 

Neste capítulo foram abordados temas não funcionais associados ao modelo de 

négocio, retorno de investimento, níveis de serviço e modelos de geração de receita.  

Foram também abordados temas mais técnicos relativos à construção e arquitetura 

de Software SaaS. Projetar uma arquitetura de SaaS não é tarefa fácil e depende muito 

das necessidades dos negócios a que se propõe responder. Foram referidas algumas 

considerações acerca arquitetura Multi-Tenant e modelo de maturidade das aplicações 

SaaS, disponibilidade, portabilidade e escalabilidade dos dados e das aplicações. 

Foram também referidas questões associadas à customização e integração das 

aplicações SaaS com as aplicações instaladas na rede local do cliente empresarial, e 

questões relativas à segurança da informação e a modelos de dados Multi-Tenant. 

O objetivo deste capítulo foi de fazer uma revisão da literatura no sentido de nos 

ajudar a definir o framework de análise e condução do estudo empírico, e também de 

certa forma ajudar os fabricantes e fornecedores de Software no sentido de fornecer 

algumas ideias, recomendações, informações que possam ajudá-los a alavancar os 

princípios de configurabilidade, escalabilidade e eficiência multi-inquilino, abrindo 

um novo caminho para o desenvolvimento de Software e mudar a forma de 

disponibilizar o Software. 

Os temas referidos neste capítulo representam uma exploração útil também para a 

pesquisa e investigação em SaaS, na medida em que levanta sub-questões que 

necessitam de ser mais exploradas, tais como: 

SQP 1: Como responder de forma adequada às necessidades individuais dos 

utilizadores? 
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SQP 2: Como eliminar a dúvida do utilizador/cliente relativamente à 

segurança e privacidade dos dados? 

SQP  3: Qual o nível de fiabilidade do sistema? 

SQP  4: Como é que o sistema, constituido pelos participantes na plataforma 

SaaS, pode formar uma aliança empresarial altamente eficiente?  

Neste capítulo foi apresentado um framework para a avaliação do impacto do 

Saas nas organizações considerando as diferentes perpectivas dos prestadores e 

consumidores do serviço de Software. O framework que propomos, além de útil na 

orientação da presente pesquisa, tem como objetivo ajudar os Fabricantes, 

Fornecedores, Clientes de SaaS, na avaliação do impacto do SaaS nas suas 

organizações para, com base nisso, avaliar se as especificações do novo serviço 

correspondem, ou não, às necessidades do negócio. Com base nos resultados dessa 

avaliação, podem tomar decisões sustentadas e que podem ser de aceitação e avanço 

para a implementação de acordo com a especificação definida, ou então de rever e 

fazer nova avaliação. 
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CAPÍTULO III – CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS 

 

Para a realização do presente estudo empírico é utilizado primeiramente um 

inquérito Online numa amostra de empresas portuguesas como o objetivo de avaliar o 

nível de adoção de soluções baseadas em modelos SaaS para as suas organizações, 

com o objetivo de identificar as reais necessidades no mercado português e aquilo que 

se está a fazer para os mitigar. Para recolher feedback tanto daqueles de utilizam e 

consomem Software SaaS, como daqueles que desenvolvem e/ou fornecem Software 

SaaS, abrangendo desta forma os dois pontos de vista no comércio do Software, são 

elaborados dois inquéritos. Um deles é dirigido aos diferentes tipos de empresas 

(pequenas, médias e grandes) sediadas em Portugal, fabricantes e/ou fornecedoras de 

soluções SaaS, sendo o outro inquérito dirigido a empresas que utilizam uma ou mais 

soluções SaaS na sua organização. Participaram neste estudo qualitativo, cinquenta 

empresas portuguesas, de diferentes dimensões - pequenas médias e grandes - de 

diferentes setores de atividade, que são fornecedoras e/ou fabricantes e/ou 

utilizadoreas de Software SaaS. O número de respostas apesar de limitado fornece a 

informação preliminar necessária para prosseguir com o estudo combinado de 

métodos de investigação. 

Para colmatar as falhas do estudo quantitativo, as limitações da amostra, e 

aprofundar a análise contextualizando desta forma a investigação no seio de cada 

organização e no seu ambiente real, são também efectuados quatro estudos de caso. 

Na selecção desta amostra tem-se em consideração a recolha da perspectiva de 

gestores e decisores de diferentes tipos de empresas quanto à dimensão e quanto ao 

seu papel relativamente ao Software SaaS: 

• Pequenas ou médias empresas utilizadoras de SaaS 

• Pequenas ou médias empresas fabricantes e/ou fornecedores de SaaS 

• Grandes empresas utilizadoras de SaaS 

• Grandes empresas fabricantes e/ou fornecedores de SaaS 

Para este estudo qualitativo recorre-se à técnica de entrevista a quatro casos 

selecionados através de amostragem intencional de uma lista de empresas 
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identificadas através de redes sociais, boca-a-boca e referências profissionais. O 

número de entrevistas a realizar é aquele que permite recolher os dados necessários, 

na medida em que continuar com a realização de entrevistas não acrescenta resultados 

relevantes. Os dados são recolhidos através de entrevista semi-estruturada, face-a-face 

com os diretores/gestores responsáveis pela estragégia de TI da sua organização ou 

áreas de negócio. Nesta análise qualitativa, são intencionalmente seleccionadas 

empresas portuguesas de pequena, média e grande dimensão, fabricantes/fornecedoras 

de SaaS e/ou empresas consumidoras Software SaaS, em Portugal. 

 

3.1 Distinção entre micro, pequena, média e grande empresa 
 

Na União Europeia a distinção entre micro, pequena, média e grande empresa é a 

mesma em todos os estados membros. A distinção assenta em quatro critérios: 

a) Nº de pessoas empregue (critério dos efectivos), que é o critério principal; 

b) Volume de negócios; 

c) Património global (activo); 

d) Autonomia; 

 

Uma empresa define-se como autónoma quando a participação no seu capital ou 

direitos de voto, por parte de outra empresa, é inferior a 25%. Considera-se empresa 

parceira quando a participação é igual ou superior a 25% e associada quando a 

participação supera 50%. Um dos critérios, volume de negócios ou activo, pode ser 

ultrapassado. Assim, para as empresas autónomas, a distinção é a seguinte: 

• Microempresa – até 9 trabalhadores; volume de negócios ou activo não 

superior a 2 000 000€. 

• Pequena empresa – até 49 trabalhadores; volume de negócios ou activo 

não superior a 10 000 000€. 

• Média empresa – até 249 trabalhadores; volume de negócios não 

superior a 50 000 000€ ou activo não superior a 43 000 000€. 

• Grande empresa – mais de 249 trabalhadores; volume de negócios 

superior a 50 000 000€ ou activo superior a 43 000 000€. 
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3.2 Caracterização da amostra 
 

Neste estudo recolhe-se informação sobre as variáveis do modelo em análise, 

através da distribuição de inquéritos às empresas de TI, fabricantes e/ou fornecedoras 

de Software e também empresas clientes e/ou potenciais clientes de Software SaaS. 

Nessa fase de recolha de informação, aproveita-se para caracterizar: 

 

• As empresas fabricantes/fornecedoras de SaaS; 

• As empresas já clientes de SaaS ou potenciais clientes. 

• Os empreendedores que podem aprofundar conhecimento e analisar a 

viabilidade do modelo em análise. 

 

3.2.1 As empresas da amostra 

 
As empresas da amostra das empresas portuguesas, são caracterizadas através de: 

1. Nº de empregados 

2. Volume de facturação 

3. Número de participações 

4. Nível de função dos empregados 

 

3.2.2 Número de empregados da empresa 

 

As perguntas dos inquéritos que visam descrever as empresas participantes 

permite dizer (Fig. 19) que a maioria das empresas participantes 

fabricantes/fornecedoras de SaaS são micro e médias empresas. Obtem-se a 

participação maioritária de médias e grandes empresas clientes de Software SaaS.  

 



Software como um Serviço - Impacto nas Empresas Portuguesas 
__________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 98 

 

Fig. 21 - Nº de colaboladores total das empresas participantes nos inquéritos 

 

 

As empresas participantes na análise qualitativa são caracterizadas de acordo com 

a tabela: 

 Caracterização das empresas participantes nas entrevistas 

Pequena Média Grande 

Fabricantes/Fornecedores 1 1 1 

Utilizadores   1 

Total 1 1 2 

Tab. 6 - Caracterização das empresas participantes nas entrevistas 

 

3.2.3 Volume de negócios das empresas 

 

Nas respostas ao inquérito a utilizadores de SaaS são obtidas respostas 

maioritariamente de empresas de média e grande dimensão. Na resposta ao inquérito a 

fabricantes/fornecedores de SaaS obtêm-se respostas de empresas de pequena e média 

dimensão. 

 

 

Fig. 22 - Volume de negócios das empresas participantes nos inquéritos 
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 Volume de negócios das empresas participantes nas entrevistas 

Min 

(< 2M€) 

Médio 

(> 2M€ e <50 M€) 

Max 

(>50 M€) 

Fabricantes/Fornecedores 1 1 1 

Utilizadores   1 

Total 1 1 2 

Tab. 7 - Volume de facturação das empresas participantes nas entrevistas 

 

3.2.4 Nível de função dos empregados participantes 

 

O nível de função dos empregados (tabela 5) que respondem é variável. 

 

Fig. 23 - Nível de função dos colaboradores das empresas participantes nos inquéritos 

 

 Caracterização das empresas participantes nas entrevistas 

Pequena Média Grande Total 

CEO 1    1 

CIO, CTO  1  1 

CSO, CISO     

Diretor/gestor, IT    2 2 

Vice-presidente, IT     

Vice-presidente, não-IT     

Gestor de negócio 

Analista de negócio 
 1  1 

Gestor de projetos / analista   1 1 

Gestor de sistemas / Consultor     

Outro     

Total 1 2 2 6 

Tab. 8 - Nível de função dos empregados das empresas participantes nas entrevistas 
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3.3 Papel do SaaS no desenvolvimento das empresas portuguesas 
 

Hoje, qualquer empresa necessita de recursos de TI e de Comunicação para 

suporte à sua operação diária. Vários estudos revelam que o número de utilizadores na 

Internet tem vindo continuamente a crescer. Em 30 de Junho de 2012, o número de 

utilizadores na Internet é de 2,405 biliões (ITU, 2012), representando um aumento de 

566.4 % face aos dados de 2000. Segundo dados do (INE, 2011), 86% das empresas 

com 10 e mais pessoas ao serviço utilizam a Internet de Banda Larga. Em 2011, 98% 

das empresas com 10 e mais pessoas ao serviço utiliza computador; 95% utilizam 

correio eletrónico (E-mail), igual percentagem dispõe de acesso à Internet; 86% 

utiliza a Internet através de banda larga; 45% efetua troca automática de informação e 

24% realizam comércio eletrónico no ano anterior. Em 2011, 86% do total de 

empresas com 10 e mais pessoas ao serviço acedem à Internet através de banda larga 

fixa ou móvel, correspondendo a 95% do conjunto das empresas que têm acesso à 

Internet. 

Como já referido anteriormente, Portugal tem vindo a confrontar-se com um 

problema de estagnação económica. Está a atravessar um período bastante difícil, o 

que leva as empresas em geral, pequenas, médias e mesmo grandes empresas a 

procurarem medidas estratégicas que lhes permitam continuar a sua atividade e 

apresentar medidas de crescimento. Para ultrapassar a crise, a maioria das empresas 

estão a seguir estratégias de internacionalização que lhes permitam expandir as suas 

atividades para ouros mercados e geografias, e também o desenvolvimento de novos 

produtos e serviços. Este ciclo recessivo e a mudança de paradigma tecnológico, 

criam oportunidades às empresas de se reestruturarem e aproveitarem para se 

posicionarem de forma vantajosa face aos seus concorrentes. Um estudo recente da 

(IDC, 2012), revela que a implementação de serviços de Cloud Computing nas PMEs 

pode contribuir para: 

• Redução das despesas de aquisição de novas tecnologias; 

• Redução da complexidade associada à implementação de novas 

tecnologias; 

• Suporte à internacionalização das atividades. 
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Está claro que este novo paradigma tecnológico constitui um enorme potencial 

oferecendo às empresas a capacidade de se reorganizarem e reinventarem, 

possibilitando desta forma o seu desenvolvimento e crescimento económico. 

3.4 Resumo do capítulo 
 

Neste capítulo foram caracterizadas as empresas participantes nesta pesquisa e o 

papel que o SaaS tem no seu desenvolvimento, conforme é relatado na literatura. O 

próximo capítulo discute os diferentes paradigmas de investigação no contexto deste 

estudo, apresentando a justificação para a escolha do método no sentido de atingir os 

objetivos a que se propõe.   
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CAPÍTULO I – PARADIGMA E DESENHO DA PESQUISA 

 

1.1 Introdução 
 

Neste capítulo apresentam-se os principais aspectos relacionados com a 

metodologia escolhida e desenho da pesquisa. 

Creswell diz que o desenho de um projeto de investigação, deve-se seguir um 

framework que forneca orientações sobre todos os aspectos do estudo, desde a 

avaliação das idéias gerais filosóficas até à recolha dos dados detalhados e 

procedimentos de análise. O investigador precisa de considerar os pressupostos 

filosóficos sobre o que constitui as reivindicações do conhecimento, os procedimentos 

gerais da pesquisa chamadas de estratégias de investigação, e os procedimentos 

detalhados de recolha de dados, análise e escrita, chamados métodos (Creswell, 2009, 

p. 215). Segundo (Yin R. , 2003), um projeto de pesquisa envolve o processo de 

recolha, medição, análise de dados e finalmente as conclusões que são extraídas e as 

recomendações que são feitas com base nessas conclusões de forma a combinar a 

relevância das questões da pesquisa . 

Seguindo esta ordem de ideias, este capítulo faz referência aos principais 

paradigmas de investigação, apresenta a justificação para a escolha do paradigma de 

investigação para este estudo e conclui com o desenho do projeto de pesquisa. 

 

 

 

 

III PARTE – ESTUDO EMPÍRICO 
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1.2 Paradigma da pesquisa 

Neste tópico apresenta de forma sucinta aspectos que caracterizam os dois 

proncipais paradigmas da investigação:  

• Paradigma positivista ou quantivativo 

• Paradigma interpretativo ou qualitativo 

Apresenta ainda as razões da escolha do paradigma usado para atingir os 

objetivos desta investigação.  

Um paradigma é um sistema de crenças, de princípios, de valores. Constitui um 

referencial filosófico que informa a metodologia a utlizar, definindo o modelo daquilo 

que é investigado e como é investigado num determinado contexto epistemológico. 

(Denzin, Lincoln , & Yvonna, 2005). Essas crenças influenciam o modo como o 

pesquisador observa, analisa e interpreta o mundo e tudo aquilo que com ele interage. 

O pesquisador molda assim a sua visão sobre as coisas com base num conjunto de 

premissas epistemológicas e ontológicas e motodológicas. 

 

1.2.1 Paradigma Positivista 

O paradigma positivista ou quantitativo faz uma suposição das leis gerais que 

regem os fenómenos investigados. Formula as hipóteses, usa técnicas de verificação 

sistemática, procura explicações causais para os fenómenos e produz generalizações 

teóricas com validade e confiabilidade, recusando a compreensão subjectiva dos 

factos de uma realidade (Denzin, Lincoln , & Yvonna, 2005). Uma abordagem 

quantitativa é baseada numa ontologia realista em que o papel da pesquisa científica é 

fazer generalizações com base naquilo que é analisado. Na investigação dita 

quantitativa, são utilizados de forma sistemática processos de medição, métodos 

experimentais ou quase-experimentais, análise estatística de dados e modelos 

matemáticos para testar hipóteses, identificar relações causais e funcionais e para 

descrever situações de forma rigorosa. Pode afirmar-se que a maioria dos estudos em 

Sistemas de Informação, são baseados em métodos que medem os resultados 

quantitativos. 
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1.2.2 Paradigma Pós-positivista 

O paradigma pós-positivista, interpretativo ou qualitativo trabalha com crenças, 

valores, opiniões, representações, práticas, lógicas de acção, atitudes, normas 

culturais. O objectivo é conseguir um entendimento profundo com certo grau de 

subjectividade dos sujeitos (individual ou colectivo) e dos fenómenos, dirigindo a 

pesquisa para grupos reduzidos, mas a serem intensamente estudados (Denzin, 

Lincoln , & Yvonna, 2005). Uma abordagem qualitativa é baseada na compreensão 

dos fenómenos estudados, no seu ambiente e contexto real, interpretando-os segundo 

a perspectiva dos envolvidos, sem preocupação com representatividades numéricas, 

com generalizações estatísticas nem relações lineares de causa-efeito. Assim, a 

interpretação, a consideração do pesquisador como principal instrumento de 

investigação e a necessidade deste estar em contacto direto e prolongado com essa 

realidade para captar os significados dos comportamentos observados, revelam-se 

como características da pesquisa qualitativa. Apesar de não ser o paradigma 

dominante, o método qualitativo e perspectiva interpretativa tem sido bastante usado 

na investigação em sistemas de informação. 

1.2.3 Combinação de Paradigmas 

Dependendo daquilo que se pretende investigar, ambas as abordagens qualitativa 

e quantitativa, podem complementar-se permitindo dessa forma ao investigador 

atingir os seus objetivos de forma mais eficaz. Em diferentes fases do estudo ou até na 

mesma fase, pode-se adotar diferentes epistemologias e estilos de pesquisa. As 

abordagens podem ser complementares e adequadas para minimizar a subjetividade e 

aproximar o pesquisador do objeto de estudo, respondendo às principais críticas das 

abordagens qualitativas e quantitativa respectivamente, proporcionando maior 

confiabilidade aos dados (Hayati, Karami, & Slee, 2006, pp. 361-394). Cavaye e 

Myers defendem que uma abordagem que combina dados quantitativos e qualitativos 

é totalmente aceite em pesquisas no âmbito dos Sistemas de Informação (Cavaye, 

1996), (Myers, Investigating Information Systems with Ethnographic Research, 1999, 

pp. 1-20) (Myers, 2003). 

1.2.4 Justificação da Metodologia Utilizada 

O objetivo desta investigação é estudar as motivações e as preocupações das 

empresas portuguesas quanto ao SaaS e avaliar as implicações organizacionais e 

técnicas na transição para este tipo de soluções, assim como perceber em que medida 
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o SaaS melhora a sua eficiência, podendo ser um fator determinante para a sua 

estratégia de crescimento. Para tal, conclui-se ser mais adequado adotar uma 

estratégia de pesquisa com base na combinação de métodos de investigação. Foram 

identificados aspetos não funcionais e aspetos técnicos, baseados na revisão da 

literatura e um estudo quantitativo aos resultados de um inquérito enviados a 

empresas fabricantes, fornecedoras e utilizadoras de SaaS. Através da combinação de 

métodos, complementando a desvantagem de um com as vantagens de outro, 

aumenta-se a credibilidade e relevância da pesquisa. Hayati, Karami & Slee (2006) 

defendem que uma abordagem combinada de métodos quantitativos com métodos 

qualitativos se complementa e enriquece a investigação. Já em 1959, Campbell e 

Fiske usam vários métodos para estudar a validade de traços psicológicos, utilizando 

uma abordagem combinada destes métodos, encorajando outros a utilizar sua " matriz 

multi-método" para a recolha de dados no âmbito de um estudo. Isso leva outros 

investigadores a misturarem métodos. Surgem então associações de métodos de 

campo, tais como observações e entrevistas (dados qualitativos) com métodos de 

opinião tradicionais, tal como inquéritos (dados quantitativos) (Creswell, Research 

design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 2009). 

Como Hayati, Karami e Slee referem, a combinação de métodos quantitativos e 

qualitativo contribui para uma maior confiabilidade aos dados, complementando-se e 

colmatando as limitações de um método como o outro (Hayati, Karami, & Slee, 

2006). Cresswell refere que os investigadores sentem que os preconceitos inerentes a 

um método único pode neutralizar os preconceitos de outros métodos. A partir do 

conceito original de triangulação das diferentes fontes de dados, vão nascendo 

cruzamentos de métodos quantitativos com métodos qualitativos. No mesmo estudo, 

Cresweel apresenta as seguintes razões para a combinação de métodos (Creswell, 

2009): 

1. Os resultados de um método podem ajudar a desenvolver outro método; 

2. Um método pode ser associado a outro método para fornecer informações 

sobre diferentes níveis ou unidades de análise; 

3. Os métodos podem ter um propósito maior e mais abrangente, de mudar 

ou defender grupos marginalizados, tais como mulheres, minorias étnicas 

e raciais, comunidades de específicas de pessoas ou com deficiência, ou 

aqueles que são pobres; 
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Estas razões têm levado investigadores de todo o mundo a desenvolver 

estratégias de pesquisa com base na combinação de de métodos de investigação. 

Método misto sequencial explicativo 

Os métodos mistos são mais complexos e exigem procedimentos mais explícitos 

(Creswell, 2009, p. 208). Esta pesquista usa uma estratégia sequencial. Primeiramente 

é feito um levantamento para obter uma visão mais ampla e para fornecer informações 

de base que permite uma maior profundidade nas entrevistas. Creswell descreve uma 

estratégia sequencial da seguinte forma:  

“A estratégia explanatória sequencial é o mais simples dos seis métodos de 

abordagens mistas. Caracteriza-se pela recolha e análise de dados quantitativos, 

seguido pela recolha e análise de dados qualitativos. A prioridade é tipicamente dada 

aos dados quantitativos e os dois métodos são integrados na fase de interpretação do 

estudo” (Creswell, 2009, p. 215). 

Os métodos são implementados sequencialmente, (Quan → Qual) para usar os 

resultados do método quantitativo para ajudar a interpretar e contextualizar os 

resultados qualitativos. 

 

Fig. 24 - Desenho sequencial dos métodos 

 

 

Nos métodos sequenciais, os dados quantitativos são recolhidos primeiro através 

de métodos estatísticos, e são usados para determinar as descobertas que se pretendem 

obter na fase seguinte (Driscol, Appiah-Yeboah, Salib, & Rupert, 2007, pp. 19-28). 

Cresweel e Clark sugerem os seguintes passos para a implementação de uma pesquisa 

explanatória (Creswell & Clark, Designing and Conducting Mixed Methods Research, 

2007): 

 

 

Recolha de 
dados 

Qualitativos 

Recolha de 
dados 

Quantitativos 
 

Acompanhamento 
e análise    

Acompanhamento 
e análise 

Interpretação 
e conclusão 
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Fig. 25 - Procedimentos básicos para implementação de um desenho explanatório 

 

Para responder às perguntas da pesquisa e perceber se de facto as empresas 

portuguesas estão a tirar proveito do modelo de disponibilização do Software como 

um Serviço, e em que medida melhora a sua eficiência e é ou pode ser um fator 

determinate para a sua estratégia de crescimento, conclui-se ser mais adequado adotar 

uma aborgadem quantitativa, desenvolvendo um estudo profundo de uma recolha de 

dados alargada a várias empresas portuguesas. Para entender os diferentes tipos de 

empresas portuguesas segundo a perspectiva do decisor, do gestor ou diretor, dentro 

do seu contexto operacional particular, na sua realidade, chega-se à conclusão que é 

adequado complementar o estudo com uma abordagem qualitativa, aumentando desta 

forma a relevância da pesquisa. 

Este estudo usa uma estratégia de pesquisa com base na combinação de métodos 

de investigação de forma sequencial. Depois de explorada a literatura de SaaS para 

Passo 1

•Desenhar e implementar a análise quantitativa
• Identificar a questões da pesquisa e abordagem quantitativa
•Identificar a amostra
•Recolher dados
•Analisar os dados quantitativos 

Passo 2

•Usar estratégias para acompanhar os resultados quantitativos
•Determinar que resultados serão explicados
•Usar estes resultados quantitativos para redefinir as questões da 
pesquisa qualitativa e mista, determinar os participantes da amostra 
qualitativa, desenhar a recolha de dados qualitativos  

Passo 3

•Desenhar e implementar a análise qualitativa
• Identificar a questões da pesquisa e abordagem qualitativa
•Identificar a amostra
•Recolher dados
•Analisar os dados qualitativos 

Passo 4

•Interpretar os resultados combinados
•Sumariar e interpretar os resultados quantitativos
•Sumariar e interpretar os resultados qualitativos
•Discutir de que forma os dados qualitativos podem ajudar a explicar 
os dados quantitativos



Software como um Serviço - Impacto nas Empresas Portuguesas 
__________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 109

identificar o problema e os objetivos da pesquisa que contribuiriam para o 

conhecimento existente, é feito o enquadramento da pesquisa e elaborado o 

framework de avaliação de impacto descrito no capítulo 2 do quadro teórico, para 

conduzir o presente estudo.  

Primeiramente é feito um levantamento para obter uma visão mais ampla e para 

fornecer informações de base através de um pesquisa quantitativa, que permite, 

posteriormente, ter uma maior profundidade na pesquisa quantitativa, ajudando a 

interpretar e contextualizar os resultados qualitativos. Assim, o estudo é iniciado com 

uma análise quantitativa de dados resultantes de dois inquéritos Online enviados a 

uma amostra das empresas portuguesas como o objetivo de avaliar o nível da adoção 

das soluções baseadas em modelos SaaS, para as suas organizações, identificando 

lacunas e potencialidades do SaaS que necessitam de uma análise mais aprofundada 

no mercado português. Um dos inquéritos é enviado a diferentes tipos de empresas 

(pequenas, médias e grandes) sediadas em Portugal, fabricantes e/ou fornecedoras de 

soluções SaaS. O segundo inquérito é enviado a empresas que adotam uma ou mais 

soluções SaaS na sua organização, numa perspetiva de utilizadores.  

Os resultados desta primeira pesquisa quantitativa complementam a pesquisa 

qualitativa realizada nesta investigação e que visa entender os diferentes tipos de 

empresas portuguesas segundo a perspetiva do decisor, do gestor ou diretor, dentro do 

seu contexto operacional particular, na sua realidade. Nesta pesquisa, os dados são 

recolhidos através de entrevista semiestruturada, face-a-face com os diretores/gestores 

responsáveis pela estratégia de TI da sua organização ou área de negócio. A entrevista 

é um instrumento Standard de recolha de dados e uma fonte primária de informação 

em pesquisas de estudos de caso (Yin R. , 2003). São elaborados dois guiões de 

entrevista. Um deles dirigido a Fabricantes e/ou Fornecedores de SaaS e outro 

dirigido a Utilizadores de SaaS. Cada entrevista é áudio-gravada e dura cerca de uma 

hora. Durante a entrevista qualitativa, são tomadas notas das observações feitas pelo 

entrevistador / pesquisador. Na sua essência, todas as entrevistas são processadas de 

maneira idêntica por forma a permitir identificar a existência ou não de desvios no 

padrão e que fatores podem explicar esses desvios. 
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1.3 Desenho da pesquisa 
 

Para o desenho da proposta de pesquisa, Creswell sugere que sejam consideradas 

as seguintes questões (Creswell, 2009): 

1. Qual é a epistemologia? Qual é a teoria de conhecimento incorporado na 

perspectiva teórica? (por exemplo, o objetivismo, subjetivismo, etc) 

2. Qual é a perspectiva teórica? Qual é a posição filosófica que está por trás da 

metodologia em questão? (por exemplo, o objetivismo, o subjetivismo. etc) 

3. Qual é a metodologia? Qual é a estratégia ou plano de ação que liga os 

métodos aos resultados? (por exemplo, pesquisa experimental, pesquisa de 

opinião, etnografia, etc) 

4. Quai os métodos? Quais as técnicas e procedimentos que se propõe utilizar? 

(por exemplo, inquérito, entrevista, focus group, etc). 

 
As respostas a estas questões levam a decisões que por sua vez levam ao desenho 

do projeto de pesquisa. Assim, é efectuado o desenho da pesquisa e identificados os 

métodos a utilizar, antes de iniciar a recolha dos dados.  

 

1.3.1 Questionários 

A partir de uma análise prévia da literatura e com base na experiência 

profissional, é iniciado o estudo com proposições e desenvolvendo um quadro 

descritivo com os temas dos dados recolhidos.  

Tendo como referência os temas descritos neste framework, são enviados dois 

inquéritos Online longos com cerca de 50 questões para cada uma das categorias 

identificadas, de forma a abranger a amplitude de dados que se pretende recolher para 

resposta às questões da pesquisa. Um dos inquéritos é enviado a diferentes tipos de 

empresas (pequenas, médias e grandes) sediadas em Portugal, fabricantes e/ou 

fornecedoras de soluções SaaS. O segundo inquérito é enviado a empresas que 

adotam uma ou mais soluções SaaS na sua organização, numa perspetiva de 

utilizadores. 
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1.3.2 Estudo de Caso 

A pesquisa qualitativa envolve o uso de dados qualitativos, como entrevistas, 

documentos e dados de observação participante, de compreender e explicar 

fenômenos no seu contexto social. Em Sistemas de Informação, o método de Estudo 

de Caso adequa-se muito bem à pesquisa dos sistemas de informação nas 

organizações. Há uma preocupação organizacional para além das questões técnicas 

(Myers, 1997, pp. 241-242). Dentro do domínio dos Sistemas de Informação, têm 

surgido mais pesquisas a questões de foro organizacional e de gestão, distanciando-se 

das questões tecnológicas, e daí o crescente interesse na aplicação de métodos de 

pesquisa qualitativa (Myers, Qualitative Research in Information Systems, 2003). 

Devido aos recursos limitados da pesquisa, e para assegurar que as empresas 

escolhidas são sujeitas aos mesmos fatores ambientais, limita-se a seleção dos casos à 

zona norte do país onde o nível de empregabilidade é maior. São efectuados quatro 

estudos de caso, contextualizando desta forma a investigação no seio de cada 

organização e no seu ambiente real. Nesta abordagem qualitativa, recorre-se à técnica 

de entrevista a quatro casos selecionados através de amostragem intencional de uma 

lista de empresas identificadas através de redes sociais, boca-a-boca e referências 

profissionais. Os dados são recolhidos através de entrevista semi-estruturada, face-a-

face com os diretores/gestores responsáveis pela estragégia de TI da sua organização 

ou área de negócio. 

São selecionados os seguintes tipos de empresa: 

1. Pequena, média empresa (PME) fabricante de SaaS; 

2. Grande empresa fabricante de SaaS; 

3. Pequena, média empresa (PME) fornecedora de SaaS; 

4. Grande empresa utilizadora de SaaS; 
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Caso  Área de Negócio Caracterização Ano de Criação Empregados Âmbito de atuação 

1 Desenvolvimento Software 
PME integrada num 
grande grupo 
empresarial 

2000 >40.000 Nacional 

2 Desenvolvimento Software PME Privada 2011 10 Nacional 

3 
Retalho Alimentar e não Alimentar 
(Moda, Eletrónica de Consumo e 
Desporto) 

Grande Empresa 
Privada 

1959 >40.000 Internacional 

4 Desenvolvimento Software PME Privada 2004 60 Nacional 

Tab. 9 - Perfil dos Casos seleccionados 

 

Apesar do número de caso não ser o ideal, é representativo do tipo de empresas 

que se presendia analisar. Mesmo com uma evidência relativamente pequena de casos 

dentro de vários casos, o estudo global é considerado mais atraente e portanto, é 

considerado mais robusto (Yin R. , 2003, p. 11). Característica da natureza 

interpretativa da pesquisa realizada dentro de um paradigma qualitativo, a pesquisa é 

projetada para permitir que a construção de descrições do contexto das empresas e 

usar a informação para interpretação das questões que emergem durante o processo de 

recolhas de dados e que se apresentam como interessantes e relevantes para as 

questões de pesquisa.  

Nos tópicos seguintes são apresentados os detalhes do método de investigação 

usado para a recolha dos dados. 

 

1.4 Resumo do capítulo 

Este tópico descreveu o desenho da pesquisa e a estrutura global do estudo. 

Começou pela discussão dos diferentes paradigmas de investigação que se adequam a 

este estudo em particular. Foram discutidos os métodos quantitativos e qualitativos, e 

justificada a escolha de um trabalho de investigação baseado numa combinação de 

métodos, com recurso a questionários e estudos de caso qualitativos dentro de um 

paradigma de investigação interpretativo. 

O próximo capítulo detalha o método de pesquisa, incluindo a recolha dos dados, 

bem como as limitações e confiabilidade que surgem a partir do paradigma de 

pesquisa escolhido, concepção e método. 
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CAPÍTULO II – MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO 

 

2.1 Introdução 

No capítulo anterior foi definida e desenhada toda a estrutura da investigação. 

Este capículo descreve o método de pesquisa e a abordagem utilizada para efetuar a 

recolha de dados seguindo o paradigma de investigação escolhido no sentido de 

responder às questões de pesquisa. São também descritos neste capítulo os processos 

de análise e interpretação dos dados. O capítulo termina com uma secção que 

considera as questões de confiabilidade quanto à forma como a pesquisa é conduzida. 

2.2 Recolha de dados 

Os objetivos da recolha de dados são de conseguir informação que permita 

identificar os fatores necessários para o desenvolvimento da indústria de SaaS em 

Portugal, assim como o SaaS contribui para o aumento da eficiência e eficácia das 

organizações. Identificar quais as razões que levam as organizações a não optarem por 

soluções SaaS, tais como por exemplo: 

• Adaptação difícil da aplicação SaaS às necessidades da organização? 

• Não é de todo viável? 

• Qualidade do serviço não ser aceitável? 

• A análise do ROI não justifica o investimento em SaaS, sendo preferível 

uma solução On-Premise? 

• Segurança e confiabilidade duvidosa? 

• Gestão de SLAs complexa? 

São então usados métodos quantitativos para recolher e analisar dados a partir de 

questionários de pesquisa.  

Para complementar a pesquisa são utilizados métodos qualitativos incluído 

entrevistas semi-estruturadas, observação, e observação participante. No estudo de 

caso, recorre-se à técnica de entrevista. A entrevista é um instrumento Standard de 

recolha de dados e uma fonte primária de informação em pesquisas de estudos de caso 

(Yin R. , 2003). É garantida a todos os participantes a confidencialidade das 

informações prestadas e acordado que só será publicada a informação que o 

participnante autorize. Todos os participantes são informados dos objectivos da 
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investigação e do propósito da entrevista e a sua participação, tendo inclusivamente 

assinado um termo de consentimento. 

2.3 Processo de recolha de dados e procedimentos 

Este tópico explicita o processo de recolha de dados, os procedimentos de registo 

dos dados, o processo de análise e interpretação. 

2.3.1 Estrutura dos Inquéritos 

Como instrumentos da pesquisa qualtitativa, são desenvolvidos dois inquéritos 

Online que são distribuídos a uma amostra significativa de empresas portuguesas 

utilizadores, fabricantes e/ou fornecedores de Software como um serviço. Estes 

inquéritos usam as categorias do SaaS identificadas no quadro descritivo inicial 

resultante do passo 1 do framework de avaliação apresentado no capítulo 2 do quadro 

teórico.  O pedido de participação é enviado por mail para várias empresas da rede 

profissional do autor. 

São então desenvolvidos dois inquéritos estruturados com questões claras e 

objetivas para garantir a sua interpretação por parte dos inquiridos e 

consequentemente a padronização dos resultados. São desenvolvidos esforços para 

que as questões colocadas sejam apenas relacionadas com o propósito do estudo, que 

possam ser respondidas sem dificuldade, e que visem a recolha das respostas às 

questões específicas da pesquisa. Os inquéritos são longos e requerem alguns minutos 

a responder e como tal, existe a preocupação de agrupar as questões por temas de 

modo a evitar que uma questão possa ter influência direta na resposta seguinte e 

facilite também, posteriormente, a análise. Apesar destes inquéritos terem questões 

necessariamente diferentes, seguem uma estrutura semelhante sendo então compostos 

das partes que se apresentam a seguir: 

1. Perfil da Empresa 

Nesta parte procura-se caracterizar o tipo de empresa que está a 

responder. Se é uma PME, uma grande empresa, com base tecnológica ou 

não. Pretende-se também perceber qual o nível de conhecimento do 

inquirido, sobre o conceito de disponibilização do Software como um 

serviço. 
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2. Posicionamento no Mercado 

Nesta parte pretende-se essencialmente perceber se os inquiridos acham 

importante este tipo de oferta SaaS para garantir o seu posicionamento no 

mercado, qual o nível de satisfação com as soluções e quais a principais 

dificuldades sentidas nas empresas e que limitam o recurso a este modelo.  

3. Receita e Lucro 

Aqui tenta-se perceber qual o retorno obtido através do recurso a soluções 

SaaS e quais as perpetivas para o futuro.  

4. Níveis de Funcionalidade, Atualizações e Roadmap 

Nesta parte procura-se conhecer o grau de configuração das soluções, o 

grau de adaptação às necessidades de cada empresa, perspetiva de 

evolução e continuidade do produto. 

5. Versões gratuitas e Treino 

Informações sobre tipos de versões e nível de aceitação, por parte dos 

utilizadores finais. 

6. Modelos de Subscrição e SLAs 

Pretende-se perceber se as soluções têm diferentes opções de subscrição e 

quais são essas opções. Pretende-se perceber se a falta de opções se deve à 

uniformização da oferta ou se efetivamente esta é uma dificuldade no 

desenho e desenvolvimento das soluções. 

7. Modelos Híbridos 

Pretende-se avaliar a necessidade da existência de modelos híbridos 

Online e Offline nas soluções SaaS.  

8. Arquitetura e R&D (Research and Development) 

Nesta parte são colocadas questões no sentido de avaliar os fatores que 

constituem áreas de preocupação no desenvolvimento de soluções de 

SaaS. Se as soluções permitem a interoperabilidade e integração com 

outras aplicações da organização, se é um fator importante na avaliação e 

escolha de qualquer serviço de Software, se existem e nesse caso quais 

são as barreiras para a utilização de arquitetura Multi-Tenancy. 
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9. Modelos de infraestrutura  

Quais os modelos de infraestrutura, In-house, External, PaaS, IaaS. 

10. Segurança 

Ao nível da segurança, pretende-se perceber quais as garantias de 

confidencialidade e privacidade dos dados dos utilizadores, a solução 

SaaS oferece e se esta é também uma fonte de preocupações quer para os 

utilizadores quer para os fabricantes de Software. 

11. Resumo 

Nesta parte pede-se informação profissional ao inquirido no sentido de 

compreender melhor as respostas dadas. É também apresentado o convite 

para participar no estudo mais aprofundado – estudo de caso. 

 

Todos os itens de ambos os questionários são pré-testados com uma amostra de 

pessoas com características da população incluída na pesquisa, no sentido de testar os 

inquéritos e fazer uma revisão direcionando os aspetos da investigação. Após a 

revisão, o questionário é enviado por E-mail a trinta empresas dentro da rede 

profissional com as quais já tenha existido contacto pessoal.  

Os questionários são enviados através de um E-mail explicativo da pesquisa, com 

identificação da Universidade e programa de Doutoramento. Os contactos da 

investigadora, do tutor e da universidade são também incluídos no E-mail enviado.  

Uma versão modificada do questionário é distribuída para a toda a lista de 

contactos (cerca de seiscentos), numa segunda fase de recolha de dados um mês 

depois da primeira.  

 

2.3.2 Estrutura das Entrevistas 

A seleção dos casos de empresas a estudar na análise qualitativa, é efetuada 

através de amostragem intencional de uma lista de empresas identificadas através de 

redes sociais, boca-a-boca e referências profissionais. As informações sobre estas 

empresas são obtidas através de fontes de público de domínio, Sites de empresas, e 

informação fornecida pelos participantes no estudo. As informações gerais dos 
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gestores e diretores participantes também são reunidas a partir de fontes de domínio 

público usando os Sites das empresas, redes profissionais (por exemplo, LinkedIn), e 

imprensa. 

Os dados são recolhidos através de entrevista semi-estruturada, face-a-face com 

os diretores/gestores responsáveis pela estragégia de TI da sua organização ou área de 

negócio. São elaborados dois guias de tópicos compostos de questões abertas, no 

sentido de não limitar os temas a abordar e permitindo definir a área a investigar. 

Pretende-se obter o envolvimento dos participantes no sentido de permitir o debate 

aberto, explorando as suas perspectivas acerca do tema discutido. 

São elaborados dois guias de entrevista na sequência dos resultados dos 

inquéritos para ajuste do quadro descritivo definido no passo 1 do framework de 

avaliação descrito no capítulo 2 do quadro teórico. Usando o quadro descritivo 

permite que as perguntas sejam mais directas e eficazes para atingir os objetivos da 

pesquisa, e ajuda o investigador a reconhecer quando algo importante foi dito. Um 

dos guiões é dirigido a Fabricantes e/ou Fornecedores de SaaS e outro dirigido a 

Ulitizadores de SaaS. Apesar destes guiões terem questões necessariamente 

diferentes, seguem uma estrutura semelhante sendo então compostos das partes que se 

apresentam a seguir: 

1. Enquadramento 

Nesta parte pede-se aos parcicipantes para fazerem um resumo sobre a sua 

empresa/área de negócio e também uma breve descrição acerca da sua 

função e percurso profissional; 

2. Desafio 

Nesta parte pretende-se que os parcitipantes falem dos motivos que levam 

a empresa a adotar uma estratégia de SaaS; 

3. Solução 

Aqui pretende-se que os parcitipantes falem das soluções encontradas 

para os desafios, referidos anteriormente, que enfrentaram e para os quais 

encontram no SaaS a resposta mais apropriada. 
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4. Resultados 

Nesta parte pretende-se que os parcitipantes falem dos resultados obtidos. 

Falem das mais-valias que a solução encontrada trouxe mas também, da 

sua opinião geral sobre essas mesmas soluções. Baseados na sua 

expriência pessoal, pretende-se identificar aspetos que funcionam bem e 

outros que podem melhorar. São colocadas questões de foro não 

funcional, aspetos económicos e aspetos técnicos. 

5. Próximos passos 

Nesta parte pretende-se que os parcitipantes falem sobre as suas 

perpectivas futuras. Conhecer a sua opinião relativamente ao impacto que 

as estratégias de Cloud, e especificamente do SaaS, podem ter no 

desenvolvimento das empresas portuguesas face ao atual cenário 

económico. Que medidas podem identificar como estando ao alcance dos 

empresários portugueses no sentido de contribuir para melhoria do atual 

cenário. 

As entrevistas face-a-face são realizadas ao longo de um período de cinco 

semanas em Fevereiro-Março de 2012. Cada entrevista é áudio-gravada e dura cerca 

de uma hora e meia. Durante a entrevista qualitativa, aão tomadas notas das 

observações feitas pelo entrevistador / pesquisador. São realizadas entrevistas face-a-

face para estabelecer rapport, construir confiança, e para identificar quaisquer sinais 

não-verbais que justifiquem mais interrogatório. Todas as entrevistas são realizadas 

no local de trabalho os participantes, com exceção de um dos casos no qual é usada 

vídeo-conferência a partir das instalações da empresa entrevistada no Porto, estando o 

entrevistado nas instalações da empresa em Lisboa. Antes de iniciar a entrevista a 

maioria dos participantes têm curiosidade no projeto de Doutoramento, qual é a 

universidade, qual o tema investigado. Têm também curiosidade em conhecer as 

razões de serem escolhidos para participar da pesquisa. Então, os primeiros dez 

minutos da entrevista, são gastos na discussão das razões para a realização da 

pesquisa, quais são os objetivos alcançar e o que se espera da participação da empresa 

que acolhe o convite. Esta discussão permite que o entrevistador explique o objetivo 

do estudo e discuta o termo de consentimento informado (a carta e formulário de 

consentimento informado estão incluídos no Anexo C). Nesta altura é também 

solicitada permissão para gravar a conversa para posteriormente proceder à sua 
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transcrição. São também tomadas notas como backup em caso de falha de 

equipamento onde as audio-gravações são efetuadas. 

Durante a entrevista, todos os participantes digulvam e partilham as suas 

experiências, percepções, opiniões sobre o tema da conversa, Software-as-a-Service. 

Uns ao nível do desenvolvimento de soluções SaaS, outros ao nível do fornecimento e 

apoio à disponibilização e outros ao nível da sua utilização. A entrevista termina com 

entrevistador/pesquisador agradecendo o seu tempo e disponibilidade para participar 

no estudo. Posteriormente é enviada a transcrição da entrevista a cada um dos 

participantes para confirmarem os dados recolhidos durante a entrevista, para evitar 

mal entendidos ou interpretação errónea. 

2.4 Análise de dados e interpretação 

Para efetuar a análise e interpretação dos dados recolhidos, seguem-se várias 

etapas. Os tópicos seguintes apresentam com detalhe cada uma destas etapas.  

 
2.4.1 Análise dos dados recolhidos através dos Inquéritos 

Os dados quantitativos são analisados através de ferramentas estatísticas que 

possibilitam a sua análise. 

 
2.4.2 Análise dos dados recolhidos através das Entrevistas 
 

Para a recolha de dados qualitativos são utilizadas entrevistas semi-estruturadas. 

Estas são realizadas com base numa estrutura flexível, com um guia de tópicos, 

composto de questões abertas e que definem a área a investigar.  

É elaborado um guião de questões para Fabricantes e/ou Fornecedores de SaaS e 

outro para Utilizadores de SaaS. Ambos os guias de questões estão incluídos no 

Anexo B. Para entender plenamente as complexidades de muitas situações, a 

participação direta e observação do fenómeno de interesse pode ser o melhor método 

de pesquisa. A análise dos dados começa logo no decorrer da entrevista. Ao mesmo 

tempo que os dados estão a ser recolhidos o entrevistador/investigador começa e 

entender o que acontece e como acontece. Não há tempo suficiente para realizar um 

estudo detalhado de observação, mas ajuda na captação da percepção do entrevistado, 

interpretando e orientando o curso de toda a entrevista. As notas de entrevista e as 
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respostas às perguntas abertas são analisados pelo método comparativo (Glaser & 

Strauss, 1967).  

2.4.3 Transcrição e tratamento das respostas 

Nesta etapa é efetuado o cruzamento da informação recolhida entre os inquéritos 

e entre as entrevistas. É usado como base um quadro descritivo com os temas dos 

dados recolhidos. Procede-se então à análise do conteúdo da informação identificando 

a informação coerente e importante padronizando os dados recolhidos.  

O processo de transcrição das entrevistas é um pouco árduo devido ao tempo 

envolvido em cada uma das entrevistas, a passagem da linguagem informal, verbal, 

descontraído, para um formato escrito. A transcrição é feita de forma coerente que 

possa ser gerida, seguindo a estrutura do quadro descritivo do framework de 

avaliação, para permitir depois fazer a análise cruzada dos dados. Para a análise da 

informação recolhida, primeiramente procura-se identificar o padrão dos dados. 

Citações e observações comuns a cada um dos casos analisados, relativamente a cada 

um dos temas abordados. Depois, utilizando o método comparativo identificam-se as 

características comuns e as diferenças entre os casos. 

 
2.4.4 Casos de estudo 

Nesta etapa, é elaborada uma interpretação sumária de cada um dos casos. 

Segundo (Yin R. K., The Case Study Crisis: Some Answers, 1981, pp. 58-65), antes 

de iniciar a narrativa deve-se identificar os tópicos de organização da narrativa e de 

que forma a ividência deve ser integrada. Embora os estudos de caso podem muitas 

vezes começar com pequenos quadros conceptuais deve, contudo, ser organizado com 

base em proposições específicas, questões, considerações, com flexibilidade para 

modificar estes tópicos à medida que a análise prossegue. Quanto às evidências, Yin 

diz também que os estudos de caso podem ser feitos usando qualquer evidência 

qualitativa ou quantitativa. Para a integração das evidências, os dados quantitativos e 

qualitativos que abordam o mesmo tema, devem ser referenciados juntos. Da mesma 

forma, devem-se integrar os segmentos de entrevistas com diferentes entrevistados 

mas sobre o mesmo tema. Para evitar os problemas de análise de dados, estes devem 

ser codificados e tabulados. Deve-se no entanto, usar categorias que não sejam muito 

pequenas nem muito numerosas.  
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O trabalho produz estudos de caso de organizações que explicam o uso do 

Software como serviço, nas diferentes vertentes de fabricantes, fornecedores e 

utilizadores. As questões dos inquéritos Online e das entrevistas semi-estruturadas, 

são numeradas e agrupadas e estruturadas de acordo com o quadro descritivo, por 

forma a permitir a análise entre os casos analisados. A transcrição das entevistas é 

enviada aos participantes tendo sido solicitada a confirmação da informação fornecida 

durante as entrevistas, para eliminar qualquer mal-entendido por parte do 

investigador.  

As entrevistas semi-estruturadas seguem os mesmos tópicos em cada um dos 

casos. Os participantes são autorizados a falar sem interrupções e são interrompidas 

apenas para esclarecimento das questões que se proporcionam colocar. O investigador 

manteve uma atitude de neutralidade e rapport com cada um dos entrevistados. 

Rapport é uma posição frente a frente da pessoa a quem está a ser realizada a 

entrevista. Neutralidade é uma é uma posição frente a frente face ao conteúdo daquilo 

que a pessoa diz (Patton, 2002, pp. 365-366). O facto de não seguir com rigor o guião 

de questões previamente elaborado, é importante para perceber quais são os padrões e 

temas comuns que surgem nos diferentes casos. É também importante para perceber 

de que forma estes padrões responde às questões mais amplas do estudo de 

investigação. Na sua essência, todas as entrevistas são processadas de maneira 

idêntica e permitem identificar a existência ou não de desvios no padrão e que fatores 

podem explicar esses desvios.  

 
2.4.5 Análise cruzada dos casos estudados (Cross-case analysis) 

A análise dos dados embora já tenha começado durante a execução das 

entrevistas dá o seu arranque na fase de codificação da informação recolhida. 

Segundo (Patton, 2002, pp. 365-366), deve-se reduzir o volume de informação em 

bruto, identificar os padrões significativos, para construir de uma estrutura de 

comunicação da essência do que os dados revelam. A melhor forma de avaliar 

resultados é identificar os diferentes padrões nos dados da pesquisa. Tipicamente, nas 

pesquisas quantitativas recorre-se a pacotes de Software de análise de dados 

qualitativos. Após a transcrição quando os detalhes são codificados, numa fase inicial, 

com apoio de um Software de análise de dados qualitativos, o Nvivo. Contudo e uma 

vez que o volume de dados qualitativos neste estudo não é muito grande e o custo da 
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licença do Software é significativo, decide-se proceder ao tratamento e análise dos 

dados de forma manual aproventando as classificações e os nós de codificação no 

Software. 

Nesta fase são efetuadas as comparações entre os casos e o cruzamento da 

informação, no sentido de identificar aquilo que é comum a todos os casos e aquilo 

que é específico de um caso em particular, dentro das categorias identificadas no 

quadro descritivo do framework de avaliação. Através desta análise dos dados, são 

identificados os padrões e os seus desvios. O resultado desta fase são as conclusões 

objectivas retiradas da análise dos dados recolhidos. Estes resultados suportam a 

decisão no âmbito do framework de avaliação de impacto do SaaS. 

2.4.6 Interpretação 

A análise qualitativa é uma forma de investigação na qual os investigadores 

fazem uma interpretação do que vêm, ouvem e entendem. As interpretações do 

pesquisador não podem ser separadas da sua própria formação, história, contexto e 

entendimento prévio (Creswell, 2007, p. 39). 

Nesta fase da análise dos dados compreende-se mais aprofundadamente de que 

forma as empresas portuguesas estão a adotar as soluções SaaS. Tendo como base o 

conhecimento já adquirido sobre as questões acerca do desenvolvimento e 

disponibilização de Software como um serviço, é efetuada uma interpretação 

subjectiva das descobertas resultantes da análise, no contexto da literatura existente. 

2.6 Pressupostos e Limitações do estudo 

Toda a investigação tem os seus pressupostos. Neste caso, as principais 

delimitações assumidas são as seguintes: 

1. A amostra de empresas de TI inquiridas e analisadas no estudo, não é 

muito grande; 

2. A amostra utilizada no estudo não é aleatória, pelo que a presente 

pesquisa deve ser encarada como um estudo de caso, tornando-se 

necessário ter particular cuidado com a extrapolação destas conclusões 

para outras empresas e outras realidades; 

3. São apenas interrogados um/dois recursos por cada empresa, apesar dos 

inquiridos serem recursos chave da organização na resposta às questões 
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colocadas. No entanto, poderiam-se ter obtido opiniões diferentes no caso 

de serem envolvidos mais elementos da mesma organização; 

4. As respostas aos inquéritos assim como às entrevistas são recolhidas num 

curto espaço de tempo entre Outubro de 2012 e Março de 2013, o que 

pode introduzir alguma influência do ciclo económico que estamos a 

atravessar. Uma amostra mais longa no tempo poderia permitir conclusões 

mais seguras; 

 

2.7 Confiabilidade 

É sempre questionável a confiabilidade de um trabalho de investigação e a 

apresentação de um trabalho que seja convincente do ponto de vista académico. 

Várias estratégias podem ser adotadas para apresentar o rigor e a confiabilidade da 

pesquisa. (Guba, Criteria for assessing the trustworthiness of naturalistic inquiries, 

1981, pp. 75-91) refere quatro critérios que podem ser tratados por indicadores de 

confiabilidade da investigação: 

 

Credibilidade 

• Adoção de métodos de investigação adequados e de reconhecido valor 

no mundo académico; 

• Desenvolvimento de familiaridade inicial com a cultura das 

organizações participantes; 

• Triangulação através do uso de diferentes métodos, diferentes tipos de 

participantes e diferentes táticas para ajudar a garantir a honestidade dos 

mesmos; 

• Questionário iterativo na recolha de dados; 

• Historial, qualificações e experiência do investigador; 

• Verificação dos dados recolhidos e suas interpretações; 

• Descrição profunda do tema investigado; 

• Análise de pesquisas anteriores.  

Transmissibilidade 

Contextualização do estudo e descrição detalhada do fenomeno investigado. 

Confiança 

• Utilização de diferentes de métodos; 
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• Descrição pormenorizada do método de investigação para permitir a sua 

repetição; 

 

Confirmação 
 

• Triangulação ou cruzamento dos dados; 

• Aceitação de crenças e pressupostos do investigador; 

• Reconhecimento de falhas nos métodos do estudo e os seus potenciais 

impactos; 

• Descrição aprofundada do método de investigação para permitir a 

validação e integridade dos resultados da investigação  

• Uso de diagramas para demonstrar o processo de investigação 

 

Os padrões acima referidos são então tidos em consideração para avaliar a 

investigação sob o ponto de vista da confiabilidade, credibilidade e generalização. Na 

pesquisa qualitativa, a ênfase é avalisar quão bem o investigador é capaz de apresentar 

provas de que as descrições e análises representam a realidade dos participantes e 

situações estudadas (Creswell, 2009, p. 208). Também a pesquisa qualitativa tem de 

ser confiável, para ser válida. O estudo qualitativo deve ser confiável, para ser 

credível, deve ser credível, para ser transmissível. 

 

2.8 Resumo do capítulo 

Este capítulo discutiu o método de investigação, o processo de recolha de dados. 

Foi descrito e explicado o processo de análise dos dados empíricos. Foram referidas 

as limitações do estudo e os problemas de confiabilidade que surgem em qualquer 

investigação. 

O próximo capítulo apresenta as conclusões que resultam da implementação do 

desenho da pesquisa e interpreta os resultados encontrados no contexto da literatura 

existente. 
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CAPÍTULO III – APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

 

3.1 Introdução 

O presente estudo empírico é elaborado com o objectivo de analisar o impacto da 

adopção do modelo SaaS nas empresas portuguesas. Procura-se, desta forma, analisar 

o nível de aceitação e as implicações que o modelo SaaS tem (1) nos fornecedores e 

fabricantes de Software e (2) nos consumidores de Software com um serviço. 

Neste capítulo são analisados e apresentados os dados recolhidos através dos 

inquéritos e entrevistas efetuadas junto das empresas fabricantes, fornecedores, 

clientes e/ou potenciais clientes de SaaS, de acordo com o que é descrito no Capítulo 

II. São apresentadas as narrativas dos casos de estudo e as conclusões da análise 

cruzada bem como a sua interpretação. São ainda apresentados os resultados do teste 

das hipóteses formuladas, cuja análise permite dar resposta à questão de fundo deste 

trabalho de investigação.  

 

3.2 Inquéritos 

Em Outubro de 2012 é iniciado de dois inquéritos Online dirigidos a diferentes 

tipos de empresas (pequenas, médias e grandes) sediadas em Portugal. Os inquéritos 

são respondidos por profissionais de TI pertencentes de diferentes empresas 

portuguesas e também empresas internacionais não portuguesas com representação 

em Portugal. Entre os inquiridos encontram-se essencialmente CEO’s/Owners, 

directores, coordenadores e gestores de empresas de TI. 

Com o objectivo de perceber as necessidades das organizações, perspectivar a 

evolução Software-com-Serviço e determinar quais os impactos nas suas empresas, 

tenta-se perceber quais os fatores que são de facto determinantes e condicionam de 

certa forma a adoção e evolução do Software-como-Serviço. Procura-se identificar as 

razões que têm implicações na adopção do Saas, como por exemplo: 

• Adaptação difícil da aplicação SaaS às necessidades da organização; 

• Não é de todo viável; 

• Qualidade do serviço não ser aceitável; 
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• A análise do ROI não justifica o investimento em SaaS, sendo preferível 

uma solução On-Premise; 

• Segurança e confiabilidade duvidosa; 

• Gestão de SLAs complexa: 

 

3.2.1 Resultados e Sumário executivo 
 

Apresentam-se neste tópico as questões da pesquita quantitativa e os resultados 
obtidos. 

Questões da pesquisa quantitativa: 

QP 1: Quais são as reais necessidades no mercado português?  

QP 2: Quais os receios e o que se está a fazer para os mitigar?  

SQP 1: Como responder de forma adequada às necessidades individuais 

dos utilizadores? 

SQP 2: Como eliminar a dúvida do utilizador/cliente relativamente à 

segurança e privacidade dos dados? 

SQP  3: Qual o nível de fiabilidade do sistema? 

SQP  4: Como é que o sistema, constituído pelos participantes na 

plataforma SaaS, pode formar uma aliança empresarial altamente 

eficiente?  

Resultados: 

� Nº reduzido de respostas face ao universo dos inquiridos 

� Do ponto de visto dos Utilizadores de SaaS: 

� desconforto relativo à segurança dos dados, customização e 

integração; 
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� Há ainda uma grande renitência em migrar processos críticos 

de negócio para SaaS embora muitas empresas já usem para 

processos importantes; 

� Os principais motivos que levam ou que podem levar as 

empresas a utilizar Software SaaS são principalmente a 

poupança nos custos Hardware, Software e suporte de TI; 

� Do ponto de visto dos Fabricantes/fornecedores de SaaS: 

� Considera a oferta SaaS necessária para garantir o seu 

posicionamento no mercado de Software; 

� Apostam fundamentalmente em serviços Web/E-mail, CRM, 

HR e Recrutamento, e ferramentas de produtividade; 

� As empresas têm registado um crescimento abaixo dos 10%, 

justificados talvez pelo cenário de crise económica e financeira 

em que se vive atualmente 

Os resultados dos inquéritos, recolhidos no período de um ano, revelam que o 

SaaS é uma opção viável para algumas empresas suportarem os seus processos de 

negócio. Existe uma considerável taxa de adesão com empresas já a utilizar mais de 

dois serviços há mais de dois anos. No entanto, enquanto 46% das empresas 

inquiridas têm planos de colocar mais processos de negócio suportados por este tipo 

de serviços num futuro próximo, 31% não sabe se o fará. Têm várias preocupações no 

que refere ao nível do serviço prestado pelos fornecedores do Software. Estas 

preocupações são fundamentalmente de foro técnico e funcional, disponibilidade do 

serviço, e modelos de pagamento. 

Os dados recolhidos revelam alguma renitência na adoção dos serviços SaaS já 

disponíveis, por estarem ainda a avaliar o seu desempenho, relativamente à 

privacidade dos dados (71%), quanto à integração com outras aplicações 

nomeadamente as aplicações In-House (instaladas na rede local do cliente) (49%), 

quanto à maturidade do fornecedor de SaaS, resposta às customizações necessárias 

requisitadas por cada cliente (37%) e ainda quanto à dependência do mesmo 
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fornecedor (37%). Os modelos de licenciamento complexos são também uma das 

preocupações dos clientes de Saas, tendo 87% dos inquiridos respondido que 

preferem uma subscrição anual. 

Do ponto de visto dos Utilizadores de SaaS, 53% respondem que desenvolvem a 

sua atividade fora do departamento de TI mas têm os conhecimentos mínimos de 

como funciona o modelo SaaS. 77% dos inquiridos respondem de utilizam SaaS, 11% 

respondem que não sabem e apenas 9% respondem que não utilizam. Para estes, a 

principal razão é o desconforto relativo à segurança dos dados. No entanto, os 

utilizadores que aderem ao Software SaaS dizem, na sua maioria, que as aplicações 

são tão seguras quanto os seus sistemas internos (51%) contra 31% dos utilizadores 

que consideram-nas menos seguras do que os seus sistemas internos. 

Dos serviços SaaS que utilizam nas organizações, os inquiridos respondem que 

utilizam uma subscrição gratuita do Chat/Messenger (87%) enquanto apenas 7% 

utilizam uma subscrição paga, 63% utilizam uma subscrição gratuita de e-mail 

enquanto 38% utiliza uma subscrição paga. Para serviços de voz / Comunicações, 

integração, CRM, ERP, Backup e Disaster Recovery, a grande maioria responde que 

utiliza versões pagas. Há ainda uma grande renitência em migrar processos críticos de 

negócio para SaaS (26%) enquanto processos importantes das organizações já estão 

suportados por este tipo de Software em várias empresas (57%). 

Os principais motivos que levam ou que podem levar as empresas a utilizar 

Software SaaS são principalmente a poupança nos custos Hardware, Software e 

suporte de TI (86%). Apesar desta resposta, os dados mostram que as empresas têm a 

noção de poupança com SaaS mas não têm forma de quantificar as poupanças obtidas 

e a obter no futuro com a adoção de SaaS.  
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Fig. 26 - Principais razões para usar SaaS 

 

Outros motivos de preocupação dos portugueses são a escalabilidade e 

flexibilidade dos recursos de TI (66%) "Scalability is a measure of an application 

system’s ability to—without modification—cost-effectively provide increased 

throughput, reduced response time and/or support more users when Hardware 

resources are added” (Williams & Smith, 2004, pp. 215-226). A diversificação dos 

sistemas de TI, desenvolvimento de novos produtos e conceitos existentes na Cloud 

(34%), o aumento da capacidade de computação, o aumento da redundância dos 

sistemas já existentes, a eliminação de barreiras económicas e de conhecimento no 

upgrade para novas tecnologias, a criação de plataformas de Disaster Recovery e 

Business Continuity (23%), são também outros dos grandes motivos apontados pelas 

empresas inquiridas.  

Os grandes objetivos do departamento de TI das empresas para o ano 2014 são, 

fundamentalmente, melhorar a produtividade dos colaboradores e suportar a expansão 

das atividades da organização. No atual cenário económico desfavorável, as empresas 

têm necessidade de reduzir custos para se tornarem mais competitivas e neste sentido, 

a redução dos custos operacionais da organização e a melhoria da qualidade dos 

processos e dos produtos estão também nas linhas estratégicas das organizações. 
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Quais os principais motivos que levam ou podem levar a sua empresa a 
utilizar serviços SaaS?
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No que refere às funcionalidades e características técnicas, o interface mais usado 

nas aplicações SaaS é o browser, sendo o Internet Explorer o mais usado o (77%). Os 

utilizadores pretendem soluções com interface intuitivo e atrativo, considerando o 

impacto à larga escala do “social networking” e das tecnologias Web 2.0, com taxas 

de disponibilidade acima dos 99%, e com fornecimento de documentação API 

(Application Programming Interface). A grande maioria das empresas não tem 

aplicações customizadas (60%) e acha a customização nas aplicações SaaS mais 

difícil que nas aplicações tradicionais (43%). A segurança dos dados é fundamental 

em qualquer sistema de informação e não apenas em soluções SaaS. Esta é uma das 

grandes preocupações para os utilizadores de SaaS e um dos maiores desafios para os 

arquitetos de Software. As respostas revelam que os aspetos mais importantes que um 

fornecedor de SaaS deve cumprir, são os protocolos de segurança (83%), os planos de 

contingência face a falhas no serviço (63%) e a existência de centros de Backup de 

dados (57%).  

Do ponto de vista dos fabricantes e fornecedores, 27% responde que a oferta 

SaaS é competência nuclear do seu negócio e 87% considera esta oferta necessária 

para garantir o seu posicionamento no mercado de Software. Os seus principais 

mercados são pequenos negócios (53%), mercados B2B e B2C (20%) e também 

médias e grandes empresas (13%).  

Apontam como fatores de decisão para avançar para uma estratégia de SaaS a 

implementação rápida (67%), as capacidades de expansão e escalabilidade (60%) e as 

poupanças em CapEx (47%). As poupanças em OpEx (20%), as melhores 

capacidades face às soluções tradicionais equivalentes (20% ) e o facto do modelo 

SaaS corresponder ao seu modelo de negócio (20%). Apostam fundamentalmente em 

serviços Web/E-mail, CRM, HR e Recrutamento, e ferramentas de produtividade. 

Respondem 53% das empresas que nos últimos 2 anos os seus lucros aumentaram 

com a oferta SaaS. No entanto, deve-se salientar que 47% responde que os lucros não 

se aplicam à oferta SaaS. As empresas têm registado um crescimento abaixo dos 10%, 

justificados talvez pelo cenário de crise económica e financeira em que se vive 

atualmente, mantendo no entanto uma taxa de retenção de clientes SaaS entre 90 a 

100%. No que refere à receita com SaaS, 13% das empresas dizem que a receita com 

mercados internacionais é inferior a 5%. 
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Relativamente aos níveis de funcionalidade, atualizações e roadmap do Software 

SaaS, oferecem múltiplos níveis de funcionalidades nos serviços e uma série de 

módulos opcionais que o cliente pode subscrever, e na sua maioria os fabricantes 

disponibilizam aos seus clientes, anualmente, um major release com novas 

funcionalidades e atualizações. São tantas sa empresas que disponibilizam o roadmap 

dos seus produtos SaaS (40%), como as que não o fazem (40%). Alguns fornecedores 

disponibilizam uma versão trial do Software SaaS (27%) mas nem todos o fazem 

(40%). Contudo, algumas empresas respondem que mais de 50% dos subscritores 

trial convertem-se em subscritores da versão paga (20%). Uma percentagem de 27% 

das empresas responde que esta taxa de conversão é inferior a 5%. No que refere aos 

modelos de subscrição, a maioria dos fornecedores baseia-se em modelos de faturação 

com base na subscrição, havendo também empresas que usam modelos baseados no 

número de funcionalidades ou módulos. Fundamentalmente disponibilizam uma 

subscrição com plano de faturação mensal ou anual. A grande maioria dos 

fornecedores de SaaS propõe aos seus clientes poupanças com custos de TI na ordem 

dos 20 a 30% e uma taxa de disponibilidade acima dos 99%. Dão a possibilidade de 

instalarem as aplicações SaaS na rede local do cliente funcionando num modelo 

híbrido, mas a taxa dos clientes que o prefere fazer é inferior a 5%. 

Os dados apontam como principais desafios no desenvolvimento e fornecimento 

de soluções de SaaS, a privacidade dos dados dos clientes (87%), a integração com 

outras aplicações (47%), a customização da aplicação para cada cliente e a 

conetividade e acesso (47%). Os fabricantes e fornecedores estão igualmente 

preocupados com o ROI (Return of Investiment) da migração da sua oferta de 

aplicações On-Premise para serviços On-Demand, e a arquitetura das aplicações SaaS 

(27%), o nível de serviço prestado pelo fornecedor de Hosting em termos de 

disponibilidade, escalabilidade e performance (33%), e também os modelos de 

faturação e pagamentos (27%). Grande parte dos fornecedores de SaaS consideram a 

conetividade e acesso é outro dos desafios a enfrentar (60%). 
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Fig. 27 - Desafios no desenvolvimento de SaaS 

 

Existem fornecedores que gerem a infraestrutura de Hardware/Software 

(servidores, armazenamento, segurança, processos, etc.) para suporte ao seus serviços 

SaaS (7%) mas a sua maioria recorre a serviços Outsource para a gestão da 

infraestrutura (53%). Neste caso, utilizam maioritariamente Managed Hosting 

(alugam infraestrutura física dedicada e ferramentas de gestão, a um parceiro), 

Integrated hosting (alugam infraestrutura física ou virtual, infraestrutura de Software, 

ferramentas, e serviços de suporte ao negócio tais como faturação e compliance). No 

que refere à segurança, 93% das empresas tem um sistema de tolerância a falhas, 

oferece garantias de confidencialidade e privacidade dos dados aos seus clientes, 

cumpre as leis e regulamentação para cada localização, e têm implementado uma 

política de Backup nos seus sistemas. Dispõem de plataformas de Disaster Recovery e 

Business Continuity nos seus sistemas (60%), 20% estão a considerar implementar e 

20% não têm. 80% têm implementado uma política de controlo de verificação de 

patchs de segurança nos seus sistemas, 13% estão a considerar implementar e apenas 

7% diz que não tem. Em 80% têm implementado uma política de controlo de 

verificação de antivírus nos seus sistemas, 7% estão a considerar implementar e 13% 

diz que não tem. Sobre as ferramentas que usam ou que consideram usar para 

assegurar a autenticidade, privacidade e segurança dos dados dos seus clientes, 

verifica-se que 60% utilizam VPN (Virtual Private Network), 33% usam o padrão 
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no desenvolvimento de soluções de SaaS:
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ISO 27001, 7% usam Secure Data Connector, 7% usam Certificados de auditoria SAS 

70, e também 7% usam Certificação da Fisma (Federal Information Security 

Management Act). De realçar que 20% dos inquiridos respondem que usam outras 

ferramentas. As principais dificuldades que as empresas encontram no que refere à 

segurança do Software SaaS, 40% referem a gestão de identidade na nuvem, 33% 

referem os padrões de nuvem pouco robustos, também 27% refere a incerteza sobre a 

localização dos dados. A identificação de políticas de conectividade para acesso 

móvel é apontada por 7% dos inquiridos e 18% apontam outras dificuldades. 

Relativamente às opções de infraestrutura, a grande percentagem dos inquiridos 

não tem certezas quanto à poupança de custos com o desenvolvimento da aplicação na 

própria infraestrutura, embora (60%) das empresas é dona da própria infraestrutura, 

20% diz ter um menor custo efetivo com o desenvolvimento numa plataforma de 

pacotes a partir de uma infraestrutura aplicacional tipo Oracle, Microsoft, etc. No 

entanto, existe maiores certezas na poupança dos custos de TI no caso de construção 

de numa plataforma “cloud computing” e deixar ao cuidado do fornecedor tipo 

Amazon, a manutenção da infraestrutura. Os fabricantes disponibilizam aos clientes 

e/ou terceiras partes, uma API (Application Programming Interface) documentada 

para a sua aplicação (40%), e não usam componentes de terceiros para automatizar a 

integração de dados e processos de negócio com o Software SaaS (80%). 

No que refere ao tipo de arquitetura mais utilizada pelas empresas, verifica-se que 

33% utiliza Multi-Tenant (aplicação e base de dados) sem recursos dedicados, todos 

os clientes partilham os recursos de SO, base de dados e servidores aplicacionais, 

27% utiliza Multi-Tenant (apenas a aplicação) com infraestrutura e servidores 

aplicacionais comuns mas bases de dados separadas para cada cliente, 13% utiliza 

Virtualized isolated stacks: o mesmo que o anterior excepto o facto de o Hardware ser 

partilhado através de virtualização (ex. VMWare), e 7% utilizam Isolated Stacks com 

infraestrutura física dedicada para cada cliente, com sistema operativo, base de dados 

e aplicação. Também 7% dos inquiridos dizem que oferecem aos seus clientes a opção 

de usar Isolated Stack (instância única para uma implementação Multi-Tenant). 

Relativamente às razões de não implementarem uma arquitetura Multi-Tenant, 33% 

dos inquiridos apontam barreiras económicas e 33% apontam barreiras técnicas. Nos 

tópicos a seguir, apresentam-se os resultados detalhados. 
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Conclusões da pesquisa quantitativa: 

• A SaaS é uma opção viável para algumas empresas suportarem os seus 

processos de negócio; 

• Existem várias preocupações no que refere ao nível do serviço prestado 

pelos fornecedores do Software; 

• Muitos utilizadores desconhecem o conceito e o valor do SaaS; 

• Os principais desafios no desenvolvimento e fornecimento de soluções 

de SaaS, são a privacidade dos dados dos clientes, a integração com 

outras aplicações, a customização da aplicação para cada cliente e a 

conetividade e acesso; 

• A maioria dos fornecedores de SaaS não têm modelos arquiteturais 

maduros que lhes permita aumentar o benefício reduzindo o custo 

 

3.2.2 Contribuições da análise quantitativa 

• A identificação de um quadro descritivo dos aspetos do SaaS que serve 

de guião para fabricantes e fornecedores identificarem lacunas e 

oportunidades de melhoria nos seus produtos para o mercado 

português, e também para utilizadores conhecerem melhor as 

potencialidades do SaaS, riscos e alertas associados; 

• Através da convergência de perpectivas de quem fornece e de quem 

consome SaaS, Identificação das maiores preocupações nas diferentes 

dimensões – técnica, negócio, organizacional/operacional; 

• Definição do âmbito de análise mais aprodundada no contexto real das 

empresas, para idencificação das suas implicações do SaaS 
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3.2.3 Fabricantes e/ou Fornecedores de Sofware-as-a-Service 
 

Nos tópicos a seguir, apresentam-se os resultados detalhados. 

 

Perfil da Empresa – Questões de 1 a 3 

Participaram neste estudo empresas fornecedoras/fabricantes de SaaS de 

diferentes tipos: micro, pequenas, média e empresas empresas, sendo a maioria das 

respostas obtidas de pequenas empresas. 

 

Posicionamento no mercado – Questões de 4 a 10 

Pergunta-se às empresas se SaaS é competência nuclear do seu negócio e que 

aposta fazem no desenvolvimento e fornecimento deste tipo de soluções. 

 
Fig. 28 - Posição no mercado 

 

Os fornecedores/fabricantes de SaaS fornecem ou desenvolvem SaaS desde há 

quatro anos, maioritariamente. 
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53% das empresas respondem que o principal mercado são pequenos negócios, 

20% respondem mercados B2B e B2C e 13% têm Medias e grandes empresas.   

 

Dentre os fatores de decisão para avançar para uma estratégia de SaaS, 67% 

apontam a implementação rápida, 47% dizem ser as poupanças em CapEx e 60% 

dizem ser as capacidades de expansão e escalabilidade. As poupanças em OpEx são 

referidas por 20% das empresas inquiridas, 20% apontam as melhores capacidades 

face às soluções tradicionais equivalentes e também 20% respondem que o modelo 

SaaS corresponde ao seu modelo de negócio.  

Cerca de 20% das empresas referem a dificuldade em conseguir recursos de TI 

para suportar e manter as aplicações On-Premise e também que as aplicações SaaS 

são mais fáceis de integrar com outras aplicações (13%). A dificuldade em conseguir 

recursos de TI para distribuir aplicações On-Premise, é referida por 7% dos inquiridos 
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e também 7% apontam outras razões como fatores de decisão para avançar para uma 

estratégia de SaaS nas suas empresas. Note-se que é dada às pessoas a possibilidade 

de selecionarem mais de uma opção pelo que o somatório das percentagens pode ser 

superior a 100%. 

 

Entre as aplicações que as empresas estão a incluir no seu modelo de negócio, 

CRM, presença na Web, ferramentas de colaboração e produtividade, são as mais 

populares. No que refere a planos de vir a incluir, referem fundamentalmente 

aplicações financeiras, Backup, HR/Recrutamento, Vendas e BI.  

 
 Disponível 

atualmente 
Planeado disponibilizar 

dentro de 18 meses 
Em processo de 

avaliação 
Não temos 

planos 
 

    

CRM  47% 0% 7% 47% 
Web presence / e-

mail 
60% 7% 0% 33% 

HR/Recrutamento 0% 7% 27% 67% 
Vendas 33% 7% 13% 47% 

Colaboração 40% 7% 27% 27% 
Aplicações 
financeiras 

7% 7% 20% 67% 

Informação de 
Gestão/BI 

7% 7% 27% 60% 

Backup 7% 0% 20% 73% 
Service Desk 7% 0% 40% 53% 

Ferramentas de 
produtividade 

33% 7% 33% 27% 
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Receita e lucro – Questões de 11 a 15  

Pergunta-se às organizações se os lucros com os produtos SaaS aumentaram ou 

diminuíram nos últimos 2 anos. O gráfico seguinte apresenta a percentagem das 

respostas: 

 

O crescimento do SaaS nas suas empresas tem sido gradual e pelas respostas 

obtidas, conclui-se que 33% das empresas têm um verificado um crescimento inferior 

a 10%, 20% das empresas têm verificado um crescimento entre 11 a 20%, 13% das 

empresas respondem que têm um crescimento acima dos 40% e 20%dos inquiridos 

respondem que não se aplica. 
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Relativamente à taxa de retenção de clientes, 53% das empresas respondem que 

não se aplica, 27% dizem ter uma taxa de retenção dos clientes acima dos 90% e 7% 

das empresas inquiridas respondem que têm uma taxa de retenção de clientes entre 50 

a 70%. 

 

Questionamos se a unidade de negócio Saas é lucrativa, 67% dos inquiridos 

respondem que sim e 33% respondem que não se aplica. 
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Relativamente à receita com SaaS, 13% das empresas dizem que a receita com 

mercados internacionais é inferior a 5%, 13% das empresas dizem que esta receita 

está entre os 11 e os 20%. 53% dos inquiridos respondem que não se aplica. 

 

Níveis de Funcionalidade, Atualizações e Roadmap – Questões de 16 a 18  

Pergunta-se aos fornecedores/fabricantes quantos níveis de funcionalidades 

disponibilizam no seu Software Saas e verifica-se que 20% respondem que oferecem 

múltiplos níveis de funcionalidades e uma série de módulos opcionais que o cliente 

pode subscrever e 27% respondem que oferecem mais funcionalidades através de 

módulos opcionais que o cliente pode subscrever. Também 27% respondem que 

disponibilizam 2 funcionalidades e 13% disponibilizam mais de 3 funcionalidades. 

Apenas 7% respondem que disponibilizam 1 ou 3 funcionalidades. 
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Pretende-se saber qual a frequência de disponibilização de Releases de Software 

com atualizações e novas funcionalidades e verifica-se que 20% das empresas dizem 

disponibilizar uma Major Release anualmente. 27% dos inquiridos dizem que 

disponibilizam releases três ou mais vezes por ano e em igual percentagem dizem não 

ter um nº pré-definido de releases a disponibilizar, disponibilizando novas 

funcionalidades assim que estão prontas. 13% das empresas disponibilizam releases 

com uma frequência inferior a um ano: 

 

A maioria dos fornecedores/fabricantes disponibilizam ou tencionam 

disponibilizar um roadmap do seu Software Saas, conforme mostra o gráfico seguinte: 
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Versões gratuitas e de treino – Questões de 19 a 20  

Poucos fornecedores/fabricantes fornecem ou se planeiam fornecer uma versão 

gratuita do seu Software SaaS: 

 

Pretende-se saber também, nos últimos 12 meses, qual a percentagem de 

subscritores Trial se convertem em subscritores da versão paga e obtêm-se as 

seguintes respostas: 
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SLAs e  Modelos de subscrição – Questões de 21 a 26  

Pede-se aos fornecedores/fabricantes indicarem qual o seu principal modelo de 

faturação e verifica-se que 33% das empresas usam ou tencionam usar o modelo de 

faturação com base na subscrição, também 33% respondem que usam ou tencionam 

usar um modelo baseado no número de funcionalidades ou módulos. 13% das 

empresas dizem usar um modelo de acordo empresarial ou subscrição por site e 20% 

baseiam-se no uso da storage ou volume de armazenamento de informação. 

 

Acerca da taxa de disponibilidade do atual Software SaaS ou a taxa de 

disponibilidade que tencionam garantir com potencial Software SaaS que venham a 

ter, obtêm-se as seguintes respostas: 
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Questionados sobre o estabelecimento de uma janela temporal para intervenções 

de manutenção do serviço, a grande maioria responde afirmativamente: 

 

 

Sobre a poupança de custos de TI que as empresas fornecedoras e fabricantes 

propõe aos seus clientes através da utilização do seu Software SaaS, obtêm-se as 

seguintes respostas: 

 

 

Sobre os tipos de subscrição que disponibilizam, obtêm-se as respostas que se 

apresentam a seguir (é dada às pessoas a possibilidade de selecionarem mais de uma 

opção pelo que o somatório das percentagens pode ser superior a 100%). 
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Modelos híbridos de SaaS – Questões 27 e 28  

Pretende-se conhecer as necessidades relativas aos modelos híbridos (on-demand 

com opção de instalação local) e obtêm-se as seguintes respostas: 
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Arquitetura, Pesquisa e Desenvolvimento  – Questões de 29 a 38  

Pede-se aos fornecedores/fabricantes que identifiquem as principais áreas de 

preocupação no desenvolvimento de soluções de SaaS e verifica-se que privacidade 

dos dados do cliente é apontada por 87% das empresas, a integração com outras 

aplicações, a customização do produto para cada cliente e a conetividade e acesso, são 

apontadas por 47% das empresas inquiridas. Verifica-se também que o ROI (Return 

of Investiment) da migração das aplicações On-Premise para serviços on-demand, a 

arquitetura de aplicações SaaS e os modelos de negócio com clientes e parceiros, são 

referidos por 27% das empresas, e o nível de serviço prestado pelo fornecedor de 

hosting (disponibilidade, escalabilidade, performance) é referido por 33% das 

empresas inquiridas. 27% refere os modelos de faturação e pagamentos, e 7% aponta 

a popularidade do modelo, saber usar bem o modelo, e outros fatores. A conetividade 

e acesso é referida por 60% dos inquiridos. 

Note-se que é dada às pessoas a possibilidade de selecionarem mais de uma 

opção pelo que o somatório das percentagens pode ser superior a 100%. 

 

Para o Software SaaS, 40% das empresas inquiridas gerem a sua infraestrutura de 

Hardware/Software inhouse mas 53% diz gerir a infraestrurua em outsource: 
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No caso de gestão em modelo de outsource, 27% das empresas utilizam Managed 

Hosting (aluga infraestrutura física dedicada e ferramentas de gestão, a um 

parceiro),7% das empresas usam Integrated hosting (aluga infraestrutura física ou 

virtual, infraestrutura de Software e ferramentas, e serviços de suporte ao negócio tais 

como faturação e compliance), e 20% utilizam Cloud/Grid (aluga infraestrutura 

virtual e ferramentas de gestão e medição). 47% dos inquiridos respondem que usam 

outros tipos de outsource : 
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Acerca da percentagem do orçamento de TI gastam na manutenção da 

infraestrutura e obtêm-se as seguintes respostas: 

 

Sobre a percentagem do orçamento de TI gastam na manutenção da infraestrutura 

e obtêm-se as seguintes respostas: 

 

Sobre a disponibilização de mecanismos de interface com a aplicação SaaS 

obtêm-se as seguintes respostas: 

 

13%

20%

20%

0%

0%

27%

7%

53%

20%

20%

7%

33%

60%

20%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Desenvolver a aplicação na própria infraestrutura

Desenvolver numa plataforma de pacotes a partir de uma
infraestrutura aplicacional tipo Oracle

Construir numa plataforma “cloud computing” e deixar ao 
cuidado do fornecedor tipo Amazon, a manutenção da 

infraestrutura

33. Classifique cada opção de desenvolvimento e distribuição de SaaS baseado na real 
poupança de custos no futuro?

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5
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Sobre o uso de componentes de terceiros para automatizar a integração de dados 

e processos de negócio com o Software SaaS, 80% dos inquiridos dizem não utilizar e 

20% consideram utilizar: 

 

Pretende-se saber um pouco sobre o tipo de arquitetura mais utilizada pelas 

empresas e verifica-se que 33% utiliza Multi-Tenant (aplicação e base de dados): Sem 

recursos dedicados, todos os clientes partilham os recursos de SO, Base de dados e 

servidores aplicacionais, 27% utiliza Multi-Tenant (apenas a aplicação): Infraestrutura 

e servidores aplicacionais comuns mas bases de dados separadas para cada cliente, 

13% utiliza Virtualized isolated stacks: o mesmo que o anterior excepto o facto de o 

Hardware ser partilhado através de virtualização (ex. VMWare), e 7% utilizam 

Isolated Stacks: Infraestrutura física dedicada para cada cliente, com sistema 

operativo, base de dados e aplicação. Também 7% dos inquiridos dizem que 

Oferecem aos seus clientes a opção de usar isolated stack (instância única para uma 

implementação Multi-Tenant): 
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Relativamente às razões de não implementarem uma arquitetura Multi-Tenant, 

33% dos inquiridos apontam barreiras económicas, 33% apontam barreiras técnicas e 

igualmente 33% apontam outras razões: 

 

 

Verifica-se que 33% das empresas não desenvolvem em cima de PaaS (Plataform 

as a Service) mas também 33% estão a considerar usar: 
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Modelos de infraestrutura SaaS – Questões 39 a 42  

Verifica-se que 33% das empresas é dona da própria infraestrutura, 33% diz que 

parte da infraestrutura é própria, e igualmente 33% dizem que não é dona da 

infraestrutura que utiliza: 

 

Verifica-se também que 87% das empresas tem um sistema de tolerância a falhas 

e 7% não tem. Verifica-se 73% das empresas fornecedores/fabricantes de SaaS não 

disponibilizam PaaS aos seus clientes, 13% disponibilizam, e também 13% estão a 

considerar disponibilizar: 
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Segurança do Software SaaS – Questões 43 a 54  

Verifica-se que 93% das empresas oferecem garantias de confidencialidade e 

privacidade dos dados aos seus clientes e apenas 7% diz não oferecer. 93% cumpre as 

leis e regulamentação para cada localização, e 7% cumprem em parte: 

 

Das empresas inquiridas verifica-se que 93% têm implementado uma política de 

Backup nos seus sistemas, e apenas 7% diz que tem em parte.  

Verifica-se também que 60% dispõe de plataformas de Disaster Recovery e 

Business Continuity nos seus sistemas, 20% estão a considerar implementar e também 

20% diz não ter: 
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Das empresas inquiridas 80% têm implementado uma política de controlo de 

verificação de patchs de segurança nos seus sistemas, 13% estão a considerar 

implementar e apenas 7% diz que não tem. Em 80% têm implementado uma política 

de controlo de verificação de anti-virus nos seus sistemas, 7% estão a considerar 

implementar e 13% diz que não tem. 

 

Questiona-se as empresas sobre a frequência com que fazem auditorias aos seus 

sistemas e obtêm-se as seguintes respostas: 
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Questionados sobre as ferramentas que usam ou que consideram usar para 

assegurar a autenticidade, privacidade e segurança dos dados dos seus clientes e 

verifica-se que 60% dos inquiridos utilizam VPN (Virtual Private Network), 33% 

usam o padrão ISO 27001, 7% usam Secure Data Connector, 7% usam Certificados 

de auditoria SAS 70, e também 7% usam Certificação da Fisma (Federal Information 

Security Management Act). 20% dos inquiridos respondem que usam outras 

ferramentas:  

 
 

Pretende-se averiguar quais as principais dificuldades que as empresas encontram 

no que refere à segurança do Software SaaS e verifica-se que 40% apontam como 

dificuldade a gestão de identidade na nuvem, 33% referem os padrões de nuvem 

pouco robustos, 27% refere a incerteza sobre a localização dos dados, e 7% a 

identificação de políticas de conectividade para acesso móvel. 13% apontam outras 

dificuldades: 
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3.2.4 Utilizadores de Sofware-as-a-Service 

 
Este tópico apresenta os resultados às principais questões do inquérito. 
 
 
Perfil da Empresa – Questões de 1 a 6 

Participaram neste estudo empresas utilizadoras de SaaS de diferentes tipos desde 

micro, pequenas, média e empresas empresas, sendo a maioria das áreas Tecnológica 

de Computadores/Consultoria/Serviços, da área do Retalho/Distribuição e com 

departamento de TI.   

Questionados sobre o volume de negócios anual da empresa e orçamento para o 

departapamento de TI, obtêm-se as seguintes respostas: 

 

 
Perfil do inquirido – Questões 7 e 8 

Pretende-se conhecer o nível de conhecimento de SaaS da pessoa que nos está a 

responder e verifica-se que 51% dos participantes respondem que conhecem SaaS e 

têm os conhecimentos mínimos de como funciona, 37% respondem que conhecem 

bem o SaaS e sintem-se confortáveis em explicar a outras pessoas, 9% respondem que 

já ouviram falar mas não sabem o que é, e 3% respondem que não conhecem.   
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Nível de adoção de Software SaaS – Questões de 9 a 13 

Pretende-se saber se as empresas são utilizadoras de SaaS e das que não são, que 

razões apontam para a não adoção. Verifica-se que 77% dos inquiridos dizem utilizar, 

3% está a considerar usar, 9% não utiliza e 11% dizem não saber. 

 

Dos 9% que respondem que não utilizam, 30% aponta preocupações com 

segurança, e 20% respondem que não conhece o suficiente. 10% dos inquiridos 

aponta preocupações com características e funcionalidades, preocupações com 

direitos de propriedade dos dados, preocupações com conformidade e auditoria, 

preocupações com disponibilidade. Nenhum dos inquiridos respondeu que não é 

requisito do negócio. No entanto, 60% apontam outras razões. 
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Das empresas que respondem que utilizam, 49% diz que usam mais de dois 

serviços SaaS, 40% responde que usa há mais de 2 anos, 29% entre 1 e 2 anos, 6% há 

menos de 1 ano, e 17% não sabe. 
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Sobre os principais motivos que levam ou que podem levar as empresas a utilizar 

Software SaaS, verifica-se que 86% das empresas pretende evitar gastos 

desnecessários em Hardware, Software e suporte de TI, 66% pretende escalabilidade e 

flexibilidade dos recursos de TI, 34% refere a diversificação dos sistemas de TI, 

também 37% refere o teste e desenvolvimento de novos produtos e conceitos 

existentes na Cloud, 31% refere o aumento da capacidade de computação, o aumento 

da redundância dos sistemas já existentes (17%), a eliminação de barreiras 

económicas e de conhecimento no upgrade para novas tecnologias (29%), a criação 

de plataformas de Disaster Recovery e Business Continuity (23%), e 6% refere outros 

motivos. 
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Receita e lucro – Questões de 14 a 17  

No que refere à poupança obtida com a utilização de SaaS no ano anterior e quais 

são as perpectivas com poupanças nos custos de TI, obtive-se as seguintes respostas:  

 

Com a adoção de SaaS, pretende-se conhecer quais os impactos que as empresas 

prespetivam para o ano seguinte e verifica-se que 69% das empresas prevê uma 

melhoria da produtividade dos colaboradores, 60% prevê suportar a expansão das 

atividades da organização, 63% prevê a redução dos custos operacionais da 

organização, 37% prevê a melhoria da qualidade dos processos e dos produtos, 34% a 

melhoria da gestão de segurança e do risco, 34% a reengenharia dos processos de 

negócio centrais da organização e a melhoria da gestão do relacionamento com 

clientes. Das respostas obtidas 29% referem a disponibilização de ofertas de mercado 

e práticas de negócio inovadoras, 17% prevêm assegurar a conformidade 

regulamentar e 6% referem outros impactos: 
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A maioria dos inquiridos responde que irá usar mais Software SaaS no futuro 

próximo. 

 

Arquitetura e desenho  – Questões de 18 a 19  

Pretende-se conhecer as vantagens, apontadas pelas empresas inquiridas, de usar 

SaaS em vez de soluções de Software On-Premise (instalado localmente) e obtêm-se 

as seguintes respostas: 
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Pede-se aos utilizadores de SaaS que classifiquem por ordem de prioridade, os 

factores que pensam ser as principais áreas de preocupação na utilização de SaaS, 

obtêm-se as seguintes respostas: 

 

 

Modelos de subscrição, Versões gratuitas e de treino – Questões de 20 a 22 

 

A subscrição anual é o modelo de pagamento preferencial da maioria dos 

inquiridos: 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Desenvolvimento mais rápido

Extensão do orçamento de TI a outras áreas

Custo mais baixo

Interfaces amigáveis com o utilizador

Fácil acesso à internet

Competência dos fabricantes SaaS

Responsabilidade dos fabricantes SaaS,…

Escalabilidade (capacidade de espaço adicional à…

18. Classifique por ordem de prioridade, acerca das vantagens de usar SaaS em 
vez de soluções de software on-premise (instalado localmente)
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Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5
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Privacidade dos dados

Integração com outras aplicações

Customização do produto

Conectividade e acesso

Modelos de licenciamento complexos

Dependência do fornecedor

19. Classifique por ordem de prioridade, os factores que pensa serem as 
principais áreas de preocupação na utilização de SaaS

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5
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Pretende-se conhecer para que tipos de Software SaaS os utilizadores têm uma 

subscrição gratuita e uma subscrição paga, obtêm-se as seguintes respostas: 
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Níveis de Funcionalidade, Atualizações e Roadmap – Questões de 23 a 31  

Relativamente ao tipo de interface que os utilizadores usam ou pretendem usar 

nas aplicações SaaS, verifica-se em 100% das respostas indicam Web Browser, 14% 

indicam Remote Desktop Connection e 14% indicam Cliente instalado no desktop do 

utilizador. Sobre o tipo de browser e verifica-se que 77% usam Internet Explorer 

(qualquer versão), 20% usam FireFox (qualquer versão), 23% Safari (qualquer 

versão), 3% Opera (qualquer versão) e 26% usam outros.  
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Questiona-se se os utilizadores de Saas pretendem que o interface do Software 

SaaS seja mais intuitivo e atrativo, considerando o impacto a larga escala do “social 

networking” e das tecnologias Web 2.0 e obtêm-se as seguintes respostas: 

 

Questiona-se sobre a taxa de disponibilidade do serviço que pretendem que o 

fornecedor garanta e obtêm-se as seguintes respostas: 
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Pergunta-se aos utilizadores de SaaS se pretendem o fornecimento de 

documentação API (Application Programming Interface) da aplicação SaaS, para usar 

pelos programadores na sua empresa, obtêm-se as seguintes respostas: 

 

Pretende-se saber quais os aspetos mais importantes que um fornecedor de SaaS 

deve cumprir e 83% dos inquiridos referem os protocolos de segurança, 63% referem 

o plano de contingência face a falhas no serviço, 43% referem standards de auditoria, 

garantia de tolerância a falhas, cláusulas especiais no SLA para redução da taxa de 

pagamento face a falhas no serviço e cláusulas especiais no SLA para continuidade do 

serviço. 

 

Pede-se aos utilizadores de SaaS para indicarem qual o nível de criticidades das 

aplicações Saas que utilizam e verifica-se que 57% das empresas usam SaaS para 
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supporte a processos de negócio importantes, 26% respondem que são aplicações 

críticas, 6% respondem que usam em opção, e igualmente 6% respondem para 

processos marginais e/ou experimentais. 46% das empresas dizem que têm as 

aplicações SaaS integradas com alguma aplicação interna, 29% diz que está a 

considerar integrar, e 23% dizem que não têm integração com as aplicações internas. 

 

Os inquiridos apontam as seguintes razões para o facto de não terem as 

aplicações SaaS integradas com alguma aplicação interna: 

 

Questiona-se até que ponto os seguintes fatores técnicos limitam o uso da 

plataforma SaaS, obtêm-se as seguintes respostas: 
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Segurança do Software SaaS – Questões 33 e 34  

Verifica-se que 51% das empresas dizem que as aplicações SaaS são menos 

seguras que os seus sistemas internos, 31% consideram-nas tão seguras quanto os seus 

sistemas internos e 14% não têm certeza. Relativamente à propriedade intelectual dos 

dados, 40% dos inquiridos estão menos confortáveis com as aplicações Saas do que 

com os seus sistemas internos, 40% dizem que estão tão confortáveis quanto os seus 

sistemas internos, e 14% não têm a certeza: 

 

 
 
 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Propriedade intelectual dos dados

Segurança

Capacidades/funcionalidades

Disponibilidade

 Auditoria/Compliance

32. Até que ponto os seguintes fatores técnicos limitam o uso da plataforma 
SaaS?

Nivel 1
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Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5
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Customização do Software SaaS – Questões 35 e 37  

Verifica-se que 60% das empresas não têm as aplicações SaaS customizadas, 

43% acham que é mais difícil customizar do que os sistemas internos, 26% acham que 

é mais fácil de customizar do que o Software tradicional, e 31% consideram igual ao 

Software tradicional. 

 

 

Das empresas inquiridas 40% respondem que ganham mais algumas capacidades 

relativamente ao Software tradicional, 23% respondem que têm as mesmas 

capacidades que o Software tradicional, 11% respondem que perdem algumas 

capacidades ao usar a oferta SaaS, e 17% respondem que não se aplica: 
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3.3 Casos de estudo 

À medida que decorre o trabalho de recolha de dados quantitativos, vão sendo 

identificados os temas que necessitavam de uma análise mais aprofundada numa 

análise qualitativa. O objetivo é de usar a informação da generalidade e centrar no 

estudo aprofundado de quatro casos de empresas que têm sucesso no uso de SaaS em 

Portugal. Pretende-se perceber na realidade, no contexto organizativo de cada uma 

destas empresas, quais são os fatores chave de sucesso com SaaS, identificar lacunas 

que possam dar origem a novas investigações, no sentido da evolução tecnológica 

para proveito de todos aqueles que a usam.  

Para abordar todas as vertentes e âmbitos do uso do SaaS, é seleccionada uma 

grande empresa que utiliza SaaS, uma grande empresa fabricante de SaaS, uma 

pequena empresa fabricante de SaaS, e uma média empresa fornecedora de SaaS. Os 

nossos entrevistados são administradores, diretores e gestores, responsáveis nas 

empresas e/ou unidades de negócio de TI, respetivas. 

Neste tópico, são apresentadas as narrativas do estudo de caso. Trata-se de uma 

breve descrição de cada um dos casos individuais selecionados para o estudo. 

Cada uma das narrativas começa com a descrição do perfil do participante gestor 

empresarial entrevistado, seguido pela descrição empresa a que pertence. São 

apresentadas as perspetivas destes gestores acerca do desenvolvimento, fornecimento 

e utilização de SaaS. 

 
3.3.1 Caso 1 - Saphety 
 
3.3.1.1 Perfil do entrevistado 
 

Miguel Zegre é licenciado em Informática pela faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa. Começa a trabalhar na área da consultoria, na Andersen 

Consulting e no ano 2000 ajuda a criar a Saphety dentro do grupo empresarial Sonae, 

um dos maiores grupos privados em Portugal. Passa por um conjunto de áreas, tendo 

sido responsável pelas áreas de Pré-venda, Comercial, Equipa de projetos, e neste 

momento é o Chief Marketing Officer da Saphety. Tem responsabilidades sobre as 

áreas de Gestão da Oferta, Marketing e Comunicação, Parcerias e Inovação.  

3.3.1.2 Descrição da empresa 
 

A Saphety é uma empresa de TI que faz parte de um dos maiores grupos 

empresariais portugueses, que na génese já nasce como um fabricante de SaaS. Está 
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no mercado desde 2000 sob a marca Bizdirect e em 2009 assume integralmente a área 

de negócio de Software-as-a-Service passando a operar sob a marca Saphety.  

O mercado da Saphety é B2B em grandes empresas, especializada em soluções 

de simplificação e automatização de processos de negócio, tem mais de 5.300 clientes 

e mais de 50 mil utilizadores em 17 países. 

A empresa nasce no ano da bolha tecnológica e desde início aposta no Software-

as-a-Service. Começa como empresa que opera no marketplace de compras 

eletrónicas, onde as empresas podem comprar e vender produtos entre elas e a partir 

de 2005 entram noutras áreas, nomeadamente a faturação eletrónica e a componente 

de desmaterialização do processo de faturação entre empresas. Começam a ter um 

papel muito ativo em toda a componente de e-procurement governamental e desde 

2008 têm uma das cinco plataformas eletrónicas de contratação pública a ser 

utilizadas pela Administração Pública em Portugal. A Administração Pública hoje em 

Portugal, é obrigada a fazer as suas compras com base numa plataforma eletrónica e a 

Saphety é um caso de 100% de adoção de contas públicas em Portugal.  

 
3.3.1.3 Desafio 
 

A Sonae e o BPI detetam no SaaS uma oportunidade de negócio e lançarem uma 

iniciativa na área dos marketplaces entre empresas no mercado português. Neste 

momento a Spahety está a fazer um grande shift para mercados internacionais, tendo 

em 2011 cerca de 12% das receitas em mercados internacionais e em 2012 cerca de 

20%. Tem alguns casos de sucesso nalguns países e para 2013 têm planos de arrancar 

com operação no Brasil e na Colômbia. Estão também a promover este tipo de 

soluções em Angola. 

Os utilizadores das suas soluções são todo o tipo de empresas. Do ponto de vista 

conceptual são soluções destinadas a grandes empresas a quem vendem o conceito ou 

o projeto mas depois o seu serviço passa por ativar na solução os parceiros de negócio 

do seu cliente. Neste caso, têm todo o tipo de empresas, nomeadamente grandes 

empresas. Clientes de referência da Saphety na área de faturação eletrónica são a 

Sonae MC, o grupo Auchan, o grupo Jerónimo Martins. O trabalho da Saphety passa 

por não só prestar um serviço a essas empresas mas depois por ativar os seus 

parceiros de negócio, os seus fornecedores, as empresas que lhes emitem faturas, para 

passarem por um paradigma de fatura eletrónica com base na solução de Software-as-

a-Service da Saphety. Outro cliente de referência já referido, é a Administração 
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Pública. Também para este cliente, o trabalho da Saphety passa também por ajudar os 

fornecedores a conseguirem utilizar a plataforma, para conseguirem responder aos 

concursos para os quais são convidados. Os clientes típicos da Saphety são grandes 

empresas mas na prática os consumidores do serviço SaaS são pequenas empresas.  

No ano 2000, a Saphety constata que o negócio entre as empresas é muito físico 

do ponto de vista dos processos de negócio, há pouca informação de negócio em 

canais eletrónicos e então identificam uma oportunidade de negócio. Comecam por 

tentar desmaterializar este processo e a criação deste garante e marketplace entre as 

empresas que depois vai evoluindo para questões de faturação eletrónica, para o 

public procurement e outras soluções SaaS que hoje compõem a oferta da Saphety. 

 

3.3.1.4 Solução 
 

A Saphety foi pioneira em Portugal neste tipo de soluções e portanto as 

dificuldades no início, em 2000, são muitas. Uma das grandes dificuldades que 

sentem é o facto de o mercado não estar preparado para o consumo do Software como 

um serviço. Verificam que as empresas não estão preparadas para colocar a sua 

informação na Internet, fora da rede local e não acreditam que este tipo de solução 

possa trazer algum valor acrescentado ao seu negócio, o que explica um pouco o 

insucesso da empresa nos primeiros anos. Em 2000 as pessoas não estão muito 

preocupadas com a tecnologia, é mais uma questão conceptual, uma questão de 

política, de mentalidade que faz ou não as pessoas mudarem. Hoje as pessoas 

identificam quais são os seus problemas, são pessoas muito mais informadas e 

percebem que uma solução deste tipo as ajuda a resolver os seus problemas, quando 

no passado elas nem achavam que tinham um problema.  

Falando da Função Publica, a Saphety diz ter a solução é mais amigável do 

mercado, do ponto de vista do utilizador. Do ponto de vista de faturação eletrónica, a 

Saphety tem um contrato com os grandes HUBs de faturação eletrónica. Já têm vários 

fornecedores que querem estar no mesmo HUB dos fornecedores que prestam o 

serviço para os emissores, por exemplo, os operadores de telecomunicações. Se um 

utilizador comunica com muita gente que é da Optimus, não quer estar noutra rede de 

telecomunicações que não seja Optimus. Do ponto de vista das Compras, a Saphety 

acha que o valor acrescentado está relacionado com a experiencia da equipa na área 
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do SaaS. Contam já com uma experiência consideravel nesta área o que na prática é 

um fator de diferenciação da concorrência. 

A Saphety promove a divulgação o uso de SaaS através de encontros de partilha 

de experiencia entre clientes, futuros clientes e não clientes. É uma forma fácil de 

promover e de lhes alertar para as vantagens que uma solução de Software-as-a-

Service pode ter para as suas empresas. Outra forma de promoção do uso de SaaS, a 

Saphety diz que o faz ao lançar soluções inovadoras. Por exemplo, há cerca de três 

anos a Saphety lança um projeto financiado pelo CREN que previa a 

desmaterialização das guias de transporte de mercadorias entre empresas. Esse projeto 

foi de tal forma inovador que o próprio estado legisla nesse sentido. Com base nesse 

projeto, a partir de Maio de 2013, é possível às empresas circularem mercadorias 

entre elas sem existir um documento físico, tudo baseado na plataforma 

desmaterializada de Software-as-a-Service. Outro exemplo foi o acordo que fizeram 

com o Millenium BCP, passando a disponibilizar no Internet Bundle das empresas as 

faturas eletrónicas que as empresas emitem e recebem. Este serviço permite ao cliente 

ver no Internet Bundle as faturas que emite, se já estão pagas ou não, as faturas que 

recebe, podendo diretamente, pagar essas faturas ou recorrer a serviços financeiros 

automaticamente onde haja faturas eletrónicas. É também um serviço inovador e 

também um serviço que cria um grande ruido positivo à volta das soluções da Saphety 

e essa é a melhor forma de promover. Hoje, a Saphety é um caso de sucesso no 

mercado de SaaS em Portugal. 

 

3.3.1.5 Resultados 
 

As soluções SaaS da Saphety são multi-idioma, multi-moeda, multi-empresa e 

contam com clientes efetivos em cerca de 20 países. Na perceção da Saphety, as 

empresas começam a perceber que este tipo de soluções as ajuda em termos de 

globalização. Exemplificando, a Sonae MC usa a solução de leilões eletrónicos da 

Saphety, e com muita facilidade faz um leilão com fornecedores que podem estar em 

qualquer parte do mundo. Consegue fechar um leilão em duas horas, o que seria 

impossível se não estivesse a usar uma solução de Software-as-a-Service. Segundo a 

Saphety, o tema da globalização e o suporte a estes processos globalizados, vender 

para mais mercados, comprar em mais mercados, relacionar-se com fornecedores e 
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stakeholders em geral nos vários pontos do planeta, é uma tendência emergente na 

indústria do Software e na indústria do Software-as-a-Service. 

A Saphety afirma que os serviços SaaS, que disponibiliza, ajudam as empresas na 

redução de custos e na otimização da relação entre empresas com que trabalham. 

Disponibilizam serviços que são normalmente muito massificáveis, cobrem o ciclo 

completo de suporte à solução, onde a qualidade é um imperativo. Qualidade no 

desenvolvimento do serviço para garantir depois que o processo de implementação é 

um processo streamline, sem grandes incertezas nem grandes problemas. O Software 

é sujeito a um processo de certificação interna e externa. Por exemplo, a plataforma 

de contratação pública, é sujeita a um processo de certificação externa onde tem de 

ser homologada para poder operar no mercado. Contudo, acham que a base acionista 

sólida da empresa dá-lhes a confiança necessária que os clientes depositam nos seus 

serviços, mais do que qualquer certificação. Pelo facto de ser da Sonae, as empresas 

acham que podem confiar, o que constitui uma vantagem relativamente aos 

concorrentes que não têm uma base acionista tão forte. 

Normalmente a Saphety cobra um custo de setup a qualquer cliente dos seus 

serviços SaaS, que normalmente é um custo mais baixo e a grande maioria do custo é 

pago ao longo do tempo numa base de faturação mensal, anual, ou de utilização do 

serviço. Há no entanto casos que o custo de Setup é zero, o que é visto como um 

acordo de partilha de responsabilidades entre o fornecedor e o cliente. O fornecedor 

diz: “se não estiveres satisfeito com o meu serviço, podes cancela-lo ou deixares de 

pagar”. Na visão da Saphety, isto faz com que sejam mais exigentes na qualidade e na 

fiabilidade da solução SaaS.  

Na opinião da Saphety, o custo inicial mais baixo do Software é um fator de 

decisão na escolha de SaaS face ao Software tradicional apenas nos projetos em que 

não cobram Setup e cobram só o valor mensal ou anual de utilização do Software. 

Nos outros caso não, porque a partir do momento que cobram algum valor de Setup, 

ainda que seja mais baixo do que o Setup que é cobrado por outro tipo de Software 

que não é Software-as-a-Service, as empresas já vão analisar o TCO a 3 anos ou a 5 

anos e nesse caso não há diferenciação. A questão que pode fazer a diferença é a 

capacidade que as empresas têm de ter um Software que está constantemente 

atualizado. Este é um ponto importante que tentam sempre alavancar. 

Têm planos de crescimento na ordem dos 25% ao ano, dobrando o valor da 

empresa num espaço de 4 anos, o que constitui um crescimento forte, tendo em conta 
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a atual conjuntura económica. Consideram que no atual cenário as empresas estão 

muito preocupadas em sobreviver e portanto, não agem sob o ponto de vista 

estratégico, o que pode ser uma objeção à adoção de Software SaaS. No entanto, é 

uma oportunidade para a Saphety pois acreditam que os serviços SaaS que 

disponibilizam ajuda precisamente essas empresas a desenvolverem-se. Dão a 

possibilidade de instalar os seus serviços na rede local do cliente, caso este o prefira, 

não deixando de ser uma solução Saas. É SaaS só que em vez de ser gerida pela 

Saphety, é pelo cliente. Nas experiências que têm tido, passado algum tempo os 

clientes arrependem-se sempre da opção que tomaram porque gastaram muito mais 

dinheiro e não obtiveram esse tão mais nível de serviço de que estavam à espera. 

Consideram-se especialistas e recomendam que o cliente se centre nos seus processos 

core do seu negócio. Nos casos dos clientes que optam pela instalação local, as razões 

principais são a privacidade da informação. 

O Software SaaS da Saphety não é muito customizável. A estratégia deles é ter 

uma solução já perfeitamente customizada com aquilo que os clientes precisam, para 

não haver a necessidade dos clientes necessitarem de fazer adaptações. Trata-se de 

uma solução central que quando tem uma customização é disponibilizada para todos 

os clientes numa base mensal ou trimestral dependendo do Software. Não divulgam o 

roadmap de evolução dos serviços. 

Ao nível da arquitetura SaaS, usam a mesma infraestrutura virtualizada com 

tecnologia VMware gerida por uma outra empresa do grupo, a mesma base de dados e 

garantem a separação dos dados entre os clientes de forma aplicacional. Muitas vezes 

não querem garantir, querem que os clientes tenham acesso aos dados dos outros, 

obviamente os dados que fazem sentido. Por exemplo, se um cliente quer emitir uma 

fatura e envia-la a outro cliente que também está na plataforma, os dois clientes tem 

acesso à mesma informação. Se um cliente quer lançar um concurso público e quer 

que todos os utilizadores da plataforma sejam notificados, então todos têm de ter 

acesso aos mesmos dados.  

Usam tecnologias Java, Net, Webservices, SOA, estão a entrar nas áreas Mobile, 

e têm uma componente muito grande de segurança ao nível dos certificados digitais, 

assinaturas e encriptação de informação. Têm seguido um modelo orientado a 

serviços que permite a integração com outras aplicações, disponibilizando Web 

services. Estão num processo de implementação da norma ISO 27001, que esperam 

terminar no ano de 2013, e têm algumas certificações de auditores externos. Têm 
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implementado processos de Disaster Recovery entre Lisboa e Porto em que replicam 

os dados para a infraestrutura do Porto, que lhes permite garantir disponibilidade de 

serviço acima dos 99%. 

No que refere aos modos de pagamento, têm modelos baseados na subscrição em 

que os clientes pagam por utilizador, ao nível de serviço que querem ter, ou também 

modelos baseados na utilização do serviço. Pagam ao documento transacionado. Por 

exemplo, pagam um valor por cada fatura que é emitida. Dispõem de sistemas de 

medição online dos consumos dos clientes sobre o sistema de Billing que está 

suportado no sistema de CRM. Nos ciclos de faturação tipicamente mensais, é medida 

a utilização que as empresas tiveram nos sistemas e essa informação é passada ao 

sistema de Billing que vai fazer a faturação aos clientes. É feita a medição com base 

naquilo que acordaram com o cliente quer seja por utilizador, quer seja por transação. 

Tipicamente têm dois modelos de faturação. Têm faturação baseada em transações e 

faturação baseada em eventos. Eventos podem ser o número de artigos que um 

fornecedor tem em catálogo, o número de utilizadores que tem ativos, o número de 

procedimentos lançados, etc. Por transação, sempre que precisam de saber o valor de 

uma transação, que podem ser dados relevantes para faturar ao cliente, usam o modelo 

de faturação baseado em transações. 

 

3.3.1.6 Próximos passos 
 

Vão continuar a apostar na oferta de Software como serviço, abarcando novos 

mercados numa atuação internacional. Recomendam que os investigadores saiam do 

laboratório onde normalmente estão, que façam este trabalho de irem mais às 

empresas, percebam exatamente como as empresas usam os serviços e de que forma 

podem ajuda-las. Consideram que o papel dos investigadores é um pouco descodificar 

quais são as reais necessidades ou as reais tendências das pessoas e das empresas, e 

passar essa informação para o mercado para que outras empresas possam pegar nisso 

e lançarem produtos inovadores.  
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3.3.2 Caso 2 - Cloudware 
 
 
3.3.2.1 Perfil do entrevistado 
 

Vitor Pinho é licenciado em Engenharia Informática, tem um MBA em Finanças 

e Mestrado em Engenharia de Serviços. Esteve quinze anos como responsável de 

investigação e desenvolvimento na Sage em Portugal e há cerca de dois anos inicia a 

empresa Cloudware da qual é atualmente administrador. 

 
3.3.2.2 Descrição da empresa 
 

A Cloudware é uma pequena empresa startup de TI que surge em 2011 já com o 

objetivo de se especializar na produção e comercialização de Software-as-a-Service. 

Surge no mercado com o desafio de um cliente para desenvolver um serviço de music 

streaming, na sequência das relações próximas que mantinham, e a empresa surge 

com o objetivo de substituir uma plataforma que em Portugal era o serviço de música 

com o maior número de clientes e que era feito por uma empresa norueguesa. A 

Cloudware teve como uma primeira missão, durante o primeiro ano de atividade, 

desenvolver um serviço de música e uma plataforma, que integrasse musicas das 

principais (majors) e que a distribuísse em streaming para um conjunto de aplicações 

que funcionavam na web, em PTV, em iPhone, Android, Desktop Windows e MAC. 

O seu trabalho nesse primeiro ano de atividade foi o desenvolvimento da plataforma, 

toda a parte de Back-end, de integração com os servidores das majors a nivel de 

Reporting, Gestão de conteúdos e meta-dados de música e também o desenvolvimento 

das aplicações que depois permitiram a migração da plataforma anterior para esta 

nova plataforma. No segundo ano de atividade focam-se no desenvolvimento de um 

outro serviço para outro cliente na área de Software de faturação. Criam uma 

plataforma de faturação que permite que qualquer contabilista tenha uma relação 

próxima dos seus clientes através de uma associação que é a Ordem dos Técnicos 

Oficiais de Contas que representa 40.000 profissionais da contabilidade em Portugal.  

Em Portugal qualquer empresa é obrigada a ter um contabilista que para exercer a 

sua profissão tem de estar registado nesta associação. A Cloudware tem uma 

plataforma de Software-as-a-Service que permite que qualquer um destes 

profissionais se relacione com os seus clientes através da Ordem e do serviço que 
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desenvolvem. Estes são os dois principais Softwares que a Cloudware desenvolve 

desde o início da atividade. 

 

3.3.2.3 Desafio 
 

Com base em experiências anteriores de anos de desenvolvimento de Software na 

Sage Portugal, essencialmente Software On-Premise, onde se verifica uma serie de 

dificuldades em toda a parte de deployment, do ciclo da relação direta com o cliente, 

identificaram uma tendência no mercado na adoção do Software como um serviço, 

não tanto pelo aspeto técnico como pelas características que permitem fazer entrega 

de serviço de uma forma muito mais eficiente. Tanto pelo ciclo de desenvolvimento 

em si, como também pelo modelo de negócio de recorrência onde existem 

modalidades, para quem desenvolve, com modelos de faturação que não é possível 

com um Software que se compra, se instala e se utiliza sem criar nenhuma relação 

profissional com o fornecedor. Tanto pelo modelo de negócio como por aquilo que a 

tecnologia proporciona na prestação de um serviço, a Cloudware considera o SaaS um 

modelo muito mais interessante e daí ter criado a empresa com o objetivo de construir 

plataformas agregadoras de conteúdo com Software descentralizado por vários 

dispositivos. Muitas vezes um ciclo processual pode começar num PC, depois pode 

passar por algumas alterações num telefone e depois na Web que surge aqui como um 

ponto de convergência e como um ponto agregador para toda a informação. Este foi 

um dos principais motivos de criar a empresa para se focar neste modelo SaaS. 

Proporcionar serviços e plataformas colaborativas no âmbito do Software-as-a-

Service, pretendendo ser os melhores providers na criação de serviços de Software. 

A plataforma de música encontra-se num processo de internacionalização. A 

Cloudware consolida a plataforma, migra o produto em Portugal e está agora com 

boas perspetivas de o levar para o Brasil. O principal objetivo foi de substituir a 

plataforma que tinha já cerca de 100.000 utilizadores, criando um produto de raiz, 

permitindo fazer uma migração pacífica desses utilizadores e proporcionar-lhes um 

serviço de maior qualidade. No âmbito do serviço que criaram para os contabilistas, o 

objetivo foi de conquistar de uma forma diferenciadora uma fatia de mercado que 

hoje está desocupada para empresas que recorrem a serviços externalizados de 

contabilidade, onde existe uma grande dificuldade de comunicação entre sistemas que 

estão desacoplados entre o sistema contabilístico e o Site da empresa que tem de 



Software como um Serviço - Impacto nas Empresas Portuguesas 
__________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 178

emitir as faturas e gerir a sua atividade. A Cloudware apresenta de uma forma 

difereciadora, uma plataforma que interliga estes dois intervenientes numa plataforma 

colaborativa que permite às entidades partilharem informação de uma forma 

transparente sem as dificuldades que existem quando o Software é instalado pela 

forma tradicional. 

 
3.3.2.4 Solução 
 

No caso da música, a Cloudware disponibiliza o serviço em parceria com uma 

operadora que não cobra qualquer trafego na transferência de dados para os seus 

clientes, deixando de haver necessidade de descarregar musica e persistir a música 

localmente. Na perceção da Cloudware, a dificuldade maior na adoção deste Software 

SaaS de música online, é as pessoas entenderem que de facto a conectividade à 

Internet é quase constante e que o serviço tem sistemas de caching suficiente para que 

não seja preciso descarregar a música. Podem estar a ouvi-la constantemente, criando 

as suas Play Lists tendo a sua música favorita, sem ter necessidade de Storage e 

podendo variar sempre a musica que ouvem. É uma mudança de paradigma que 

obriga a alguma aprendizagem. Para mitigar este problema, a Cloudware disponibiliza 

um modelo misto onde as pessoas se quiserem podem descarregar até 10 músicas em 

MP3 por mês por serem subscritores do serviço e ouvi-las localmente sem nenhuma 

dependência do serviço online.  

No caso dos contabilistas na comunidade mais antiga de pessoas mais velhas, 

sentem que estas têm algum receio em colocar a informação na Web, fora da sua rede 

local. A forma de contornar o problema foi procurar uma entidade credível em quem 

os clientes confiassem e que no caso é a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas em 

Portugal. Desta forma e através desta parceria, a Cloudware diferencia-se de todos os 

concorrentes que proporcionam este tipo de serviços em Portugal porque a Ordem é 

um facilitador da confiança no repositório de dados aos clientes finais. A Cloudware 

considera que esta é a barreira principal ao SaaS, o receio relativo à segurança e 

privacidade dos dados. 

A Cloudware começa por desenvolver serviços de raiz na Cloud tendo sido o 

maior desafio a gestão de um cluster de servidores e todo o deployment que é 

necessário sempre que há novas versões dos produtos sem que exista qualquer quebra, 

a monitorização dos servidores, da base de dados, que são aspetos essenciais mas 

muito diferentes do desenvolvimento um produto on-permise. O maior desafio que a 
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Cloudware enfrentou foi a otimização do serviço, a otimização constante de todos os 

componentes de Software que se vão utilizar e a monitorização tanto no aspeto de IT 

como no aspeto de Software. 

No caso da música a diferenciação da concorrência é mais ao nível de conteúdos, 

os players que existem no mercado são players mundiais e não existe uma capacidade 

local de fazer uma seleção de música de acordo com cada país como a Cloudware está 

a conseguir fazer. Outro aspeto diferenciador da Cloudware é serem white label. Não 

atuam sob a marca Cloudware e nesse caso podem assumir a identidade de várias 

marcas. No caso, em Portugal e do serviço de música em concreto, assumem a 

identidade da Music Box. A empresa que é o cliente da Cloudware é a Nmusic, mas 

noutros países pode assumir outra marca, outra identidade, o que não acontece com a 

concorrência. No caso dos técnicos oficiais de contas o aspeto principal para 

conseguir desenvolver um produto com uma entidade credível em Portugal como é a 

Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas.  

Em ambos os serviços, a Cloudware permite o chamado "try and buy". No caso 

da música o utilizador pode registar-se e utilizar um mês o serviço sem qualquer 

custo. No caso do Toc Online dão a possibilidade de cada cliente, cada técnico oficial 

de contas poder oferecer o serviço a três dos seus clientes também sem qualquer custo 

e portanto, elimina uma serie de barreiras que as pessoas têm e que na perceção da 

Cloudware facilita a adoção de Software SaaS. 

 

3.3.2.5 Resultados 
 

Na perceção da Cloudware, a confiança da entidade que está a dar o nome ao 

serviço, a experiencia de utilização, a vivência, o suporte técnico, o acompanhamento 

muito próximo do cliente, são fatores essenciais do sucesso do Software SaaS que 

disponibilizam. Na opinião de Vitor Pinho, o desenvolvimento do Software como um 

serviço ou as razões que estão na origem do sucesso de um serviço proporcionado de 

outra forma que não seja um serviço de Software, são muito semelhantes. A 

proximidade do cliente e a experiencia que o cliente tem no teatro do serviço que 

muitas vezes parece simples mas que precisa de uma preparação muito grande por 

trás, para que a experiencia e a criação de valor seja efetiva. Outro aspeto muito 

importante é a cocriação do valor. O cliente tem de sentir que está de alguma forma a 
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participar e está a fazer com que o serviço seja melhorado. Na retenção do cliente é 

um fator muito importante. 

Hoje verifica-se uma proliferação de dispositivos. Software que tradicionalmente 

era acessível num único disponisito tende a ser descentralizado e cada vez mais as 

aplicações funcionam cross-platform em vários dispositivos móveis. Existe uma 

tendência dos interfaces de recolha de informação serem também cada vez mais 

automatizados e muitas vezes sem necessidade de intervenção humana. De facto estas 

plataformas são cada vez mais plataformas agregadoras de conteúdos e colaborativas 

no sentido de proporcionar a realização do processo de uma forma muito mais simples 

e eficiente que muitas vezes obriga à centralização numa área administrativa num 

departamento administrativo que recolhe essa informação, e essa informação é hoje 

recolhida naturalmente pelos vários intervenientes no processo de negócio. 

A Cloudware tem SLAs acordados contratualmente com os seus clientes, o tempo 

de serviço, o nível de resposta às incidências que lhes são colocadas para correções de 

problemas que surgem. Dão uma grande importância à qualidade do serviço prestado 

e vivem o serviço como se estivessem na 1ª linha com o cliente. Um das exigências 

que colocam aos parceiros, é terem contacto direto com os clientes finais para 

poderem interagir no sentido de melhorar continuamente o serviço, com base no 

feedback que recolhem. Consideram este aspeto muito mais importante do que 

qualquer aspeto técnico de SLA ou de nível de serviço que hoje é uma commodity que 

têm de cumprir. 

Pelo facto de serem uma Startup, estrategicamente não se apresentam, para já, ao 

mercado com produtos e serviços com a marca Cloudware. A sua estratégia foi de 

procurar entidades já muito conhecidas no mercado português e que pudessem 

credibilizar o produto pela forma que já tem. Por este facto, o nível de qualidade 

exigido é bastante alto em correspondência ao nível técnico na solução desenvolvida.  

Dispõem de sistemas de métrica e de monitorização dos servidores, métricas do 

registo de incidências e ferramentas que lhes permitem medir o tempo de resposta a 

incidentes. Cumprem nível de serviços acordados e definidos contratualmente e têm 

sistemas de monitorização que lhes permitem fazer isso. Têm reporting para as 

incidências reportadas e tempo de resposta na resolução dessas incidências. 

A Cloudware conta com um crescimento na ordem dos 50% durante o ano 2013, 

continuando a apostar em tecnologia de mobilidade e de Software-as-a-Service. A 
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empresa surge há dois anos, tem uma faturação na ordem dos 500.000 euros e para o 

próximo ano pensam continuar a crescer. 

Apesar de existirem barreiras à entrada no Software-as-a-Service, a Cloudware 

tem verificado que depois de as pessoas se habituarem a este tipo de experiencia, 

percebem que as barreiras teóricas de indisponibilidade de serviço, indisponibilidade 

de Internet, acabam por ser realmente teóricas e depois na prática preferem este tipo 

de soluções. Acham que há uma curva de aprendizagem, uma curva de adoção mas 

não têm qualquer dúvida que independentemente da tecnologia o que diferencia o 

SaaS é a experiencia de serviço. Sentem a necessidade de recorrer a fornecedores de 

infraestrutura e não colocam de parte a possibilidade de usar PaaS ou IaaS. No 

entanto, Os custos de alojar na Cloud publica para o caso da música, eram 

extremamente altos. Neste momento têm cerca de 260 Terabyte de música e o custo 

de alojamento era impeditivo economicamente. No caso do Toc Online a Storage é 

feita na Ordem pela credibilidade do local onde está a informação. As pessoas não 

gostariam de ter a informação do seu negócio algures na nuvem e até eventualmente 

fora do país. No caso do serviço de música dada a necessidade de Storage e de largura 

de banda que precisam para o serviço funcionar, tentam ter todo o hosting dentro do 

próprio operador de telecomunicações que está a dar o nome ao serviço. Isso permite 

ter condições de largura de banda privilegiadas, condições de Datacenter 

privilegiadas, não haver grandes custos de trafego e por outro lado terem acesso a essa 

plataforma de forma segura a partir do seu local de trabalho. No caso da Ordem foi 

também um fator importante transparecer para os clientes que os dados dos seus 

clientes estariam naquela entidade credível. A Ordem tem condições no Datacenter 

próprio de comprar Hardware necessário e assim a Cloudware tem o serviço a 

funcionar dentro na infraestrutura do cliente. 

Utilizam 100% tecnologias Open Source, servidores Linux, base de dados 

Postgres. Como linguagem de desenvolvimento da parte server-side têm alguns 

componentes feitos em C outros em Java mas maioritariamente as APIs de serviço 

estão desenvolvidas em Ruby On Rails. Para as aplicações cliente utilizam 

ferramentas de desenvolvimento nativas. No caso do iOS, o Object C, no caso do 

Android estão desenvolvidas em Java, nas aplicações Desktop da música têm um 

container a utilizar Embedded Framework com um HTML 5 por cima do container 

como interface e depois todo o core de comunicação e de encriptação da música está 

desenvolvido em C.  
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Usam arquitetura Multi-Tenant não vendo vantagem para nenhum dos serviços 

SaaS que disponibilizam, usar single-tenant. Na música têm Multi-Tenant na base de 

dados principal e sincronização da informação de cada utilizador em cada base de 

dados single-tenant, que depois são sincronizadas para a base de dados principal. Têm 

um modelo hibrido só para facilidade de sincronização de dados. Garantem o 

isolamento dos dados de cada cliente na base de dados única, através de entidades que 

identificam a organização a que cada cliente pertence. 

No que refere à segurança, a responsabilidade do Datacenter e segurança do 

Hardware está toda do lado dos parceiros. A nível de Software aplicam as práticas de 

segurança da atualização de servidores, na restrição da Firewall, etc. Para garantir a 

privacidade e segurança dos dados dos clientes finais usam o tradicional ao nível de 

password, encriptação SSL, certificados, nunca guardam passwords dos utilizadores e 

têm monitorização constante de todo o tipo de atualizações e das listas de ataques 

possíveis na tecnologia que usam como Front-End. Acompanham constantemente e 

atualizam o Framework para que não existam falhas de segurança.  

O modelo de faturação no caso da música é um serviço de subscrição. O cliente 

paga um valor mensal ou então tem o serviço oferecido pelo operador de 

telecomunicações pelo facto de ter um plano de dados que lhe permite ter esse tipo de 

serviço, podendo usufruir do serviço SaaS sem qualquer custo adicional. No caso do 

Toc Online cada contabilista pode oferecer a três dos seus clientes a utilização do 

serviço e depois paga por cada subscrição de empresa adicional. Não há um limite 

temporal de utilização. O cliente paga um valor por cada empresa adicional que abre 

no serviço, independentemente do número de documentos que tem e do tempo que 

utiliza. 

Os servidores aplicacionais virtuais com tecnologia VMware e a base de dados 

que aloja o serviço têm redundância, cópia de informação para fora do Datacenter e é 

assim que a Cloudware garante a disponibilidade constante do serviço.  

 

3.3.2.6 Próximos passos 
 

Os planos da Cloudware, para já, são a consolidação e a projeção internacional 

dos dois serviços. No caso da música há boas perspetivas de levar o serviço para 

outros países. Na feira de Barcelona realizada em Fevereiro de 2013 apresentam a 

versão 3 que traz já uma serie de melhorias muito interessantes no interface das 



Software como um Serviço - Impacto nas Empresas Portuguesas 
__________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 183

aplicações e no tipo de funcionalidade que as próprias aplicações têm. No caso do 

TOC Online vão continuar a desenvolver aplicações que vão interagir na plataforma e 

a ideia é continuar a evoluir funcionalmente, tanto horizontalmente como através de 

outras aplicações que interagem com a mesma. No que refere a melhorias, dizem que 

uma solução de Software-as-a-Service nunca está parada e as preocupações são 

constantes em cada intervenção que fazem nas plataformas. Desde o início que os 

serviços têm atualizações constantes melhorando pequenos aspetos essencialmente ao 

nível da performance do serviço e da escalabilidade. Nunca pensam numa reescrita 

total da solução ou de uma re-arquitetura. Há atualizações incrementais que vão de 

acordo com essas preocupações e que são preocupações constantes, não chegando a 

haver uma versão fechada do produto. Consideram que a tecnologia passa pelas 

pessoas onde sentem uma lacuna em encontrar recursos humanos capazes, com 

conhecimentos nesta área. Uma dificuldade grande em recrutar especialistas e pessoas 

que se focam numa tecnologia e são experts nessa tecnologia, para estarem ao nível 

que pretendem no desenvolvimento de soluções.   

Neste cenário de crise económica, a opinião da Cloudware é que tendencialmente 

o cliente opta por um modelo de negócio em que é possível com um custo muito mais 

baixo através de um modelo utilizador-pagador aceder a estas soluções. As empresas 

não sabem se vão viver mais 6 meses, ou 2 anos, e o facto de poderem usar uma 

solução em que se utilizarem pagam, se não utilizarem não pagam e tem um custo de 

entrada muito mais baixo, potencia a utilização deste tipo de soluções. Por outro lado, 

para os desenvolvedores é uma oportunidade pois é um mercado emergente e que 

pode ser aproveitado para desenvolver soluções inovadoras que tiram proveito da 

comunicação, do aspeto colaborativo e podem apresentar o mesmo tipo de Software 

de formas muito mais interessante e diferenciada. Se as empresas souberem aproveitar 

isso, de facto é uma área interessante e uma área que pode ter algum sucesso dado o 

background das empresas em Portugal. Está ao alcance dos portugueses inovar na 

apresentação deste tipo de serviços e no desenvolvimento de soluções para que as 

empresas consigam ter serviços a mais baixo custo, utilizáveis de forma muito mais 

interessante. Hoje em dia tira-se muito proveito dos dispositivos móveis (telefones, 

tablets) para o mercado de consumo, para aplicações de consumo na área empresarial 

nota-se que há muito a explorar e há um potencial enorme no desenvolvimento dessas 

soluções. 
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Vitor Pinho acha interessante este tipo de ligação mais próxima das universidades 

às empresas que pode dinamizar muito o trabalho de investigação tanto pelo apoio 

que as empresas dão neste tipo de trabalhos académicos, como por outro lado em 

haver de facto um valor acrescentado efetivo para a empresa quando está a consultar 

um artigo e que percebe que não é meramente teórico com uma estatística teórica. 

 

3.3.3 Caso 3 - Sonae 
 
3.3.3.1 Perfil do entrevistado 
 

João Brás está na empresa há quatro anos, vem da consultoria em recursos 

humanos, é licenciado em Gestão e tem um Mestrado em Recursos Humanos. É 

director e responsável por uma equipa que tem serviços partilhados de recrutamento e 

serviços de formação que serve todas as direções de recursos humanos das áreas de 

retalho do grupo empresarial a que pertence.  

Fernando Trigo está desde 1999 na área de Recursos Humanos da empresa e tem 

um curso de Informática. É o responsável técnico da plataforma Cornerstone que está 

implementada como Software-as-a-Service, e faz a interligação entre a área de suporte 

técnico e o fornecedor do serviço. Também interage com os negócios no que concerne 

ao conteúdo para ser utilizado na plataforma. Garante a manutenção e gestão de todos 

os sistemas que dão apoio e suporte à formação, à plataforma de e-learning e ao 

tratamento de indicadores de formação.  

 
3.3.3.2 Descrição da empresa 
 

A Sonae Center Serviços atua no setor do retalho alimentar e não alimentar, e 

está integrada num dos maiores grupos empresariais portugueses. Tem mais de 40.000 

colaboradores e atuação em 17 países. 

A área de Recursos Humanos do grupo empresarial centraliza os processos 

administrativos das várias empresas e é composta por uma equipa de 390 

colaboradores. É uma grande empresa utilizadora de Software SaaS. 

 

3.3.3.3 Desafio 
 

A Sonae Center Serviços tinha uma plataforma que estava quase obsoleta 

implementada em 2001 para formação de ensino à distância, para a modalidade de E-

learning. Esta ferramenta apresentava várias limitações e grande driver para migrarem 
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para uma solução SaaS foi a troca desta solução. Depois de análises de custo 

benefício, no final de 2011 decidem avançar para uma solução deste tipo mas sempre 

muito focados naquilo que era o objetivo de alinhamento estratégico daquilo que é a 

oferta da formação e da modalidade da oferta da formação, mais do que propriamente 

na plataforma em si. A poupança nos custos era evidente mas faltava avaliar todos os 

requisitos, principalmente funcionais, da solução e da mais-valia que poderia trazer 

para a área de negócio da formação e-learning. Fizem procurement, avaliam várias 

soluções das quais se destacam o SABA, Plateau, Cornerstone, Moddle e no final 

ficam apenas SABA e Cornerstone.  

Têm uma serie de necessidades sendo a mais importante a integração com os 

sistemas internos SAP. Têm a necessidade de registar a formação automaticamente 

em SAP onde têm o registo de toda a formação e informação dos colaboradores e 

portanto a integração do Software SaaS com o SAP era uma das prioridades. Para 

além deste, têm outros requisitos tais como a criação de conteúdos de forma simples, 

flexível e amigável em modo self-service, com objetos de formação distintos, com a 

possibilidade de incluir objetos em diferentes formatos como por exemplo, um PPT, 

Vídeo, qualquer objeto que fosse possível carregar como objeto de aprendizagem. 

Prentendem ter a possibilidade de criar testes de diagnóstico e avaliação de 

conhecimento de forma mais intuitiva e mais simples. O suporte multilingue era 

também um dos principais em resposta à estratégia de internacionalização da empresa. 

No âmbito do processo de avaliação de soluções, identificam potencialidades para 

poderem inclusivamente poder vir a fazer a gestão da formação presencial também via 

plataforma. Começam-se a aperceber de coisas que desconheciam quando 

identificaram os requisitos iniciais para o procurement. A certa altura, surge um dado 

importante ainda antes das questões económicas, no que refere à infraestrutura em 

termos de largura de banda requisitadas pelos processos operacionais e a dispersão 

geográfica da empresa. Pretendem reutilizar os PCs que já existiam nas lojas e a ideia 

é ter algo que fosse possível com um acesso rápido, que não ocupe largura de banda 

para não ter impactos nos processos operacionais das lojas, o os leva a concluir que a 

solução mais apropriada é SaaS. 

 

3.3.3.4 Solução 

A solução selecionada foi a solução SaaS da Cornerstone que cumpria todos os 

requisitos. Existem Releases que disponibilizam melhorias mas que nem sempre são 
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respondem às necessidades encontradas pela Sonae. A aplicação não permite 

customizações para cada cliente e sempre que surge uma necessidade crítica, é 

enviada uma sugestão ao fornecedor que fica no pipeline da Cornerstone a aguardar 

que seja validado para ser enquadrada numa Release posterior e disponibilizada para 

todos os clientes. A Sonae considera uma grande vantagem pois desta forma tem uma 

aprendizagem mundial, com empresas que têm uma utilização mais avançada da 

plataforma e podem usufruir do conhecimento e das necessidades das outras 

empresas. É no entanto também uma grande desvantagem, porque se quiserem algo 

muito específico, primeiro têm de submeter o pedido e esperar que seja enquadrado 

numa Release posterior.  

 
3.3.3.5 Resultados 

A Sonae considera que implementação correu bem e dentro do timing. Há ainda 

algumas questões de ligação com o BackOffice interno SAP, que ainda estão por 

resolver mas na generalidade correu bem.  

O facto de estar na Cloud levanta algumas questões como por exemplo a 

disponibilização de conteúdos lá fora, apesar de não ser possível a qualquer pessoa 

aceder aos conteúdos a que não tem direito, uma vez que é preciso um utilizador e 

uma password existindo algumas validações de segurança no sentido de proteger os 

conteúdos da Sonae. João Brás acha que a questão da segurança é sempre relativa, 

uma vez que há sempre a possibilidade da pessoa autorizada partilhar conteúdos com 

terceiros. A Sonae dispõe de processos que automaticamente retira os acessos a um 

utilizador que sai da empresa e como tal fica logo sem acesso à plataforma de E-

learning. No entanto, se essa pessoa tivesse tido formação em sala e entregasse o 

manual aos amigos, havia também de certa forma acesso não autorizado aos 

conteúdos de formação. Na plataforma SaaS a pessoa autorizada, a qualquer momento 

e em qualquer lugar, pode ter acesso aos conteúdos ou à informação que esteja na 

plataforma e que antes não tinha, o que é uma grande vantagem.  

O resultado da migração para esta solução de SaaS foi muito positivo quer ao 

nível dos conteúdos, dos cursos, dos testes e ao nível de históricos de formação. Todo 

o histórico foi garantido na migração, ficando garantida a informação de todos os 

cursos que as pessoas frequentaram no histórico da nova plataforma. No final do ano 

e ainda durante o processo de negociação de subscrição do serviço SaaS, surge um 

processo novo de gestão de desempenho na empresa e transversal ao grupo. O facto 
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de já terem uma solução SaaS facilita muito este processo. A adaptação foi fácil, a 

configuração inicial, o número de utilizadores, o carregamento dos conteúdos, sem 

dependências de instalação nos seus servidores. Outra das vantagens foi o facto das 

várias sub-holdings envolvidas, a Sonaecom, a Sonae Capital, etc. poderem também 

aceder ao curso, o que era impossível na plataforma anterior. Na opinião de João 

Brás, o facto de ser Saas foi deciso para o sucesso da implementação deste novo 

processo de negócio e foi determinante para a finalização do negócio com a 

Cornerstone. Além da facilidade de acesso e configuração, a solução tem vantagens 

incomparáveis como é o caso da área de testes e a ligação desta área com o ambiente 

Live da Sonae. O cliente Sonae tem uma área de Pilot que é utilizada para carregar 

cursos, para experimentar estruturas, curriculum, etc. e depois tem uma ligação muito 

simples para a versão Live. Podem ter uma colega algures que não precisa de ter um 

ambiente específico para instalar o Pilot, para fazer o curso e testá-lo dando feedback, 

e depois o gestor interno da plataforma consegue migrar com relativa facilidade o 

curso para a versão Live. Existe uma área de Stage e quando há uma Release têm tudo 

aquilo que vai ser implementado de novo e que está nessa plataforma Stage Sonae. 

Nesta área conseguem validar tudo antes de passar para produtivo e usam-na para 

testes de novas funcionalidades quando aparecem as novas Releases. 

A nova solução SaaS para o E-learning trouxe à Sonae ganhos de produtividade 

mas que ainda não se conseguem quantificar. Após um ano de utilização, estão ainda 

muito focados na otimização da utilização do serviço e muito focados no objetivo de 

terem formação disponível, com muita qualidade, muito rapidamente com o output 

desejado, com os reports necessários, integrada em SAP, aos clientes internos 

utilizadores finais. Contudo, têm a certeza que o objetivo é continuar com este serviço 

SaaS para fazer mais formação em E-learning.  

O facto de ser SaaS retira o mindset das questões mais técnicas dando mais tempo 

para pensarem no objetivo principal e que corresponde aos conteúdos e aos cursos em 

si. Existem no entanto questões técnicas de integração com o sistema interno SAP que 

têm requisitado maior atenção. Este é um ponto crítico no uso do serviço de E-

learning. Tão crítico quanto a disponibilidade do serviço. Apesar disso, com base na 

experiência da Sonae, a aplicação tem os mecanismos necessários (interfaces, APIs, 

Webservices) para qualquer cliente fazer a integração com os sistemas internos. A 

aplicação permite extrair dados para a produção dos indicadores para reporting das 

horas de formação o que permite detetar eventuais falhas para correção imediata.  
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O modelo de faturação é baseado no número de licenças por registo. A Sonae 

contratualiza 10.000 licenças por mês que podem gastar, em que uma licença 

corresponde a um registo numa ou mais formações no período de um mês. É 

disponibilizado um relatório das licenças consumidas por mês. 

Além da poupança de custos de infraestrutura, com este serviço SaaS a Sonae 

teve redução de custos indiretos. Reduziram as horas de formação em sala e 

aumentaram o número de horas em formação E-learning apesar de não estar 

mensurado. Têm três modalidades de formação: em Sala, On-the-job e E-learning, 

podendo haver combinações de modalidades. Continua a haver esforço e o foco na 

formação On-the-job e em Sala. Em Sala, pretendem ser cada vez mais eficazes e 

efetivos e portanto querem deixar para Sala aquilo que tem de ser feito em Sala. 

Formação mais comportamental, formação de simulações e de treino. Para formação 

E-learning, a divulgação de informação para formação em Sala, divulgação de 

conteúdos, democratização de acessos a conteúdos, que de outra maneira as pessoas 

não teriam, formação mais técnica, formação de produto, formação de sistemas, 

acessos e processos. Sabem aumentar a utilização do E-learning, não sabem se está 

diretamente correlacionado com a diminuição da formação em Sala. A formação tem, 

no entanto, outros custos relativos ao desenvolvimento de conteúdos. Contratar uma 

empresa externa para desenvolver conteúdos e-learning é muito mais caro do que 

comprar o conteúdo para preparar para Sala. Contudo, o custo efetivo por participante 

é infimamente inferior na modalidade e-learning. Não têm ainda essa análise mas têm 

a noção de que têm grandes ganhos financeiros. 

O facto de a solução não ser customizável para cada cliente levanta alguns 

problemas e que leva a ter de recorrer a outras ferramentas que ficam desacopladas da 

solução. Há outras ferramentas que gostariam que estivessem totalmente substituídas 

por funcionalidades às quais a Cornerstone não consegue dar resposta. São processos 

de gestão da operacionalização da formação, da agenda, da disponibilização de 

agenda, de inscrição de pessoas, da troca de pessoas entre cursos, etc. São processos 

específicos desenvolvidos à luz daquilo que é a realidade da Sonae, da sua estrutura e 

dos processos de trabalho, que não é possível incluir nas Releases pré-definidas. Há 

no entanto pequenas customizações feitas pela própria Cornerstone e específicas para 

um só cliente. Experiência disso é a alteração do processo de recuperação de 

password cujo processo standard não era viável na realidade da Sonae e teve de ser 

alterado. Contudo e apesar da simplicidade da customização, a alteração demora três 
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meses a implementar. Referem este como ponto a melhorar. Deveria ser possível em 

qualquer altura o cliente fazer as alterações específicas que não interferissem 

obviamente com o funcionalmento total do serviço. Gostariam que os módulos de 

formação presencial fosse customizável, aproximando mais à sua realidade.  

A aplicação tem mecanismos de garantia da qualidade dos dados nomeadamente, 

na questão do carregamento dos utilizadores há uma validação que só faz o 

esmagamento dos utilizadores quando o número de erros for inferior a 2%. É uma 

garantia de que todo o fluxo de carregamento e de importação de dados está cerca de 

100% correto antes de ir para produção.  

Não registaram nenhuma indisponibilidade do serviço nem de perda ou 

inconsistência de dados de informação durante este ano de utilização do serviço. 

 

3.3.3.6 Próximos passos 

Vão continuar a apostar em serviços SaaS embora não para processos críticos de 

negócio. Utilizam outros Sofwares SaaS como por exemplo Prezi para fazer 

apresentações. Este serviço tem o descarregamento de um Software para ser editável 

no computador e mediante o pagamento de uma licença, uma anuidade, permite fazer 

a edição no PC e depois colocar online em privado sem estar disponível para o 

mundo. Estão a avaliar um novo Software para gestão de salas de formação. Procuram 

na Cloud soluções que não são muito estruturantes. Outro exemplo de utilização de 

Software SaaS é um serviço de E-books. Um PDF fica na plataforma, guardam lá 

durante umas semanas e depois a partir do momento que a pessoa não subscreve passa 

a ser público. Consideram que solução SaaS é a mais apropriada, comparativamente à 

solução On-Premise que faz E-books e converte para Flash mas que ocupa entre 50 a 

70MB por e-book o que impede a sua distribuição em massa para o grupo empresarial 

Sonae.  

Na opinião da Sonae, existem Softwares muito interessante SaaS que não têm de 

estar integrados com os sistemas internos, que utilizam e que não sendo 

absolutamente críticos para a sua atividade do dia-a-dia, têm um impacto importante e 

relevância. Desde que salvaguarde questões de confidencialidade e de partilha e não 

necessite de integrar com sistemas internos, utilizam pela facilidade de acesso, pelo 

uso e funcionalidades disponibilizadas. Consideram SaaS sempre mais vantajoso que 

On-Premise, se não há necessidade de interligar com outros sistemas dentro da 

empresa. Gostariam que houvesse mais oferta SaaS, por exemplo para a gestão de 
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salas onde não encontram nada que responde às suas necessidades. Dentro das 

ferramentas que viram disponíveis na Cloud, era básico demais, sendo a solução SaaS 

mais complexa mas mesmo assim não tinha as funcionalidades necessárias.  

Apesar de não porem a hipótese de utilizar SaaS para suporte a processos críticos 

de negócio, consideram que uma solução SaaS desde que garanta a confidencialidade 

da informação, não tenhas grandes integrações com sistemas internos nem grandes 

customizações, faz todo o sentido utilizar. As aprendizagens são muito maiores e os 

benefícios também. Tomando como exemplo um Software de restauração com 4 ou 5 

módulos na Cloud que o cliente aluga. O cliente não sabe se amanhã tem o restaurante 

aberto, não pode investir milhares de euros para um ponto de venda, para 

customização e então a solução SaaS é a mais apropriada. Consideram que deveria 

haver muito mais oferta modular, muito mais integrada de SaaS. Com diferentes 

níveis de implementação começando pelo Standard simples de implementação e 

depois à medida que o negócio vai evoluindo, o cliente vai tendo outras necessidades, 

então avança para níveis mais evoluidos que pode instalar. Os próprios 

desenvolvedores de Software podem ser muito mais consultores e orientadores 

daquilo que são as necessidades do cliente. Se houver opções mais Standard para 

resposta às necessidades básicas com opções mais customizáveis, pode ajudar a 

direcionar o próprio investimento do cliente. 

 
 
3.4.4 Caso 4 - myPartner 
 
3.4.4.1 Perfil do entrevistado 
 

Jorge Xavier é licenciado em Gestão, tem um MBA com especialização em 

Sistemas de Informação pelo IESF, um Mestrado em Inovação pela Universidade de 

Aveiro e é responsável de Business Development da área comercial da myPartner. 

Rui Cardoso é licenciado em Engenharia Eletrotécnica de Computadores pela 

Faculdade de Engenharia da universidade do Porto e é diretor na myPartner, 

responsável pelos recursos da área técnica e pela assunção e avaliação de plataformas 

técnicas. 

 
3.4.4.2 Descrição da empresa 
 

A myPartner é uma média empresa de TI que inicia a sua atividade em 2004 na 

área das soluções de Software de gestão empresarial e o core da sua atividade é o 
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ERP. Trabalham do ponto de vista de parcerias essencialmente com a Microsoft e 

mais recentemente com a SAP para a área de BI. 

A myPartner não é um ISV, não produz nenhum produto, sendo um puro 

revendedor de soluções, com competências ao nível da consultoria e da formação nas 

áreas aplicacionais referidas.  

 
3.3.4.3 Desafio 
 

A myPartner tem estado a par da evolução que os fabricantes parceiros, acima 

referidos, têm vindo a fazer na transição para os modelos na cloud. Primeiro no 

modelo de Private Cloud num alojamento remoto numa infraestrutura de terceiros e 

não da própria empesa cliente. Todos os projetos de e-commerce que até hoje fizeram, 

foram sempre nesta modalidade de haver um parceiro de hosting que num ambiente 

de Private Cloud aloja a infraestrutura de e-Commerce para assegurar essencialmente 

a disponibilidade, a monitorização 24x7, os Backups e não obrigar às empresas 

clientes do serviço a investirem em infraestrutura. Consideram que este é o fator 

chave e pedra de toque que leva que as empresas suas clientes optarem por soluções 

SaaS. Não ter necessidade de ter recursos in-house para gerir infraestrutura em que a 

disponibilidade tem de ser 24x7x365. Pela necessidade de disponibilidade num 

horário mais alargado, fim de semana, etc., para os serviços de E-commerce, optam 

por fornecer um serviço na cloud, que lhes dá mais conforto e os liberta da obrigação 

de ter que dar suporte nesse horário alargado. Consideram que havendo parceiros que 

o fazem, é bom para o cliente final e é bom para a myPartner também.  

Mais recentemente, os fabricantes têm vindo a disponibilizar Clouds públicas, a 

disponibilizar o Software com um serviço, e muito concretamente a Microsoft fê-lo 

com o Dynamics CRM que é o produto da myPartner para a área de CRM. A 

Microsoft fez uma aposta muito forte na versão SaaS que tem grandes vantagens entre 

as quais a atualização constante do Software Online.  

Contrariamente às estatísticas e expectativas, os seus clientes de SaaS não são 

pequenas empresas e sim médias e grandes empresas. Estão a sentir este desafio de 

identificarem a quem é que se destina este tipo de soluções. A visão inicial da 

myPartner estava orientada para as pequenas empresas com poucos utilizadores e 

pequena capacidade de investimento mas estão a verificar que talvez não seja bem 

assim. Numa fase inicial a espectativa que existia das empresas de Research, dos 

próprios fabricantes, era que através das aplicações disponíveis como um serviço, íam 
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ter um boom de pequenas empresas que não tinham acesso à tecnologia, com 

instalações mais simples, mais pequenas, portanto mais Standard, mas em maior 

quantidade. Isso para a myPartner, em determinada altura foi até um desafio porque a 

sua atividade principal é implementação de projetos que tipicamente andam nos 100, 

200, 300, 400, 500 mil dias de implementação. É uma empresa que vive do serviço de 

consultoria na implementação de projetos. Ora, a partir do momento em que lhes 

colocavam o desafio de que o futuro não é esse, porque com na Cloud o que vai 

acontecer é que os projetos vão ser mais pequenos, mais Standard e em maior 

quantidade, deixam de ter o espaço para prestar o serviço de consultoria, que passa 

pela análise de processos, de arquitetura, pelo processo de tratar as integrações, fazer 

formação, dar apoio ao arranque. Neste caso o papel de implementador fica mais 

reduzido e altera a forma de prestar serviço. Teriam de se adaptarem a um modelo de 

projetos com menos dias, menos serviço, menos espaço, mas por outro lado mais 

projetos. Isso altera a forma de prestar serviço, a cultura da organização, das pessoas 

etc.. Paradoxalmente não é isto que está a acontecer. Na experiência da myPartner, 

quem está a aproveitar as vantagens da Cloud é o setor Enterprise, as grandes 

empresas e não as pequenas empresas. O setor Enterprise, faz uma análise estruturada 

ao nível dos custos de manutenção, ao nível do CAPEX, está a chegar à conclusão 

que o SaaS tem vantagens e a myPartner está a utilizar este tipo de Software para 

grandes projetos, em grande escala, que carecem da mesma forma de muito tempo da 

análise, do impacto na arquitetura, das integrações. Ou seja, na prática em projetos 

SaaS, a myPartner está a atuar de forma aproximada dos projetos de implementação 

on-premisse.  

Os desafios que os fabricantes e o mercado colocam à myPartner são inevitáveis 

e sem escolha. Na opinião da myPartner o Software disponível como um serviço é 

uma opção necessária, os fabricantes, os parceiros estão a dar este passo de migração 

para a Cloud e portanto como já aconteceu diversas vezes na história, quando há estas 

ruturas, há um ecossistema que se adapta e quem dá o salto sobrevive ou então morre. 

A adaptação para uma oferta de SaaS é inevitável para manter o seu posicionamento 

no mercado e hoje a myPartner tem planos implementados que implicaram 

investimento porque altera a forma como a empresa se posiciona e presta serviços. 
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3.3.4.4 Solução 

Face aos desafios colocados, a myPartner teve de encontrar um modelo 

económico para suportar esta nova atividade. Prepara-se para a necessidade de criar 

outra empresa subsidiária no universo da myPartner com uma equipa dedicada e com 

gestão separada, para endereçar este negócio da Cloud se o modelo de negócio viesse 

a ser este de muitos projetos mais pequenos, mais Standard, com menos capacidade 

de customização, de integração, com menos complexidade e menos tempo. Um 

negócio que assenta mais em informação à distancia via Help Desk, recursos com 

conhecimentos adequados mas do ponto de vista da experiência, do background, são 

consultores que não precisam de ter o mesmo tipo de preparação do que os que a 

myPartner tem hoje.  

Tipicamente o player de SaaS hoje em dia tem um ambiente de “try and buy” e 

portanto permite ao cliente final experimentar o sistema, utilizar, por si fazer algumas 

configurações, fazer alguns carregamentos de dados e portanto, grande parte do 

espaço do implementador, no caso de um utilizador ágil e experiente na utilização das 

ferramentas, ele por si consegue fazer uma boa parte daquilo que a myPartner poderia 

entender que era a implementação. Têm algumas situações de os clientes requisitarem 

algum tipo de expertise de quem conhece a solução e experiencia de implementação, 

requsitando a intervenção do implementador para um Workshop de boas práticas, para 

ter algumas sessões de formação, para dar algum apoio na integração de dados, mas 

tipicamente são projetos que podem ser uma semana, duas semanas de apoio. Projetos 

baixos que implicam um modelo de venda e um modelo comercial diferente e muito 

pragmatismo naquilo que é a prestação de serviço.  

Os parceiros de Software da myPartner na prestação de serviços são a Microsoft 

para o Dynamics NAV e Dynamics CRM, a SAP para Business Intelligence com a 

aplicação de Business Objects, e a Sana Commerce para e-Commerce, que é uma 

empresa holandesa ISV da Microsoft. Os seus clientes são médias e grandes empresas 

nacionais. Têm, no entanto, alguns exemplos de clientes internacionais que não têm 

sede em Portugal no caso de e-Commerce. No caso do CRM têm como clientes 

empresas portuguesas com várias subsidiárias, num âmbito internacional como é o 

caso da Sonae. 

A myPartner considera que há uma área que está a arrastar muito esta lógica da 

Cloud e do Software-as-a-Service que é a questão da mobilidade. Tanto na vida 

pessoal como na vida profissional as pessoas querem ter acesso a tudo, a qualquer 
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momento e em qualquer lugar. Portanto, isto está claramente a puxar muito por estas 

soluções da Cloud, de serviços que estão acessíveis, onde esta lógica de SaaS vê-se 

aqui refletida, e que toda a gente, pela experiência até pessoal e não só profissional, 

está a exigir isso. Comecaram a sentir isso na área de Business Intelligence com os 

decisores a querem ter acesso à informação em qualquer lado, Online e Offline. Surge 

a necessidade dos utilizadores e decisores com grande mobilidade passarem a ter 

acesso aos dados a partir dos diferentes dispositivos tais como iPads, Desktops, 

PCsportáteis, iPhones, etc. Ou seja, e-Commerce, Business Intelligence, CRM, todo o 

tipo de projetos e aplicações que hoje em dia as pessoas querem ter nos seus 

dispositivos móveis, nas diferentes plataformas e portanto disponíveis em qualquer 

lugar, foram estas áreas que a myPartner sente que o Software SaaS lhes interessava. 

O ERP, pela própria dificuldade do fabricante talvez seja mais difícil converter todos 

os processos que são pesados, para uma lógica de mobilidade. Existe uma lentidão do 

fabricante em responder no negócio ERP, comparado com a agilidade com que o faze 

em áreas mais novas, mais focadas e mais isoladas. Há também ainda uma resistência 

grande por parte das pessoas que acham que o facto de os dados estarem dentro de 

portas estão mais seguros do que se estivessem alojados no exterior, qualquer que seja 

o modelo.  

A acrescentar à mobilidade e até mais importante, é a questão da disponibilidade 

que tem de ser garantida a 100%. No caso do e-Commerce ou CRM que obriga a um 

horário de trabalho alargado incluindo fim de semana, 24x7, a myPartner não 

recomenda ao seu cliente Software On-Premise, a menos que ele já tenha 

infraestrutura e pessoas para gestão dessa infraestrutura. Caso contrário, do ponto de 

vista da disponibilidade, de clientes que têm uma atuação global, em vários fusos 

horários em vários pontos do planeta, a recomendação da myPartner é SaaS. 

 

3.3.4.5 Resultados 

O CRM existe no modelo SaaS desde 2011, hoje funciona muito bem e o mesmo 

se aplica ao serviço de e-Commerce. Em relação ao ERP com que trabalham, o 

Navision, tiveram um saldo significativo na última versão que é a 2013. Esta versão 

foi lançada em Outubro de 2012 em alguns países que não Portugal, onde vai ser 

lançada no 1º semestre de 2013. Esta versão tem três clientes alternativos, em que um 

deles corre em browser e portanto, do ponto de vista daquilo que é a mobilidade e o 

acesso ao sistema a partir de qualquer ponto, permite eliminar tecnologias como o 
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Remote Desktop, Citrix, VPN etc, para acesso aos processos do ERP num simples 

browser. Suporta todos os browsers, Internet Explorer, Safari, Chrome, etc., suporta a 

maior parte das funcionalidades e adequa-se ao perfil do utilizador que não é muito 

transacional. Facilita o trabalho quando existem subsidiárias a aceder remotamente 

mas, ainda não se pode dizer que é um modelo de SaaS.  A myPartner considera que 

foi um passo tecnológico muito importante esta mudança para ambiente Web, não se 

pode pensar tê-lo em SaaS. A arquitetura da aplicação tem de suportar esse modelo. 

Também em relação àquilo o que são os principais ERPs, SAP, Infor, Oracle, nenhum 

deles está preparado. A myPartner conhece ERPs mais de nicho de mercado que 

dizem que estão preparados para a Cloud mas, a nível dos principais, que envolve o 

Dynamics, Navison, o AX nalguns países, o Navision está mais próximo de ter um 

modelo de SaaS e para isso acham que foi muito importante este passo que a 

Microsoft deu ao nível da arquitetura e ao nível do suporte multi-browser. 

Os serviços SaaS com que trabalham não são muito customizáveis e justificam 

isso pelo impacto que qualquer alteração, de uma customização para um cliente, tem 

nos restantes. As novas funcionalidades, melhorias e correções são disponibilizadas a 

todos os clientes através da releases na aplicação. Consideram que a única forma de 

garantir que não há impacto é ter versões diferentes e upgrades, que são o conceito 

tradicional do modelo On-Premise. Acham que os fabricantes de Software SaaS, hoje 

em dia e que estão na Cloud, têm este dilema. Não há forma de garantir que o produto 

evolui do ponto de vista da funcionalidade sem ter impactos, sendo complexo o 

controlo de versões diferentes para cada cliente numa aplicação SaaS. 

 

3.3.4.6 Próximos passos 

Vão continuar a apostar na oferta SaaS porque é vantajoso, permite-hes focar na 

necessidade do cliente, no negócio, no processo, sem terem que se preocupar se 

aplicação estar disponível, se corre em iPad, etc. A parceria que vão estabelecendo 

nomeadamente com a SAP e Microsoft dá-lhes esse conforto.  

Gostariam de ver soluções de SaaS baseados num paradigma que responda às 

necessidades acima referidas essencialmente de suportar o versioning, poder deixar 

que o cliente final ou alguém possa intervir na plataforma, customiza-la, pois é uma 

característica fundamental. Soluções de SaaS que permitam às empresas trabalharem 

num cenário simplista de apenas consumir informação sem ter necessidade de instalar 

Hardware e Software na rede local. Deixar de ter a necessidade de estar próximo da 
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máquina, de uma determinada arquitetura, de uma determinada plataforma. Ter 

serviço, comprar serviço e aí surgirão uma área de novas empresas, muito pequenas 

até, com uma lógica muito global que podem atuar e podem nascer.  

Na perceção da myPartner, os fabricantes não consideram nos seus produtos as 

necessidades multicanal dos clientes, numa lógica de interoperabilidade entre as 

várias aplicações. Por exemplo, ter o POS nas lojas integrado com o e-Commerce, 

integrado com a logística, para que tudo isto funcione e possa levar a customização 

que for necessária permitindo a intergração entre os vários sistemas. Os 

departamentos das empresas não são ilhas, as próprias empresas não são ilhas e 

portanto é fundamental que os vários players coloquem as suas soluções na Cloud 

mas que se preocupem muito com a interoperabilidade, com as necessidades e lógicas 

de multicanal que os clientes têm e pedem. 

Sugerem investigação aprofundada no âmbito sociológico que é a correlação 

entre o tipo de decisor. Se é um diretor de informática, se é um diretor comercial, ou 

se é um CEO, o perfil do decisor e a propensão da empresa ir para a Cloud ou não ir. 

Uma coisa é a perceção que se tem, outra coisa são os dados resultantes de uma 

investigação sobre isto. Acham que era muito interessante ter perspetiva sociológica. 

Numa perspetiva mais técnica, acham que há duas áreas que valia a pena estudar. 

Uma é Cloud personalizável ou não, e a este nível existem modelos que são soluções 

fechadas e não permitem customização, ou permitem customização e se permitem, 

têm de existir várias versões. Acham que é interessante do ponto de vista da 

investigação ver para onde as coisas vão, para um lado ou para outro. Depois a 

questão da interoperabilidade. Há semelhança daquilo que a Microsoft fez há vinte 

anos no setor dos PCs, um modelo standard de construção SaaS e disponibilização de 

aplicações na Cloud seria outra área de investigação muito interessante. 

 

3.3 Análise cruzada da informação recolhida   

Este tópico apresenta as conclusões que surgem a partir da análise de casos e 

discute, nas secções seguintes, estes resultados. 

Para facilitar a análise cruzada dos casos procede-se à categorização dos dados 

recolhidos. Assim, na sequência na análise quantitativa e no enquadramento da 

literatura, foram identificados os aspetos mais relevantes para o bom funcionamento 

do Software SaaS no ambiente operacional de uma empresa.  
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3.3.1 Perfil do gestor 
 

Em todos os casos participaram gestores, administradores, diretores participantes 

são titulares de diplomas académicos de ensino superior como qualificação elevado: 

três mestrados (casos 2, 3, 4), cinco licenciaturas (casos 1, 2, 3, 4) e um MBA (caso 

4). Todos os participantes têm uma experiência profissional superior a quinze anos, 

casos 1,2 e 4 nas áreas de tecnologias e sistemas de informação e caso 3 na área de 

gestão de recursos humanos. 

 
 
3.3.2 Perfil da empresa 
 

Para este estudo são selecionados diferentes tipos de empresa de forma a cobrir 

todo o espectro de players e stakeholders na área do Software SaaS. Escolhe-se uma 

grande empresa fabricante de SaaS, uma pequena empresa fabricante de SaaS, uma 

grande empresa utilizadora de SaaS e uma média empresa fornecedora de SaaS. A 

tabela seguinte apresenta uma breve descrição das empresas: 

 
Nome Perfil Caracterização Ano de 

Criação 
Empregados Âmbito de 

atuação 
Saphety Fabricante de SaaS PME integrada 

num grande 
grupo 
empresarial 

2000 >40.000 Internacional 

Cloudware Fabricante de SaaS PME Privada 2011 10 Nacional 
Sonae 
Center 

Serviços 

Utilizadora de 
SaaS 

Grande Empresa 
Privada 

1959 >40.000 Internacional 

myPartner Fornecedor de 
SaaS 

PME Privada 2004 60 Nacional 

Tab. 10 - Perfil das empresas seleccionadas 

3.3.3 Desafio 
 

A tabela seguinte resume os desafios com que cada uma destas empresas se 

defronta e que as leva a seguir uma estratégia de SaaS. 

 

Empresa Desafios 

Saphety Oportunidade de negócio na na área dos marketplaces entre empresas; 
Negócio entre as empresas era muito físico do ponto de vista dos processos de 
negócio, havia pouca informação de negócio em canais eletrónicos; 
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Cloudware Oportunidade de desenvolvimento de um serviço de music streaming único em de um 
outro serviço na área de Software de faturação em parceria com entidades credíveis 
altamente reconhecidas em Portugal 

Sonae Center 
Serviços 

Disponibilização de um serviço de formação à distância às empresas do grupo Sonae 

myPartner Acompanhamento das tendências de mercado e evolução tecnológica mantendo a 
parceria com os principais fabricantes de Software na área de ERP, BI, CRM e E-
commerce 

Tab. 11 - Desafios que levam as empresas a adotar estratégias de SaaS 

 
 
3.3.4 Resultados 

Os benefícios principais que todas as empresas envolvidas neste estudo vêm, para 

além das funcionalidades inerentes ao serviço que disponibilizam, são 

fundamentalmente as poupanças nos custos de infraestrutura e operacionais de 

manutenção que os clientes deixam de ter e a facilidade de acesso à informação a 

partir de qualquer localização e em qualquer horário. O acesso, por parte dos clientes, 

finais a Software sempre atualizado sem terem de se preocuparem com instalação e 

distribuição de Software para a sua infraestrutura local é outro dos grandes benefícios 

que identificam para os seus clientes. 

A mudança das empresas para este novo paradigma tem várias implicações e 

dificuldades que têm de ultrapassar. Exige reorganizações internas, alterações de 

estratégias e atualização de competências. Em muitos casos, integrar Software SaaS 

com aplicações locais, significa criar dependências que exigem sincronização e 

transferência de dados entre a solução SaaS e uma ou mais aplicações internas 

(Chong, Carraro, & Wolter, 2006). Os clientes de SaaS devem definir as suas próprias 

estratégias de integração de SaaS e devem incorporá-las numa aproximação holística 

à integração multiempresa, em todos os projetos (Lheureux, 2008). A integração e a 

customização são componentes críticas nas estratégias de arquitetura SaaS bem-

sucedida, numa infraestrutura de TI centralizada em serviço (Chong, Carraro, & 

Wolter, 2006). A integração com outras aplicações é apontada como um requisito 

fundamental em muitos processos de uma empresa e um ponto de falha em muitas 

soluções SaaS. Além de alguns serviços SaaS não disponibilizarem processos de 

integração, outros requisitam sempre de intervenção por parte do fornecedor. Também 

neste ponto, teoricamente os serviços disponibilizam interfaces que permitem ao 

cliente proceder à integração com os seus sistemas internos. Esta integração se precisa 
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de um desenvolvimento do lado do cliente, do lado do fornecedor necessita no 

máximo de uma configuração. Contudo o que se tem verificado não é isto, sendo 

mesmo necessária intervenção na aplicação por parte do fornecedor. A customização 

é um problema encontrado no Software SaaS. Teoricamente é dada a possibilidade ao 

cliente de customizar a aplicação de acordo com as suas necessidades específicas sem 

que isso interfira com o core da aplicação, não impactando os processos dos outros 

clientes e o correto funcionamento da aplicação. Contudo, na prática isto não se tem 

verificado. Em todos os casos analisados, a customização é muito parca sendo apenas 

dada a possibilidade ao cliente de enviar sugestões de melhoria que entram no 

pipeline de ações do fabricante para serem implementadas numa release posterior, 

sendo disponibilizada para todos os clientes. 

Os resultados da análise revelam que todas as empresas atribuem uma grande 

importância à qualidade do serviço prestado e do Software SaaS. Para a medição no 

nível de qualidade dos serviços associados às aplicações SaaS, genericamente os 

fornecedores baseiam-se nos níveis de segurança, disponibilidade, cumprimento dos 

níveis de serviço e confiança que os clientes depositam no serviço. Assim, a recolha 

do feeback dos clientes é muito importante. Algumas empresas recolhem este 

feedback através de touchpoints de contactos que têm com os clientes ao nível do 

suporte técnico, ao nível da adoção inicial do serviço e ao longo do tempo através dos 

elogios ou defeitos que referem (Caso 2). Outras empresas fazem Workshops (Caso 4) 

e outras ainda através das ações de Marketing e serviços de Service Desk (Casos 1 e 

3). 

Os beneficios principais que todas as empresas envolvidas neste estudo vêm, para 

além das funcionalidades inerentes ao serviço que disponibilizam, são 

fundamentalmente as poupanças nos custos de infraestrutura e operacionais de 

manutenção que os clientes deixam de ter e a facilidade de acesso à informação a 

partir de qualquer localização e em qualquer horário. O acesso, por parte dos clientes, 

finais a Software sempre atualizado sem terem de se preocuparem com instalação e 

distribuição de Software para a sua infraestrutura local é outro dos grandes benefícos 

que identificam para os seus clientes. 

A confiabilidade no serviço, está muito relacionada com a credibilidade que a 

empresa prestadora desse serviço tem no mercado. Assim, algumas empresas 
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etabelecem parcerias com entidades credíveis e reconhecidas em Portugal que 

alavancam a aceitação da sua oferta SaaS e potenciam o seu desenvolvimento. No 

caso 1 a empresa para além do facto de ter uma base acionista bastante sólida que só 

por si lhes dá a credibilidade necessária, estabelece uma parceria com um órgão 

governamental da Administração Pública portuguesa. No caso 2 a empresa sendo uma 

Startup, acha estratégica a aliança que fez com um operador de telecomunicações já 

com marca lançada no mercado e uma outra aliança com uma associação que é a 

Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas que representa 40.000 profissionais da 

contabilidade em Portugal. No caso 4 a empresa estabelece relações de parceria com 

fabricantes de Software credíveis, com ampla atuação do mercado da indústria de 

Software, que disponibilizam Software de qualidade (Microsoft, SAP, Business 

Objects). 

A redução dos custos para o cliente do serviço SaaS é uma das principais razões 

para a adoção conforme verificado nos casos 1, 2 e 4. Todos os 

fornecedores/fabricantes de Software SaaS revelam que de facto o investimento 

inicial reduzido ou nulo em alguns casos (caso 1) cativa o cliente para a escolha deste 

tipo de Software.  

No que refere ao modelo de pagamento, genericamente é usado o modelo 

baseado na subscrição. Apenas o caso 1 tem a apção de pagamento com base na 

utilização disponibilizando ao cliente a consulta online dos consumos que vai tendo. 

A razão para esta situação dos fornecedores adotarem modelos baseados na 

subscrição é porque é mais simples, tanto para o fornecedor que evita processos de 

controlo e de reporting dos consumos dos vários clientes, e por outro lado fica 

também mais simples para o cliente que paga sempre o mesmo, não tem surpresas de 

custos e muito variáveis. Teoricamente o modelo baseado na subscrição é o mais 

apropriado pois o cliente paga exatamente aquilo que consume. Contudo, o feedback 

dos clientes, conforme se vê nos resultados dos inquéritos e também no feedback das 

entrevistas é que os clientes preferem o modelo de subscrição que lhes dá maior 

conforto.   

O time-to-market é muito importante para todas as empresas. A oferta SaaS não é 

uma opção de quem disponibiliza Software hoje em dia e quem quiser manter o seu 
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pocisionamento no mercado tem de acompanhar a tendência e dar a opção aos seus 

clientes. 

A mudança das empresas para este novo paradigma tem várias implicações e 

dificuldades que têm de ultrapassar. Exige reorganizações internas, alterações de 

estratégias (casos 1 e 4), atualização de competências (caso 2). 

No que refere a aspetos técnicos, em todos os casos as empresas mantêm o 

Software atualizado através de várias releases mensais, trimestrais (Caso 1) anuais 

(Casos 3 e 4) ou assim que novas atualizações estão prontas (Caso 2). Contudo, 

nenhuma delas divulga o roadmap dos serviços.  

A customização é de facto um problema encontrado no Software SaaS. 

Teoricamente é dada a possibilidade ao cliente de customizar a aplicação de acordo 

com as suas necessidades específicas sem que isso interfira com o core da aplicação, 

não impactando os processos dos outros clientes e o correto funcionamento da 

aplicação. Contudo, na prática isto não se tem verificado. Em todos os casos, a 

customização é muito parca sendo apenas dada a possibilidade ao cliente de enviar 

sugestões de melhoria que entram no pipeline de ações do fabricante para serem 

implementadas numa release posterior, sendo disponibilizada para todos os clientes 

(Caso 3).  

A integração com outras aplicações é apontada como um requisito fundamental 

em muitos processos de uma empresa e um ponto de falha em muitas soluções SaaS 

(Caso 4). Além de alguns serviços SaaS não disponibilizarem processos de integração 

(Caso 2), outros requisitam sempre de intervenção por parte do fornecedor (Caso 1 e 

3). Também neste ponto, teoricamente os serviços disponibilizam interfaces que 

permitem ao cliente proceder à integração com os seus sistemas internos. Esta 

integração se precisa de um desenvolvimento do lado do cliente, do lado do 

fornecedor necessita no máximo de uma configuração. Contudo o que se tem 

verificado não é isto, sendo mesmo necessária intervenção na aplicação por parte do 

fornecedor.  

Relativamente à arquitetura do Software, teoricamente e seguindo as 

recomendações da literatura, deve ser Multi-Tenant aplicacional e em dados. Os casos 

analisados revelam que têm uma arquitetura Multi-Tenant aplicacional e dados (Caso 
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1 e 4) e Multi-Tenant aplicacional apenas (Caso 2). Isto levanta algumas dúvidas 

relativas às dificuldades de customização nestes casos. 

A segurança tem sido um dos aspetos mais criticados nas soluções na Cloud e 

sobre o qual têm sido desenvolvidos projetos de maior investigação. Os casos 

analisados revelam que este é um entrave à adoção de SaaS face às soluções On-

Premise. Utilizam processos de autenticação, certificados SSL e encriptação. 

A disponibilidade é outro dos aspetos que consideram de extrema importância no 

Software SaaS que tem de estar disponível sempre que qualquer cliente dele necessite. 

Assim, dispõem de processos de Disaster Recovery e replicação, que para além de 

permitir recuperar de catástrofes pois têm replicação entre centros de dados que se 

encontram em localizações geográficas distintas (Caso 1 e 2), lhes permite proceder a 

intervenções na plataforma sem provocar indisponibilidade do serviço. A tecnologia 

de virtualização usada por algumas empresas facilita bastante este processo (Casos 1 

e 2). 

Como tecnologias de desenvolvimento utilizam uma panóplia tais como Java, 

Net, Webservices, SOA, Mobile (Caso 1), Open Source, Postgres, C, Ruby On Rails, 

HTML 5 (Caso 2). 

Consideram como tendências emergentes na indústria de Software a mobilidades, 

a globalização, a standardatização de arquiteturas de Software SaaS. Maiores 

evoluções tecnológicas são necessárias nos aspetos de customicação das aplicações 

SaaS para cada cliente e a integração com as várias aplicações sejam elas internas à 

organização do cliente, sejam também externas e fornecidas por um outro fornecedor. 

Os quadros a seguir apresentam o resumo dos dados recolhidos. Os quadros 

resultantes da categorização dos dados recolhidos, encontram-se no anexo F. 

3.3.4.1 Requisitos não funcionais 

Os resultados da análise revelam que todas as empresas atribuem uma grande 

importância à qualidade do serviço prestado e do Software SaaS. Para a medição no 

nível de qualidade dos serviços associados às aplicações SaaS, genericamente os 

fornecedores baseiam-se nos níveis de segurança, disponibilidade, cumprimento dos 

níveis de serviço e confiança que os clientes depositam no serviço.  
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A confiabilidade no serviço está muito relacionada com a credibilidade que a 

empresa prestadora desse serviço tem no mercado. Assim, algumas empresas 

estabelecem parcerias com entidades credíveis e reconhecidas em Portugal que 

alavancam a aceitação da sua oferta SaaS e potenciam o seu desenvolvimento.  

A redução dos custos para o cliente do serviço SaaS é uma das principais razões 

para a adoção conforme verificado nos casos analisados. Todos os 

fornecedores/fabricantes de Software SaaS revelam que de facto o investimento 

inicial reduzido ou nulo em alguns casos cativa o cliente para a escolha deste tipo de 

Software. Outros estudos revelam que em 2014, cerca de 34% de todas as compras 

com novo Software, são consumidas via SaaS e constituem cerca de 14,5% dos gastos 

com Software a nível mundial (Mahowald, 2010). 

No que refere ao modelo de pagamento, genericamente é usado o modelo baseado 

na subscrição. A razão para esta situação dos fornecedores adotarem modelos 

baseados na subscrição é porque é mais simples, tanto para o fornecedor que evita 

processos de controlo e de reporting dos consumos dos vários clientes, e por outro 

lado fica também mais simples para o cliente que paga sempre o mesmo, não tem 

surpresas de custos e muito variáveis. Teoricamente o modelo baseado na subscrição 

é o mais apropriado pois o cliente paga exatamente aquilo que consume. Contudo, o 

feedback dos clientes, conforme se vê nos resultados dos inquéritos e também no 

feedback das entrevistas é que os clientes preferem o modelo de subscrição que lhes 

dá maior conforto. 

Empresa Qualidade 
do serviço 

Benefícios e 
eficiência da 
empresa 

Confiabilidade Redução de custos 

Caso1 Nível elevado Produtividade Redundância de 
infraestrutura, 
aplicações e 
dados. Sem 
interrupção de 
serviço. 

Custo de setup mais 
baixo e às vezes zero, 
com pagamento 
mensal, anual, ou de 
utilização do serviço. 

Caso 2 Apresenta 
qualidade 

Colaboração Redundância de 
infraestrutura, 
aplicações e 
dados. Sem 
interrupção de 
serviço 

Operadora que não 
cobra qualquer trafego 
na transferência de 
dados para os seus 
clientes, podendo cada 
cliente ter acesso ao 
serviço sem custo 
adicional. Cada 
contabilista por 
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pertencer à Ordem tem 
direito a 3 licenças de 
subscrição, acima disso 
pago por subscrição 

Caso 3 Apresenta 
qualidade 

Melhoria de 
processo 

Fornecedor 
credível com 
elevado nº de 
clientes a nível 
mundial. Sem 
interrupções de 
serviço. 

Custos indiretos. 
Redução das horas de 
formação em sala e 
aumento do nº de horas 
em formação E-
learning. 

Caso 4 Apresenta 
qualidade 

Acompanhamento 
do mercado e 
time-to-market 

Credibilidade dos 
parceiros 
fabricantes de 
Software SaaS e 
de suporte à 
infraestrutura 

Poupanças em custos 
de infraestrutura 
próprios 

Tab. 12 - Requisitos não funcionais 

 
Empresa Modelo de 

pagamento 
Tempo de 
mercado 

Implicações Satisfação 

Caso1 horas homem;  
subscrição; 
utilização com 
Pagam ao 
documento 
transacionado. 
Medição dos 
consumos de 
utilização com 
consulta online. 

SaaS é 
competência core 
da empresa 

Dificuldades na 
aceitação deste tipo de 
oferta no mercado 
português 

Sim 

Caso 2 Mensal 
Integrado no plano 
de faturação do 
operador.  
Subscrição 

SaaS é 
competência core 
da empresa 

Maiores dificuldades no 
deployment do Software 
sem provocar 
interrupções do serviço. 
Maiores dificuldades em 
encontrar pessoal 
capacitado para 
desenvolvimento numa 
arquitetura de Software 
SaaS. 

Sim 

Caso 3 Subscrição Solução na 
Cloud, facilitou 
novo processo de 
gestão de 
desempenho na 
empresa 
transversal ao 
grupo.  
Gestão mais 
simples do 
serviço. 

Conteúdos para e-
learning mais caros que 
os conteúdos de 
formação em sala 

Sim 

Caso 4 Subscrição Evolução Novo modelo de projetos  Sim mas 
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tecnológica 
Gestão mais 
simples dos 
serviços do 
mercado e time-
to-market 

Alterações na forma de 
prestar serviço 
Alteração da cultura da 
empresa 

pode 
melhorar 

Tab. 10 - Requisitos não funcionais (cont.) 

 
3.3.4.1 Requisitos técnicos 

A arquitetura é a base que determina o sucesso na construção de um sistema de 

Software e são várias as dúvidas e questões quanto ao modelo mais eficaz a utilizar. 

Desisto e Paquet apresentam quatro modelos arquiteturais mais utilizados pelos 

fabricantes e fornecedores de SaaS [11]: 

1) Tenancy isolado;  

2) Execução partilhada;  

3) Multi-Tenant/versão;  

4) Multi-Tenant/multiversion.  

Os casos analisados revelam que têm uma arquitetura Multi-Tenant aplicacional e 

dados e Multi-Tenant aplicacional apenas. Isto levanta algumas dúvidas relativas às 

dificuldades de customização nestes casos. 

A segurança dos dados é fundamental em qualquer sistema de informação e não 

apenas em soluções SaaS. Esta é uma das grandes preocupações para os utilizadores 

de SaaS e um dos maiores desafios para os arquitetos de Software. Em Agosto de 

2012, Michael E. Davis apresenta os resultados de uma pesquisa levado a cabo pela 

InformationWeek e que teve como objetivo de avaliar até que ponto os fornecedores 

de serviços na nuvem garantem a segurança dos dados dos seus clientes e quais os 

riscos associados aos serviços na nuvem (Davis & Clark, 2012). 

Muito há ainda a fazer acerca destes temas que são fatores a considerar no 

desenho de qualquer aplicação de Software e também em aplicações SaaS. Alguns 

estudos concluem que SaaS é um modelo ainda imaturo de entrega de Software 

(Benlian, Hess, & Buxmann, Drivers of SaaS-Adoption - An Empirical Study of 

Different Application Types, 2009, p. 367). Estes são os desafios para os engenheiros, 

arquitetos de Software e investigadores, que têm por missão transformar estes 
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desafios em oportunidades e apresentar soluções para estes problemas. Estão em curso 

algumas iniciativas e projetos que investigam estes temas para que as empresas criem 

novos produtos, novo valor que possam resolver estas preocupações. Refira-se o 

grande movimento político, inclusivamente, que está a ser feito pela União Europeia 

no âmbito do programa Europe Digital Agenda que tem por objetivo fazer 

investigações e descobrir soluções para estes problemas. A nova estratégia da 

Comissão Europeia intitulada "Desencadeando o potencial da computação em nuvem 

na Europa" apresenta ações para obtenção de um ganho líquido de 2,5 milhões de 

novos empregos na Europa, e um aumento anual de EUR 160 bilhões para o PIB da 

UE em 2020 (European Commission, 2012). No âmbito da estratégia Europa 2020, é 

criado um projeto intitulado “Tcloud” financiado pelos fundos da união europeia e 

pelo FP7 (Seventh Framework Programme), para o qual Portugal contribui com a 

participação de algumas empresas (Cordis, 2013). 

A segurança tem sido um dos aspetos mais criticados nas soluções na Cloud e 

sobre o qual têm sido desenvolvidos projetos de maior investigação. Os casos 

analisados revelam que este é um entrave à adoção de SaaS face às soluções On-

Premise. Utilizam processos de autenticação, certificados SSL e encriptação. 

A disponibilidade é outro dos aspetos que consideram de extrema importância no 

Software SaaS que tem de estar disponível sempre que qualquer cliente dele necessite. 

Assim, dispõem de processos de Disaster Recovery e replicação, que para além de 

permitir recuperar de catástrofes pois têm replicação entre centros de dados que se 

encontram em localizações geográficas distintas, lhes permite proceder a intervenções 

na plataforma sem provocar indisponibilidade do serviço. 

A tecnologia de virtualização usada por algumas empresas facilita bastante este 

processo. Como tecnologias de desenvolvimento utilizam uma panóplia tais como 

Java, Net, Webservices, SOA, Mobile, Open Source, Postgres, C, Ruby On Rails, 

HTML 5. 

 
Empresa Níveis de 

funcionalidades, 
atualizações e 
roadmap 

Customização Integração 
com outras 
aplicações 

Arquitetura Segurança 

Caso 1  Releases 
mensais e 

Pouca Sim Multi-Tenant 
aplicacional 

Encriptação 
Autenticação 
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trimestrais e dados 
Caso 2 Atualizações 

frequentes  
Não Em parte Multi-Tenant 

aplicacional 
single-tenant 
dase dados 

Encriptação 
Autenticação 

Caso 3 3 Releases 
anuais 

Não Sim   Encriptação 
Autenticação 

Caso 4 Releases anuais Pouca Pouca Multi-Tenant 
aplicacional 
e dados 

Encriptação 
Autenticação 

Tab. 13 – Requisitos técnicos 

 
Empresa Disponibilidade Virtualização Tecnologias Tendência emergente na 

indústria de Software 
Caso 1 Disaster 

Recovery  
Sem interrupção 

Sim, Vmware Java, 
 Net, 
Webservices, 
SOA,  
Mobile 

Globalização  

Caso 2 Disaster 
Recovery  
Sem interrupção 

Sim, Vmware Open Source, 
servidores 
Linux, base de 
dados 
Postgres, C, 
Java  
Ruby On Rails 
HTML 5  

Mobilidade 

Caso 3 Disaster 
Recovery  
Sem interrupção 

  Cornerstone Oferta modular,  mais 
integrada, de sistemas 
Cloud. Maior 
customização pode ajudar 
a direcionar o próprio 
investimento do utilizador 

Caso 4 Disaster 
Recovery  
Sem interrupção 

Sim Dynamics 
NAV, a  
Dynamics 
CRM, 
Business 
Objects 
Sana 
Commerce  

Mobilidade 
Standartizaçao da 
aquitetura SaaS 

Tab. 14 – Requisitos técnicos 

 
 
3.3.5 Contribuições da pesquisa qualitativa 

A segurança tem sido um dos aspetos mais criticados nas soluções na Cloud e 

sobre o qual têm sido desenvolvidos projetos de maior investigação. Os casos 

analisados revelam que este é um entrave à adoção de SaaS face às soluções On-

Premise. Utilizam processos de autenticação, certificados SSL e encriptação. 
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• Pesquisa mais aprofundada e mais realista através do envolvimento com 

gestores, responsáveis e decisores das empresas portuguesas, para perceber 

o que de facto constitui um problema no SaaS e o que efetivamente as 

empresas gostariam de ter disponível nesta oferta; 

• Os resultados revelam que o SaaS efetivamente constitui uma solução 

bastante interessante e sólida no desenvolvimento das empresas 

portuguesas, contudo existe a necessidade de maiores esforços 

nomeadamente ao nível da possibilidade de customização para cada cliente 

(tenant) e a integração da aplicação SaaS com as aplicações On-Premise; 

 

3.4 Resumo do capítulo 

É objetivo desta pesquisa o desenvolvimento de diretrizes para que a adoção de 

modelos de entrega de Software como Serviço permita aumentar a eficiência, eficácia 

e a competitividade das empresas. Assim, é feita uma primeira abordagem inquirindo 

uma maior número de empresas focando aspetos ao nível da utilização, do 

desenvolvimento e fornecimento de SaaS. Os principais motivos que levam ou que 

podem levar as empresas a utilizar Software SaaS são a poupança nos custos 

Hardware, Software e suporte de TI, embora haja outros motivos nomeadamente, 

escalabilidade e flexibilidade dos recursos de TI, a diversificação dos sistemas de TI, 

desenvolvimento de novos produtos e conceitos, o aumento da capacidade de 

computação, o aumento da redundância dos sistemas já existentes, a eliminação de 

barreiras económicas e de conhecimento no upgrade para novas tecnologias, a criação 

de plataformas de Disaster Recovery e Business Continuity. Os grandes objetivos do 

departamento de TI das empresas para o próximo ano são, fundamentalmente, 

melhorar a produtividade dos colaboradores e suportar a expansão das atividades da 

organização.  

Na sequência, é também efetuada uma pesquisa mais aprofundada e mais realista 

através do envolvimento com gestores, responsáveis e decisores das empresas 

portuguesas, para perceber o que de facto constitui um problema no SaaS e o que 

efetivamente as empresas gostariam de ter disponível nesta oferta. Os resultados 

revelam que o SaaS efetivamente contitui uma solução bastante interessante e sólida 

no desenvolvimento das empresas portuguesas, contudo existe a necessidade de 
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maiores esforços nomeadamente ao nível da possibilidade de customização para cada 

cliente (tenant) e a integração da aplicação SaaS com as aplicações On-Premise. 

 

O próximo capítulo apresenta o resumo dos resultados do estudo, considera as 

implicações destes resultados e sugere caminhos para investigações futuras com base 

nos resultados apresentados neste capítulo. 
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CAPÍTULO IV – CONCLUSÕES E PESQUISA FUTURA 

 

4.1 Introdução 

Este capítulo tem por propósito a apresentação dos resultados principais desta 

investigação, isto é, das respostas a que se chega para os problemas em análise. 

Para esse efeito, é apresentada uma breve resenha dos objectivos iniciais e do 

trabalho desenvolvido, para depois se resumirem os resultados da investigação 

realizada e que estão apresentados no capítulo anterior. Destes resultados são retiradas 

implicações.  

De seguida, é revisitada a importância da pesquisa e é apresentado um sumário 

das contribuições que este trabalho propõe à comunidade científica, para melhor 

compreensão da questão de fundo. 

Finalmente são apresentadas algumas indicações para investigação futura e 

recomendações para empreendedores, fabricantes e fornecedores de Software, 

decisores de empresas em geral com necessidades de TI. 

4.2 Objetivos do trabalho e caminho percorrido 

O objectivo estabelecido é de análise de impacto do Software como Serviço nas 

empresas portuguesas. Ao fazê-lo, procuram-se formas de incentivar a inovação e 

evolução do Software, o que implica o reconhecimento da importância e vantagem 

que o modelo SaaS tem para o desenvolvimento da comunidade de Software. Esta 

importância é assinalada pela investigação apresentada e pode ser resumida em quatro 

grandes factores: 

1. O tema SaaS tem de ser colocado nas agendas dos CIOs 

2. A entrega de SaaS desafia o Software On-Premise 

3. Cloud computing sustenta a oferta de produtos SaaS 

4. SaaS toma a dianteira no crescimento do mercado de Software empresarial 
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Na realidade, a bibliografia revista neste trabalho aponta para a integração de 

soluções SaaS com as soluções On-Premise já existentes nas organizações.  

SaaS é uma alternativa bastante atractiva de negócio para as pequenas, médias e 

até grandes empresas. Os CIOs devem deixar de considerar se as soluções do tipo 

SaaS vão ou não entrar nas suas organizações, para passar a considerar quando este 

tipo de soluções vai entrar nas suas organizações. Cloud Computing pode ser ainda 

um termo novo e um novo paradigma para alguns serviços de TI mas, tem sido a base 

de sustentação de SaaS desde 1999. Deve-se analisar o impacto do Cloud computing 

nos fornecedores de SasS  (Desisto, 2007). 

O número de utilizadores na Internet tem vindo continuamente a crescer. Em 30 

de Junho de 2012, o número de utilizadores na Internet é de 2,405 biliões (ITU, 

2012), representando um aumento de 566.4 % face aos dados de 2000. Os estudos 

referidos neste trabalho revelam taxas de crescimento do SaaS na ordem dos 17,4% 

anuais. O mercado está a ter um crescimento rápido que será mais acentuado na China 

em 2013 e a plataforma como serviço (PaaS) vai se tornar um “must-have” para 

Software de classe empresarial como um serviço (SaaS) (Desisto, Natis, Greene, 

Dharmasthira, Lo, & Petri, 2012). 

A juntar a estes factores de importância do modelo SaaS, há ainda que citar a 

reduzida investigação que o fenómeno recebeu, como razão para dedicar este estudo 

ao aprofundamento do conhecimento sobre SaaS e as perspectivas de adopção do 

modelo por parte das empresas em Portugal. 

Do cruzamento com a situação económica do país e a apetência para a inovação 

nasce a questão de fundo em análise neste trabalho e já citada no início deste tópico. 

Para a realização desta análise, começa-se por fazer uma recensão da bibliografia 

publicada e fazem-se entrevistas não estruturadas a especialistas na área. A partir 

daqui e baseados nas experiências profissionais e nos trabalhos de investigação 

anteriores, é possível definir uma metodologia para a investigação empírica que 

consiste na formulação de uma hipótese, que é a seguinte: 

“O modelo de Software como Serviço (SaaS) traz benefícios às empresas 

portuguesas potenciando o seu crescimento” 
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Após a formulação da hipótese, passa-se à recolha de informação primária, para a 

testar. São distribuídos inquéritos ao universo de empresas de Software e com 

operação de TI a trabalhar em Portugal. 

Por um lado, inquire-se o universo das empresas de TI relacionadas com a 

utilização, desenvolvimento e fornecimento de aplicações SaaS através de entrevistas 

semi-estruturadas face-a-face, para uma análise mais aprofundada do tema em estudo. 

O objetivo é de estabelecer um envolvimento com os gestores e responsáveis de 

empresas portuguesas no sentido de avaliar mais pormenorizadamente e no seu 

contexto real, o uso do SaaS nas suas organizações. 

Por outro lado, recolhe-se informação sobre o conhecimento e posição actual do 

mercado português perante este novo modelo de disponibilização de Software e, quais 

as perspectivas dos fabricantes e fornecedores quanto à disponibilização de Software 

SaaS. 

Na posse desta informação sobre as variáveis do modelo em exame procede-se a 

uma análise com o objectivo de avaliar as relações entre elas e confirmar ou infirmar 

a hipótese formulada. 

4.3 Resumo dos resultados do estudo 

Segundo dados do Banco de Portugal, verifica-se na estrutura económica 

portuguesa em 2011, que a agricultura, produção animal, caça, silvicultura e pesca 

representam apenas 2,2% do VAB, enquanto a indústria, eletricidade, gás, água e 

construção correspondem a 23,3% do VAB. Os serviços contribuiem com 74,5% para 

o VAB, sendo este o principal sector de atividade económica em Portugal (Banco de 

portugal, 2012). As projecções actuais apontam para uma recuperação moderada no 

período 2014-2015. Em 2014 e 2015, o crescimento da economia Português tenderá a 

se aproximar dos valores atualmente projetados para toda a zona do Euro. Esta 

melhoria deve ser baseada na força das exportações de bens e serviços e da aceleração 

da procura interna, em particular para o investimento das empresas (Banco de 

Portugal, 2013, pp. 12-28). Assim, num período ainda difícil para a economia 

portuguesa e como contributo para inverter esta situação, torna-se necessário repensar 

nos modelos de serviços que é possível utilizar. De que forma se pode aproveitar da 



Software como um Serviço - Impacto nas Empresas Portuguesas 
__________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 214

melhor forma os recursos disponíveis, para efetivamente criar maior valor 

potenciando desta forma o crescimento económico do país. 

A evolução tecnológica que se tem vindo a verificar, permite hoje qualquer pessoa 

ter acesso à tecnologia a custos mais baixos. Hoje, disponibiliza-se de infraestruturas 

de TI com maiores capacidades de processamento e armazenamento, redes de 

comunicações cada vez mais rápida e com maior largura de banda. A tecnologia de 

hoje permite qualquer pessoa aceder à informação a partir de qualquer localização 

geográfica de forma segura, através de vários e deferentes dispositivos móveis e não 

móveis. Devido a esta evolução, as soluções de Software como Serviço apresentam-se 

actualmente como uma solução bastante interessante e sólida no desenvolvimento das 

empresas portuguesas contribuindo para o crescimento económico do país. 

Devido à abordagem interpretativa os resultados desta pesquisa são contextuais. 

Mesmo assim, verifica-se que a maioria dos temas investigados é comum aos 

diferentes casos e confirmam a pesquisa anterior. Todos os gestores selecionados 

consideram que o Software-as-a-Service traz benefícios e facilita a gestão dos seus 

negócios, embora variem os sistemas e tecnologia utilizados, bem como os processos 

de negócio e necessidades específicas. A poupança nos custos de infraestrutura e 

operacionais, o acesso Software sempre atualizado, sempre disponível a partir de 

qualquer ponto e dispositivo, a facilidade de distribuição do Software e gestão 

centralizada são grandes vantagens apontadas como grandes benefícios por todas as 

empresas. A confiabilidade no serviço e a segurança dos dados de informação são 

referidas como as maiores preocupações do SaaS para todas as empresas. A 

customização e a integração com os restantes sistemas que suportam os diferentes 

processos de negócio das empresas, são os maiores problemas na adoção de SaaS e 

por isso não consideram a sua utilização em processos críticos de negócio. 

Os resultados contrariam algumas considerações relatadas na literatura. Em 

contraste com estudos anteriores estudos onde é dito que SaaS é mais adotado por 

pequenas e médias empresas (kern, Kreijger, & Willcocks, 2002), (KPMG, 2012), 

este estudo revela a adoção de SaaS por médias e grandes empresas sobre as previsões 

de micro e pequenas empresas que estariam interessadas neste modelo de 

disponibilização de Software. Também ao contrário de pesquisas anteriores, o estudo 

descobre que os fabricantes de Software não têm um modelo arquitetural de Software 
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suficientemente maduro que permita a coexistência de diferentes organizações com 

funcionalidades específicas dentro da mesma aplicação num ambiente de gestão 

aplicacional centralizado.  

Para além das preocupações dos utilizadores relativas à segurança da informação, 

já comprovada por várias investigações anteriores, que apontam este como o principal 

entrave à adoção de SaaS que levam a maiores investigações e evoluções 

tecnológicas, como é referido no capítulo 2 desta tese a propósito do grande 

movimento que está a ser feito pela União Europeia no âmbito do programa Europe 

Digital Agenda, em particular aquilo que está a ser feito no âmbito do projeto 

“TCloud”, este estudo revela algo igualmente preocupante. A customização da 

aplicação para cada inquilino com facilidade de integração com os vários sistemas 

internos ou outros sistemas que estejam igualmente disponíveis na Cloud mas sob 

gestão de um outro parceiro, é um dos maiores problemas, dificulta e é em muitos 

casos a razão de não se optar por SaaS.  

Embora o estudo revele que a maioria das empresas não considera usar SaaS para 

suporte aos seus processos críticos de negócio, fabricantes e fornecedores confirmam 

que a oferta SaaS não é uma opção de quem disponibiliza Software hoje em dia e 

quem quiser manter o seu posicionamento no mercado tem de acompanhar a 

tendência e dar esta opção aos seus clientes. Assim, é importante considerar as suas 

implicações. 

 

4.4 Conclusões e Implicações 

Neste tópico são apresentadas as conclusões e implicações dos resultados da 

investigação para as empresas portuguesas.  

Articulando os dois estudos efetuados (quantitativo e qualitativo) com a aplicação 

do framework de avaliação de impacto do SaaS, tiramos as seguintes conclusões 

principais: 

Os clientes de SaaS devem definir as suas próprias estratégias de integração de 

SaaS e devem incorporá-las numa aproximação holística à integração multiempresa, 

em todos os projetos (Lheureux, 2008). Este estudo confirma esta afirmação de 
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Lheureux, no entanto, existem muitas limitações de integração na oferta de SaaS 

analisada. 

A integração e a customização são componentes críticas nas estratégias de 

arquitetura SaaS bem-sucedida, numa infraestrutura de TI centralizada em serviço 

(Chong et al., 2006). Este estudo confirma esta afirmação no entanto, existem muitas 

limitações de customização na oferta de SaaS analisada. 

Em contraste com estudos anteriores (kern, Kreijger, & Willcocks, 2002) (KPMG, 

2012), este estudo revela a adoção de SaaS por médias e grandes empresas sobre as 

previsões de micro e pequenas empresas que estariam interessadas neste modelo de 

disponibilização de Software. Este dado foi confirmado pelas respostas dadas pelos 

decisores pelas empresas participantes no estudo qualitativo efetuado, assim como 

pelo estudo qualitativo (Perfil da Empresa – Questões de 1 a 6 – no inquérito a 

Utilizadores) 

Os resultados deste estudo implicam que os gestores das empresas portuguesas 

reconhecem o valor acrescentado e a mais-valia do Software-as-a-Service nas suas 

organizações. No entanto, existem algumas necessidades de alteração, adaptação e 

evolução. SaaS não é só um modelo diferente de distribuição de Software, é uma nova 

forma de fazer negócio com Software. As empresas têm hoje ao seu alcance 

tecnologia que lhes permite abarcar novos mercados e novos negócios. Devem 

identificar estratégias de negócio, necessidades de alteração organizativa e de recursos 

humanos como por exemplo aquisição de novas competências e/ou reorganização de 

funções. 

Todos os gestores selecionados consideram que o Software-as-a-Service traz 

benefícios e facilita a gestão dos seus negócios, embora variem os sistemas e 

tecnologia utilizados, bem como os processos de negócio e necessidades específicas. 

A poupança nos custos de infraestrutura e operacionais, o acesso Software sempre 

atualizado, sempre disponível a partir de qualquer ponto e dispositivo, a facilidade de 

distribuição do Software e gestão centralizada são grandes vantagens apontadas como 

grandes benefícios por todas as empresas. A confiabilidade no serviço e a segurança 

dos dados de informação são referidas como as maiores preocupações do SaaS para 

todas as empresas. A customização e a integração com os restantes sistemas que 
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suportam os diferentes processos de negócio das empresas, são os maiores problemas 

na adoção de SaaS e por isso não consideram a sua utilização em processos críticos de 

negócio. 

Este estudo descobre que os fabricantes de Software não têm um modelo 

arquitetural de Software suficientemente maduro que permita a coexistência de 

diferentes organizações com funcionalidades específicas dentro da mesma aplicação 

num ambiente de gestão aplicacional centralizado. Para além das preocupações dos 

utilizadores relativas à segurança da informação, já comprovada por várias 

investigações anteriores, que apontam este como o principal entrave à adoção de SaaS 

que levam a maiores investigações e evoluções tecnológicas. 

Os resultados mostram que os gestores das empresas portuguesas reconhecem o 

valor acrescentado e a mais-valia do Software-as-a-Service nas suas organizações. No 

entanto, existem algumas necessidades de alteração, adaptação e evolução que podem 

ter implicações sobre a lógica de negócio do fornecedor do serviço no que refere à 

forma como ele cria, entrega e captura valor através das soluções SaaS. Indicam-se a 

seguir aquilo que se confirma nesta tese e as suas implicações: 

• Confirma-se que de facto o SaaS pode transformar de forma positiva a 

forma de construção de disponibilização do Software. É necessário que os 

fabricantes e fornecedores de Software repensem a sua oferta numa 

prespectiva global e integrada. 

• SaaS não é só um modelo diferente de distribuição de Software, É uma 

nova forma de fazer negócio com Software. As empresas têm hoje ao seu 

alcance tecnologia que lhes permite abarcar novos mercados e novos 

negócios. Devem identificar estratégias de negócio, necessidades de 

alteração organizativa e de recursos humanos como por exemplo aquisição 

de novas competências e/ou reorganização de funções. 

• SaaS está directamente relacionado com volume, escalabilidade e 

velocidade. A adopção em massa é baseada na experiência de satisfação. É 

necessário os fornecedores de SaaS terem formas muito ágeis de recolha 

de feedback dos clientes e medição do grau de satisfação. 
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• A escalabilidade das soluções é central para atingir volumes críticos, de 

forma gerar os lucros pretendidos. É necessário prever as necessidades de 

escalabilidade das soluções e desenha-las em conformidade. 

Aprofundamento na conceção de soluções altamente escaláveis que 

possam facilmente aumentar ou diminuir de acordo com as necessidades e 

utilização do Software SaaS. 

• É importante desenhar o Software SaaS de forma a tornar fácil a adaptação 

às necessidades de cada consumidor/organização. O reconhecimento por 

parte do utilizador de que o Software funciona para a sua organização, 

para as suas necessidades, inicia o ciclo virtuoso de referências que se 

reflecte num marketing viral. O que é importante para a retenção dos 

clientes e a para a continuidade dos lucros. A customização é uma 

necessidade confirmada por todas as organizações e como tal é necessário 

explorar as arquiteturas de Software. 

• A segurança e privacidade dos dados são uma área de preocupação e 

insegurança quanto à utilização de SaaS. O foco na arquitectura da 

aplicação, garantindo a segurança da informação, tem de ser um ponto 

forte de atenção por parte dos fabricantes de Software. Dados dos clientes 

e informação de pagamentos em soluções de comércio electrónico, é 

imperativo serem transaccionados de forma segura. A oferta do serviço 

SaaS deve mostrar e realçar este ponto aos potenciais clientes. 

• Foco dos inquiridos no Time-to-Value. Deve existir uma distância curta 

entre a decisão e a implementação de uma aplicação ou funcionalidade. 

SaaS representa uma forma rápida de implementação de aplicações. 

• SaaS está a avançar rapidamente. O time-to-market é mais importante do 

que soluções On-Premise. A integração das aplicações SaaS com soluções 

On-Premise é uma necessidade. 

• Os SLA dos serviços SaaS são muito importantes. Os utilizadores ficam 

preocupados com os níveis de um serviço sobre o qual não têm controlo. 

Assim, ter uma visão transparente do serviço e do seu desempenho é muito 
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importante. Devem portanto ser disponibilizados relatórios de desempenho 

do serviço. 

• Os modelos de licenciamento complexos podem ser um handicap 

(desvantagem). Porque o SaaS é diferente do plano de vendas de Software 

tradicional, é imperativo desenvolver planos de vendas apropriados e 

definir modelos de licenciamento simples de entender. 

• As empresas têm uma preocupação válida entre ter demasiada 

infraestrutura e ter pouca infraestrutura. Uns pensam que a infraestrutura 

demasiada atrasa a organização e inibe a inovação. Outros pensam que 

sem infraestrutura é difícil ter sucesso e escalar. O mantimento de uma 

infraestrutura in-house usando os princípios de SOA (Arsanjani, 2004) e 

Private Cloud usada como suporte às soluções SaaS, pode ser uma 

alternativa bastante viável para grande parte das organizações inquiridas. 

4.5 Resultados da validação e avaliação 
 

A validação do framework proposto foi inicialmente aplicada aos casos de estudo 

relativamente às diferentes soluções SaaS de cada uma das empresas da amostra da 

pesquisa permitindo-nos obter as respostas às questões da pesquisa. 

As quatro questões introduzidas no capítulo 2 do quadro teórico deste estudo 

foram adequadamente respondidas com base na revisão da literatura, recolha e análise 

de dados e a confirmação dos quadro descritivos do SaaS como uma ferramenta 

confiável para para o processo de avaliação de impacto do SaaS, através da 

convergência de perpectivas de quem fornece e de quem consome SaaS.  

A identificação das maiores preocupações nas diferentes dimensões – técnica, 

negócio, organizacional/operacional respondem às duas primeiras questões. A 

literatura revelou a existência de muitos fatores de risco associados à adoção de SaaS. 

Os dados recolhidos revelam alguns desses fatores de risco estão associados a medos 

infundos e desconfiança no modelo SaaS. No entanto, as preocupações recorrentes de 

segurança, integração, customização e continuidade de negócios  foram 

predominantes nas respostas obtidas quer da parte de quem consome como da parte de 

quem desenvolve e distribui soluções SaaS. A presente pesquisa adotou várias dessas 
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preocupações como fatores dignos de avaliação de impacto do SaaS para comprovar a 

sua legitimidade com um estudo quantitativo. 

A terceira questão de pesquisa, sobre as implicações da adoção do SaaS, foi 

respondida com uma análise e interpretação dos dados recolhidos. A resposta genérica 

para esta terceira questão é que os decisores das estratégias de negócios das empresas 

portuguesas têm consciência dos impactos tecnológico e organizacionias associados à 

adoção do novo modelo de negócio. Estar ciente e ter noção fundamentada do nível e 

abrangência dos impactos do SaaS na sua organização, o decisor selecionar soluções 

que impliquem um menor impacto e/ou desenvolver estratégias para mitigar os 

impactos identificados observados. 

A quarta e última questão da pesquisa procurou uma solução que liga mitigação 

do impacto do SaaS com o processo de decisão. O processo de avaliação de impacto e 

os quadros descritivos com categorias de impactos técnicos e não funcionais foram 

apresentados para dar resposta para este enigma. O SIE e os quadros descritivos 

tentam incutir formalidade, objetividade e racionalidade ao processo de avaliação  do 

SaaS, exigindo o avaliador faça perguntas direcionadas em cada categoria de impacto, 

olhando em simultâneo para os impactos não só na sua organização como consumidor 

mas também na do fornecedor de SaaS, ou vice-versa. O SIE pode ser considerado  

um normativo modelo de decisão que permite que o decisor da estratégia de negócios 

possa tomar decisões para maximizar o valor para a sua organização. A aplicação do 

SIE ao presente estudo, permitiu identificar precisamente identificar qual deverá ser o 

foco de atenção dos fabricantes, fornecedores, utilizadores de Software e também dos 

investigadores, no sentido da redefinição de estratégias de negócios e de TI, e também 

reavaliar linhas de investigação. 

Mais ainda, avaliamos neste tópico a aplicação deste framework pelos vários 

stakeholders com base nos resultados e quadros descritivos identificados na presente 

pesquisa. Recordamos então os 7 passos no processo de avaliação do framework SIE 

e validamo-lo com a sua aplicação ao estudo efetuado: 

 

Passo 1: Identificação dos impactos  

Passo 2: Planeamento e desenho do questionário 

Passo 3: Identificação da amostra 

Passo 4: Realização do questionário 

Passo 5: Recolha da informação 
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Passo 6: Geração do relatório com resultados 

Passo 7: Interpretação e reporting com a recomendação das ações a implementar 

 

Para a execução do passo 1, apresentamos a seguir uma ferramenta que pode 

ajudar a identificar o impacto do SaaS. Trata-se do preenchimento de uma tabela onde 

cada coluna representa diferentes grupos de stakeholders. Cada linha representa 

diferentes áreas de impacto. Cada célula representa o impacto num grupo específico 

numa área específica. Uma empresa que queira identificar os seus impactos relevantes 

preenche para uma das céludas desta tabela identificando impactos na sua 

organização. 

 

Indicamos um resumo das principais áreas de impacto que identificamos neste 

estudo e que influenciam o modelo de negócio, a arquitectura da aplicação e estrutura 

operacional. 

 

Qualidade do serviço: Adequado ao propósito (funcionalidade) e adequado ao 

uso (disponibilidade e garantia). Para a medição no nível de qualidade dos 

serviços associados às aplicações SaaS, genericamente os fornecedores baseiam-

se nos níveis de segurança, disponibilidade, cumprimento dos níveis de serviço e 

confiança que os clientes depositam no serviço. 

 

Benefícios: Principais benefícios que encontram no Software disponibilizado 

como um serviço.  

 

Confiabilidade, posicionamento no mercado e SLAs: Relacionada com a 

credibilidade que a empresa prestadora desse serviço tem no mercado e qual o seu 

posicionamento – qual é o seu mercado, referências. Condições e termos dos 

SLAs negociados entre as partes do contrato cliente-fornecedor – níveis de 

serviços de disponibilidade, performance, suporte, etc, e penalizações em caso de 

falha do acordo firmado. 

 

Receita e Lucro: Como verificamos neste estudo, a redução de custos é uma das 

principais razões para a adoção de SaaS. O retorno do investimento na solução 

SaaS e as perpetivas de futuro, pode ser fator de decisão em certos casos. 
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Modelo de pagamento: As opções de pagamento ou a falta delas podem 

constituir efetivamente numa dificuldade no desenho e desenvolvimento das 

soluções e também uma limitação para o cliente. Entre as opções podemos falar de 

modelos baseados na substrição (anual, mensal, etc), baseados no uso (p.e. com 

base no nº de transações, volume de vendas, etc).  

 

Tempo de mercado: O time-to-market é muito importante para todas as 

empresas. A oferta SaaS não é uma opção de quem disponibiliza Software hoje 

em dia e quem quiser manter o seu pocisionamento no mercado tem de 

acompanhar a tendência e dar a opção aos seus clientes. 

 

Implicações: A mudança das empresas para este novo paradigma pode ter várias 

implicações e dificuldades a ultrapassar. Pode exigir reorganizações internas, 

alterações de estratégias, atualização de competências. 

 

Níveis de funcionalidades, atualizações e roadmap: disponibilização de 

diferentes níveis de funcionalidades, Software atualizado através de várias 

releases mensais, trimestrais, anuais ou assim que novas atualizações estão 

prontas. Disponibilização de roadmap dos serviços numa perspetiva de evolução e 

continuidade do serviço. 

 

Customização: Possibilidade do cliente customizar a aplicação de acordo com as 

suas necessidades específicas sem que isso interfira com o core da aplicação, não 

impactando os processos dos outros clientes e o correto funcionamento da 

aplicação. 

 

Integração: Disponibilização de processos de integração e interfaces que 

permitem ao cliente proceder à integração da aplicação SaaS com os seus sistemas 

internos. Se as soluções permitem a interoperabilidade e integração com outras 

aplicações da organização, pode ser é um fator importante na avaliação e escolha 

do serviço de Software. 
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Arquitetura: Single-tenant, Multi-Tenant aplicacional e/ou base de dados. A 

disponibilização do serviço em modelos híbridos Online e Offline pode ser uma 

necessidade em caso que a conectividade e acesso é um problema. 

 

Segurança: Protocolos, ferramentas de segurança de comunicação e de dados. A 

necessidade de criptografia, garantia de segurança e integridade da informação 

tem implicações na arquitetura da solução. 

 

Disponibilidade e desempenho: Disponibilização de processos Disaster 

Recovery e replicação. Elasticidade da infraestrutura e da própria aplicação de 

forma a responder adequadamente às necessidades variáveis dos clientes.  

 

Vitualização e modelo de infraestrutura: Disponibilização do serviços em 

ambientes vitualizados ou não. Quais os modelos de infraestrutura, In-house, 

External, PaaS, IaaS podem identificar novas implicações na dependência de 

terceiros e nas respetivas condições de qualidade do serviço sub-contratado. 

 

Tecnologias: Tecnologias de desenvolvimento e ambiente utilizadas podem ter 

implicações operacionais e técnicas.  

 

A título de exemplo, apresentamos em baixo algumas células preenchidas com 

impacto num grupo específico numa área específica: 

 

  Clientes Fornecedores Fabricantes 

R
eq

ui
si

to
s 

nã
o 

fu
nc

io
na

is
 

Qualidade do serviço Processos de negócio Oportunidade 

      Crescimento 

Maiores custos 

Robustez da app 

Benefícios e eficiência Colaboração Produtividade Time-to-market 

Confiabilidade Segurança 

Processos de negócio 

Aquisição novos 

clientes 

Suporte, correções 

Releases 

Redução de custos Subscrição/Uso 

Menos licenças 

Recursos  

Menos h/w 

Oportunidade 

Economia de escala 

Uso 

Modelo complexo 

 

Modelo de pagamento Custo setup e periódico 

Economia produtiva 

Ferramentas 

monitorização e 

controlo 

Complexidade 

aplicacional 

Funções 
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Tempo de mercado Posicionamento mercado 

Novos negócios 

Mercado de atuação 

Competitividade 

Inovação 

Competitividade 

Implicações Recursos RH 

Realocação funções 

Alteraçao de processos 

Recursos 

Novas competências 

 

Recursos 

Novas 

competências 

Satisfação Escolha do fornecedor Imagem 

competitividade 

Imagem 

competitividade 

R
eq

ui
si

to
s 

té
cn

ic
os

 

Níveis de funcionalidades, 

atualizações e roadmap 

Custos de acordo com 

nível de funcionalidade 

Ferramentas de 

controlo 

Ferramentas de 

controlo 

Customização Requisitos negócio Arquitetura 

Suporte e manutençao 

Arquitetura 

Tecnologias 

Integração com outras 

aplicações 

Produtividade Disponibilidade 

Segurança 

Interfaces  

Arquitetura Segurança e privacidade da 

informação 

Oportunidade de 

menores custos 

Multi-tenant bd 

Multi-tenant app 

Segurança Confiança 

Processos negócio 

Acordos c/ terceiras 

partes 

Encriptação, 

Protocolos 

Disponibilidade Receita e lucro Infraestrutura 

Redundância, DR 

Arquitetura BD 

Sessões 

Virtualização Disponibilidade 

Rapidez a repor serviço 

Redução de custos  

Tecnologias Integração com sistemas 

internos 

Novas competencias Novas 

competencias 

Tendência  Social Big data Mobilidade 

Tab. 15 – Matriz de identificação do impacto 

 

Todos os atores neste teatro dos serviços, quer sejam os fabricantes de Software, 

quer sejam os fornecedores ou os clientes, querem criar valor com o serviço. No caso 

do cliente, este quer usufruir do valor do serviço sem ter a responsabilidade por custos 

e riscos específicos associados à disponibilização do serviço que está na posse do 

fornecedor (Rance, et al., 2011, p. 15). Assim e com base nos conceitos fundamentais 

da gestão de risco do PMBOK e ITIL, é fundamental identificar e avaliar os impactos 

que o novo serviço vai ter no negócio, de cordo a mitigar ou eliminar limitações 

potenciando o benefíco. Os riscos podem ser negativos ou positivos. Tal como numa 

reação química, vamos então identificar o catalisador correto para mitigar ou eliminar 

o risco negativo, que constituiu um desafio, e também para potenciar ou acelerar o 

risco positivo, que constituiu uma oportunidade.Depois da identificação dos impactos 

é necessário classifica-los. O PMBOK faz uma classificação baseada na probabilidade 

e impacto (Project Management Institute, 2013, p. 331). 
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Fig. 29 - Matriz Probabilidade e Impacto (Project Management Institute, 2013) 

 

Segundo o PMBOK, cada risco é avaliado em função da probabilidade do risco 

ocorrer e do impacto que terá se o risco ocorrer. A organização deve determinar as 

combinações de probabilidade e impacto de forma a classificar o risco alto, risco 

moderado, e de risco baixo. Na Fig.27 em cima, a área cinza escuro (com os maiores 

números) representa um risco alto, a área cinza médio (com os menores números) 

representa risco baixo, e a área cinza claro (com os números intermédios) representa o 

risco moderado. As regras de classificação diferem e são específicas para cada 

organização ou projeto. 

Baseados neste conceito, propomos o desenvolvimento de uma matriz em função 

da probabilidade e magnitude. 
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Fig. 30 - Matriz de classificação do impacto 

 

No passo 2 do nosso processo, é planeado e desenhado o questionário. Vamos 

considerar, a título de exemplo, que somos um fabricante/fornecedor de SaaS e que a 

customização do SaaS com as aplicações internas do cliente tinha um impacto 

elevado. Que tipo de questões podia colocar-nos a nós como prestadores de serviço e 

também ao nosso cliente? Tendo como base os inquéritos utilizados nesta tese e 

proque a disponibilização da opção de customização para cada cliente poderia ter 

implicações na arquitetura de Software e também de Hardware da solução, poderiam 

ser incluídas as seguintes questões: 
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Categoria Domínio Questões 
C

us
to

m
iz

aç
ão

 

Q
ue

st
io

ná
ri

o 
A

 -
 P

ar
a 

fa
br

ic
an

te
/f

or
ne

ce
do

r 

1. Indique os fatores que pensa serem as principais áreas de 
preocupação no desenvolvimento de soluções de SaaS 
2. Gere a infraestrutura de hardware/software (servidores, 
storage,segurança, software, etc.) para a sua aplicação SaaS? 
3. Se respondeu “Outsource” na questão anterior, qual o principal 
tipo de Outsourcing que usa? 
4. Qual a percentagem do orçamento de TI gasta na manutenção 
desta infraestrutura? 
5. Classifique cada opção de desenvolvimento e distribuição de SaaS 
baseado na real poupança de custos no futuro? 
6. Fornece aos clientes e/ou terceiras partes, uma API (application 
programming interface) documentada para a sua aplicação? 
7. Usa componentes de terceiros tais como Boomi, Cast Iron, 
Pervasive, etc. para automatizar a integração de dados e processos de 
negócio nas suas aplicações SaaS? 
8. Quais das seguintes afirmações melhor descreve a arquitetura do 
seu Software SaaS? 
9. Se não respondeu multi-tenancy na questão anterior, qual foi/é a 
principal razão para não implementar uma arquitetura multi-tenancy 
no seu sistema SaaS? 
10. Está a desenvolver um produto SaaS em cima de uma plataforma 
(PaaS) de terceiros, tais como Force (Salesforce.com), NetSuite, ou 
outro sistema similar? 

Q
ue

st
io

ná
ri

o 
B

 -
 P

ar
a 

C
lie

nt
es

/U
ti

liz
ad

or
es

 

1. Indique as vantagens de usar SaaS em vez de soluções de Software 
on-premise (instalado localmente) 
2. Indique os factores que pensa serem as principais áreas de 
preocupação na utilização de SaaS 
3. Tem aplicações SaaS customizadas? 
4. De que forma compara a experiencia de customização das 
aplicações SaaS face ao Software tradicional? 
5. Depois da customização, como compara as capacidades e 
funcionalidades da aplicação SaaS com o Software tradicional? 
6. Quais os Fornecedores de SaaS que usa? 

Tab. 16 - Questionário: Exemplo de questões 

 

 

No passo 3 identifica-se a amostra que deve envolver as várias pessoas das 

diferentes áreas da nossa organização de prestação de serviço, para garantir que a 

informação é fidedigna e coerente, em resposta ao questionário A. Para resposta ao 
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questionário B, selecionamos várias e diferentes pessoas no mercado que pretendemos 

abordar.  

No passo 4 executa-se a pesquisa.  

No passo 5 procede-se à recolha da informação. Esta deve ficar armazenada em 

local seguro e central e acessível, para posterior análise pelos vários stakeholder 

envolvidos na interpretação.  

No passo 6 procede-se à geração do relatório no qual estão aos resultados das 

respostas às questões colocadas aos vários intervenientes, deixando claro a 

imparcialidade do avaliador.  

No passo 7 procede-se à interpretação dos resultados, indicando os impactos 

positivos e impactos negativos e apresentação da recomendação para facilitar a 

decisão de avançar com a implementação do serviço considerando os requisitos 

identificados, ou se não e em vez de isso reformular os requisitos para a seguir entrar 

em novo processo de avaliação, seguindo as orientação de Deming num processo 

interminável de melhoria contínua.  

 

4.5 Contribuições 

O tópico anterior indica as implicações deste estudo. Este tópico apresenta as 

contribuições desta pesquisa para a comunidade científica e gestores de empresas 

portuguesas que pretendem avaliar os impactos do SaaS nas suas organizações.  

As maiores contribuições deste estudo são o conhecimento das implicações que o 

SaaS pode ter no aumento da competitividade e desenvolvimento das empresas 

portuguesas para cuidadosamente planearem os investimentos apropriados no seu 

capital humano, processos e tecnologias relevantes. Os aspetos não funcionais 

apresentados numa prespetiva de negócio e os aspetos técnicos apresentados numa 

prespectiva tecnológica são baseados num extenso estudo. A mais-valia deste estudo 

reside principalmente na integração das duas prespectivas do ponto de vista de quem 

fornece e de quem utiliza o Software. Os aspetos para avaliar o impacto de uma 

transição SaaS e proporcionar um entendimento das reais necessidades das empresas 

portugueses que podem generalizar-se a outras geografias. Mais ainda, o framework 

proposto, usado para orientar Fabricantes, Fornecedores, Clientes de SaaS, na 

avaliação do impacto do SaaS nas suas organizações. Uma proposta de instrumentos 
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que ajudam na avaliação das especificações face às reais necessidades do negócio. 

Instrumentos estes que permitem tomar decisões mais assertivas com base em 

informação sustentada. Que o relato dos resultados da pesquisa possam fornecer 

informação para a tomada de decisão quanto à adoção do SaaS nas linhas estratégicas 

de TI das organizações e que possa ser útil na discussão ou esclarecimento de 

questões tecnológicas e organizacionais necessárias para suportar os dados, 

informações e processos de negócio. 

Como discutido no Capítulo 1 existem já vários estudos acerca desta temática de 

SaaS mas na sua maioria para outros mercados que não o mercado português nem 

abrangendo ambas as perpetivas do prestador e consumidor do serviço. A 

identificação desta lacuna é a primeira contribuição, mas a principal contribuição 

desta pesquisa é a  de lançar mais luz sobre o uso do SaaS nas empresas portuguesas 

fornecendo um instrumento para uma correta avaliação das suas implicações nos 

diversos negócios empresariais. 

A realização de um estudo exaustivo, aprofundado e pormenorizado combinando 

as análises quantitativa e qualitativa, permitem identificar um conjunto de conclusões 

sobre a temática em investigação segmentando a amostra dirigindo a pesquisa cuidada 

nas várias vertentes desde o desenvolvimento do Software, à sua distribuição e 

utilização. Mais ainda, é analisado um conjunto de questões de investigação no 

terreno, na realidade das empresas portuguesas. Através da combinação das análises 

efetuadas, que se complementam, temos desta forma, um estudo mais rico que tráz 

novas descobertas e dá um forte contributo a vários níveis ao teatro do Software-as-a-

Service. 

Através da análise e interpretação dos resultados do estudo, juntamente com a 

análise prévia da literatura, são identificadas implicações que podem melhorar a 

prática empreendedora entre empresas portuguesas aumentando a sua a 

competitividade e desenvolvimento, e fornece também uma base para pesquisas 

futuras. 

Procura-se ser relevante para as empresas em geral, gestores e responsáveis de 

empresas, fabricantes, fornecedores e utilizadores de Software, bem como para 

pesquisadores académicos. 
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Como referido no capítulo 1, é preciso desenvolver, inovar, fazer mais com 

menos aproveitando e tirando proveito de todos os recursos que estão ao nosso 

alcance. Verifica-se que os mercados mais maduros têm desenvolvido esforços acerca 

do SaaS, tirando partido através da sua utilização. Espera-se que os resultados 

relatados nesta tese possam contribuir, para a construção de soluções inovadoras para 

proveito de todos os stakeholders. 

Na sequência das conclusões do nosso estudo, detetamos a necessidade que 

identificar uma forma de orientar melhor os decisores da estratégia e desenho das 

soluções de SI nas organizações. Assim, outra grande contribuição é o framework de 

avaliação de impacto do SaaS desenvolvido como parte da revisão da literatura,e que 

tem como objetivo fornecer orientações para a recolha, análise de dados, avaliação de 

impacto e tomadas de decisão sobre enquadramento do SaaS nos planos estratégicos 

das organizações. Espera-se que os quadros descritivos dos aspetos técnicos e não 

funcionais, desenvolvidos neste estudo, possam contribuir para proporcionar um 

entendimento comum das implicações do SaaS e assim, contribuir para o avanço da 

investigação que ainda está a ser desenvolvida. Grandes players no mercado de SaaS 

estão a desenvolver variações sobre a arquitetura Multi-tenancy. Exemplo disso é a 

nova base de dados 12c da Oracle disponibilizada como uma opção que permite aos 

utilizadores alojarem várias bases de dados "pluggable" dentro de um único Host de 

base de dados. Diz a Oracle que esta abordagem é mais segura do que o Multit-

tenancy ao nível da aplicação usada por outros players tais como a Salesforce.com. 

Fornecedores como a Oracle e a SAP estão agora a aperfeiçoar o seu conhecimento 

em algo que outros fornecedores de SaaS, como a NetSuite e a Salesforce.com 

tiveram de aprender há algum tempo: Como gerir uma empresa de software baseada 

em assinaturas anuais, e não licenças de software perpétuas? (Kanaracus, 2013). 

Confirmando-se a previsão de que o PaaS vai tornar-se um “must-have” para 

Software de classe empresarial (Desisto, Natis, Greene, Dharmasthira, Lo, & Petri, 

2012), Chris Kanaracus no mesmo artigo em cima referido, diz que não pode haver 

SaaS sem PaaS, o que também podemos deduzir das conclusões do presente estudo 

quanto às pretensões e necessidades de customização dos clientes de SaaS 

(Kanaracus, 2013). A Salesforce.com anunciou em novembro passado o lançamento 

da plataforma Salesforce1, uma versão melhorada da sua oferta inicial Force.com com 

as ferramentas das suas aquisições Heroku e ExactTarget, com suporte móvel e com 
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10 vezes mais APIs do que antes. Este é é um desafio para os concorrentes e também 

para os investigadores académicos disponibilizarem standards abertos, 

disponibilizando conhecimento ao público em geral para que outras empresas possam 

competir e afirmar-se no mercado que não é só dos grandes que têm capacidade 

financeira de investigar e explorar novas soluções, e assim contariar a tendência dos 

grandes fornecedores minarem e absorverem os pequenos fornecedores em economias 

de escala (Davies, 2008).  

Espera-se que os quadros descritivos de requisitos funcionais e técnicos 

desenvolvidos neste estudo possam contribuir para proporcionar um entendimento das 

reais necessidades das empresas portugueses e se podem generalizar a outras 

geografias. Que o relato dos resultados da pesquisa possam fornecer informação para 

a tomada de decisão quanto à adoção do SaaS nas linhas estratégicas de TI das 

organizações e que possa ser ser útil na discussão ou esclarecimento de questões 

tecnológicas necessárias para suportar os dados, informações e processos de negócio. 

Os resultados da pesquisa apresentados contribuem para o actual corpo de 

conhecimentos, uma vez que destacam implicações e desafios do SaaS  que ainda 

estão poucos exploradas na pesquisa atual.  

 
 
4.6 Sugestões para pesquisa futura 
 

Esta investigação trouxe novas pistas para a realização de futuros estudos. De 

entre as possíveis linhas de investigação que emergem deste trabalho, pela sua 

relevância e interesse, destacam-se as seguintes: 

• Aplicação do framework SIE proposto, na avaliação da implementação de um 

novo serviço SaaS na organização, racionalizando o processo de decisão 

reduzindo festa forma a incerteza facilitando a tomada de decisão; 

• Complementar o framework com processos de estratégia de negócio, desenho 

de solução e modelos de tomada de decisão; 

• Oportunidades para novas pesquisas surgem a partir das limitações 

metodológicas, alargando o âmbito do estudo com base nos resultados obtidos. 

Um estudo futuro pode adoptar uma abordagem positivista mais rigorosa para 
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a recolha de dados a partir de um maior número de empresas usando 

proposições ou hipóteses geradas a partir dos resultados deste estudo. Com 

base nas novas descobertas enriquecer o framework proposto. 

• A investigação sobre o impacto do SaaS enquadrando diferentes perspectivas 

acabou por ser uma abordagem relevante para obter contributos dos diferentes 

mercados. No entanto, restringimos nossa análise a Portugal.  Pesquisas 

futuras devem, replicar este projeto de pesquisa a outros outros países para se 

obter uma imagem global acerca do impacto no mercado de SaaS. 
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A. Inquéritos 

Elaborado um inquérito dirigido a fabricantes e fornecedores de SaaS e outro 

inquérito dirigido a utilizadores de SaaS, pertencentes a organizações de TI. 

 

A.1 E-mail enviado 

 

 

Campus 
de 
Vigo     

Departamento 
de 
Informática 

Campus de 
Vigo 
36310 Vigo 
(Pontevedra) 
España 

Tel. 986 812 655 
Fax 986 812 662 
www.di.uvigo.es 
dept15@uvigo.es 

  
 

Porto, 4 de Dezembro de 2012 

Ex/a Sr/a 

Hoje e cada vez mais as empresas têm de ser mais eficientes e mais competitivas. É preciso identificar recursos que apoiem o 
seu desenvolvimento, sendo um deles o Software como Serviço. 

Gostaria de convida-lo a participar no nosso inquérito que visa explorar o uso do SaaS (Software as a Service) nas empresas 
portuguesas e que dará os seguintes contributos: 

1. Às empresas que pretendem abordar o mercado português quanto à adoção de soluções de SaaS; 
2. Aos fabricantes e fornecedores de Software, o conhecimento dos receios das empresas portuguesas quanto à 

adoção de SaaS, no sentido de trabalharem as suas soluções de forma a mitigar ou eliminar esses receios; 
3. Às empresas em geral que pretendem avaliar a adoção de soluções SaaS para a sua organização. 

Este inquérito é dirigido a utilizadores e a fabricantes/fornecedores de SaaS. Por favor clique a sua opção (pode responder na 
dupla qualidade): 

Inquérito aos Utilizadores de SaaS 

Inquérito aos Fabricantes/Fornecedores de SaaS 

Caso pretenda ser informado dos resultados / conclusões da análise por favor inclua o seu contacto na pergunta que o refere. 

Por favor divulgue esta mensagem por outros colegas que possam ter interesse neste tema. 

Agradecemos vivamente a sua colaboração e o tempo que nos dispensou. 

 

 

ANEXOS 
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Com os melhores cumprimentos, 
Virgínia Araújo 
Phd Researcher, Universidade de Vigo 
www.linkedin.com/in/virginiaaraujo 
 
Tutor: Professor Dr. José Ayude Vázquez  
+34 986 801 916 
jayude@uvigo.es 

 
 

A.2 Inquérito para Fabricantes/Fornecedores de SaaS 
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A.3 Inquérito para Utilizadores de SaaS 
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B. Guiões de Entrevistas 

B.1 Guião ENTREVISTA para FABRICANTES / FORNECEDORES DE SaaS 

 
 
� ENQUADRAMENTO 

• Dê-nos p.f. um resumo sobre a sua empresa e Área de Negócio 

• Faça p.f. uma breve descrição acerca da sua atual função e percurso 
profissional 
 

� DESAFIO 
• Quais os motivos que levaram a empresa a adotar uma estratégia de SaaS? 

• Para que mercados , tipos de cliente e necessidades a vossa (s) solução (s) 
vem dar resposta (s)? Qual é o objetivo da vossa oferta?  

 
� SOLUÇÃO 

• Qual era o objetivo a atingir com a implementação da solução SaaS? 

• Quais foram os passos que deram para concretizar esta implementação? 

• Quais foram as dificuldades que encontraram e como as contornaram? 

• Como correu a migração para a Cloud? 

• A implementação foi concluída com sucesso? 

• Em que é que a vossa oferta de produtos SaaS se diferencia da 
concorrência? 

• Como usa e promove o uso do Cloud computing e especificamente SaaS? 
 

� RESULTADOS 
 

Aspetos não funcionais 
• Que razões apontam para os clientes compraram os vossos produtos?  

• O que você vê como a tendência emergente chave na indústria de 
Software? 

• Em que medida as vossas soluções melhoram a eficiência das 
Organizações dos vossos clientes? 

• Qual o nível de qualidade que a solução apresenta? 

• A solução é confiável? 

• Qual o nível de satisfação dos vossos clientes com a vossa solução? 

• Quem são os vossos clientes? Nacionais? Internacionais? Pode dar-nos 
algumas referências? 

Aspetos económicos 
o Quais foram os ganhos que obtiveram com a oferta SaaS? 
o Quais são as vossas expectativas de crescimento? 
o Em que medida considera a oferta de produtos SaaS, necessária para 

garantir o seu posicionamento no mercado? 
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o A sua empresa obteve retorno de Investimento? 
o De que maneira a solução permite agir com facilidade e rapidez? 

Aspetos técnicos 
� Descreva-nos a arquitetura de alto nível da vossa solução. Quais as 

tecnologias de usa? 
� Que medidas de segurança tem implementadas na soluções SaaS? 
� Como medem o consumo dos recursos?  
� Que modelos de subscrição disponibilizam? 
� A solução permite replicação e consistência nos dados? 
� O ambiente utilizado é virtualizado? 

 
� PRÓXIMOS PASSOS 

• Quais são os próximos passos? 

• Vão continuar a apostar na oferta de serviços SaaS? 

• Qual a vossa estratégia de negócio? 

• Pretendem abarcar novos mercados? 

• Em que medida a oferta de SaaS poderia melhorar? Aspetos de 
arquitetura, infraestrutura, de segurança, etc? 

• Em que medida a estratégia de Cloud pode ter impacto no 
desenvolvimento das empresas portuguesas face ao atual cenário 
económico? Que medidas estarão ao alcance dos empresários portugueses 
que possam contribuir para melhoria do atual cenário? 

• Qual é a mensagem mais importante que você acha que deve passar para 
alguém que considera comprar as vossas soluções? 
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B.2 Guião ENTREVISTA para UTILIZADORES DE SaaS 

 
 
� ENQUADRAMENTO 

• Dê-nos p.f. um resumo sobre a sua empresa e Área de Negócio 

• Faça p.f. uma breve descrição acerca da sua atual função e percurso 
profissional 
 

� DESAFIO 
• Quais os motivos que levaram a empresa a migrar para a Nuvem? 

• Para que processo (s) ou unidade (s) funcional (s) a solução SaaS veio dar 
resposta? 

• Qual ou quais os problemas/necessidades do negócio, a solução SaaS veio 
dar resposta? 

 
� SOLUÇÃO 

• Qual era o objetivo a atingir com a implementação da solução SaaS? 

• Quais foram os passos que deram para concretizar esta implementação? 

• Quais foram as dificuldades que encontraram e como as contornaram? 

• Como correu a migração para a Cloud? 

• A implementação foi concluída com sucesso? 
 

� RESULTADOS 
 

Aspetos não funcionais 
• A eficiência da empresa melhorou? 

• Qual o nível de qualidade que a solução apresenta? 

• A solução é confiável? 

• A sua empresa está satisfeita com a nova solução? 

Aspetos económicos 
o A sua empresa, com esta solução obteve Redução de Custos? 
o A sua empresa utiliza o método que efetua os pagamentos à sua medida? 
o A sua empresa obteve retorno de Investimento? 
o De que maneira a solução encontrada permite agir com facilidade e 

rapidez? 

Aspetos técnicos 
� Como funciona a segurança da solução? 
� A solução na Nuvem permite medir os recursos consumidos? 
� A solução permite replicação e consistência nos dados? 
� O ambiente utilizado é virtualizado? 

 
� PRÓXIMOS PASSOS 

• Quais são os próximos passos? 
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• Vão continuar a apostar na oferta de serviços SaaS, para este ou outros 
processos da sua empresa? 

• Vão continuar a seguir uma estratégia de Cloud na sua organização? 

• Em que medida a oferta de SaaS poderia melhorar para que migrassem 
mais processos para serviços na Cloud? 

• Em que medida a estratégia de Cloud pode ter impacto no 
desenvolvimento das empresas portuguesas face ao atual cenário 
económico? Que medidas estarão ao alcance dos empresários portugueses 
que possam contribuir para melhoria do atual cenário? 
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C. Termo de consentimento informado 

 
 

 Departamento 
de 
Informática 

Campus de Vigo 
36310 Vigo 
(Pontevedra) 
España 

Tel. 986 812 655 
Fax 986 812 662 
www.di.uvigo.es 
dept15@uvigo.es 

  

 
 
 

Termo de Consentimento Informado 
 
 
 

Eu, Virgínia Maria da Silva Araújo, investigadora da Universidade de Vigo, venho solicitar a 
sua participação no meu trabalho de investigação subordinado ao tema “SOFTWARE COMO 
SERVIÇO - Impacto nas empresas portuguesas”. Este estudo qualitativo está inserido na Tese 
para obtenção de Grau de Doutor, na sequência do programa doutoral “Engenharia de 
Software – Interfaces Homem Máquina – Biénio 07/09” que decorreu na Universidade de 
Vigo.  
 
 

Objetivo: 
O objetivo da pesquisa é desenvolver diretrizes para que a adoção de modelos de entrega de 
Software como Serviço - SaaS (Software as a Service) permita aumentar a eficiência, eficácia 
e a competitividade das empresas. 
 
 

 A sua contribuição: 
Com o objetivo de entender e avaliar de que forma as empresas estão a beneficiar com a 
utilização de SaaS, preciso de realizar entrevistas com os gestores de várias empresas 
portuguesas. Se concordar em participar na entrevista, propõe-se a responder a uma série de 
questões sobre si mesmo como gestor, sobre a sua área de negócio, o mercado em que opera e 
sobre o uso de soluções SaaS para suporte à gestão e funcionamento do seu negócio. 
 
 

Feedback: 
A entrevista terá um máximo de 2 horas de seu tempo e será áudio-gravada. Será depois 
transcrita para notas escritas, que lhe disponibilizarei para confirmação, para qualquer 
esclarecimento ou eventuais correções. Pode também escolher receber um relatório da 
pesquisa completa.  
 
 

Confidencialidade e anonimato: 
A confidencialidade da entrevista está garantida. No fim da pesquisa, todos os documentos 
escritos poderão ser armazenados eletronicamente no repositório digital seguro da 
Universidade de Vigo e serão utilizados apenas para fins científicos e académicos no âmbito 
desta tese. Se o desejar, poderemos identificar a sua empresa neste trabalho de investigação 
como caso de sucesso com SaaS. 
 
 
 

Participação voluntária: 
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A sua participação neste estudo é voluntária. A qualquer altura pode desistir de continuar a 
entrevista ou não responder a alguma questão que lhe seja colocada. 
 
 

Contactos: 
Para mais informações ou esclarecimentos de qualquer questão acerca do estudo, pode 
contactar-me através do número +351 938 964 742 ou virginia.araujo@gmail.com ou o meu 
Tutor Professor Dr. José Ayude Vázquez,  +34 986 801 916, jayude@uvigo.es. 
 
 
Muito obrigada pelo seu tempo, 
Melhores cumprimentos, 
 
Virgínia Araújo 
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 Departamento 

de 
Informática 

Campus de Vigo 
36310 Vigo 
(Pontevedra) 
España 

Tel. 986 812 655 
Fax 986 812 662 
www.di.uvigo.es 
dept15@uvigo.es 

  
 
 
 
 
 
Eu _______________________________________________________ declaro que fui 
informado(a) do objetivo da investigação intitulada “SOFTWARE COMO SERVIÇO - 
Impacto nas empresas portuguesas”. 
 
Estou consciente de que em nenhum momento serei exposto(a) a riscos em virtude da minha 
participação nesta investigação e que poderei em qualquer momento recusar continuar sem 
nenhum prejuízo para a minha pessoa. Sei também que os dados da entrevista 
semiestruturada, por mim respondida serão usados apenas para fins científicos e destruídos 
pela investigadora após o estudo. Aquando do tratamento dos dados, estes serão codificados 
mantendo assim o anonimato. Os resultados do estudo serão por mim consultados sempre que 
solicitar. Fui informado(a) de que não terei nenhum tipo de despesas nem receberei nenhum 
pagamento ou gratificação pela minha participação nesta investigação. 
 
Depois do anteriormente referido, concordo, voluntariamente, em participar no referido 
estudo. 
 
Declaro que autorizo/não autorizo a identificação da minha empresa neste trabalho de 
investigação.  
 
Gostaria de receber os resultados desta pesquisa e forneço o endereço e-mail para o qual pode 
enviar: 
 
 
 
 

______________________________________________ 
(Participante) 

 
 
 
 

Data ___/___/___ 
Investigadora: Virginia Maria da Silva Araújo 
Tutor: Professor Dr. José Ayude Vázquez 
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D. Transcrição das entrevistas 

 

Caso 1 
 

Perspetivas dos Gestores Empresariais e 
Fabricantes de SaaS (Software as a Service) 
 
 
Entrevista com Vitor Pinho, Chief Executive 
Officer na Cloudware 
por Virgínia Araújo  em 05 de Fevereiro de 2013 
 
 
05 Fevereiro 2013 – Foram colocadas algumas questões ao Vitor Pinho, CEO na 
Cloudware, sobre a sua empresa e sobre as suas experiências no desenvolvimento de 
soluções de Software-as-a-Service. 
 

  
 

    
Vitor Pinho      
CEO       

 
  
VIRGINIA: Muito bom dia Vitor Pinho, obrigada pela sua disponibilidade para esta 
entrevista. Para enquadramento, gostaria que nos falasse um pouco da sua empresa e 
área de negócio: 

VITOR: A Cloudware é uma Startup, surgiu em 2011 já com o objetivo de se 
especializar na produção e comercialização de Software-as-a-Service. Quando 
aparecemos no mercado tivemos logo o desafio de um cliente para desenvolver um 
serviço de music streaming. Tínhamos relações próximas desse cliente e a empresa 
surge com o objetivo de substituir uma plataforma que em Portugal era o serviço de 
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musica com o maior nº de clientes, que era feito por uma empresa norueguesa e nós 
tivemos como uma primeira missão durante o 1º ano de atividade desenvolver um 
serviço de musica e uma plataforma, que integrasse musicas das principais (majors) e 
que a distribuísse em streaming para um conjunto de aplicações que funcionavam na 
web, em PTV, em iPhone, Android, Desktop Windows e MAC. O nosso trabalho 
nesse primeiro ano de atividade foi o desenvolvimento da plataforma, toda a parte de 
Back-end, de integração com os servidores das majors a nivel de Reporting, Gestão 
de conteúdos e meta-dados de música e também o desenvolvimento das aplicações 
que depois permitiram a migração da plataforma anterior para esta nova plataforma. 
No 2º ano de atividade focamo-nos no desenvolvimento de um outro serviço para 
outro cliente na área de Software de faturação. Criamos uma plataforma de faturação 
que permite que qualquer contabilista tenha uma relação próxima dos seus clientes 
através de uma associação que é a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas que 
representa 40.000 profissionais da contabilidade em Portugal.  
Em Portugal qualquer empresa é obrigada a ter um contabilista que para exercer a sua 
profissão tem de estar registado nesta associação. Nós temos uma plataforma de 
Software-as-a-Service que permite que qualquer um destes profissionais se relacione 
com os seus clientes através da Ordem e do serviço que nós desenvolvemos. Estes são 
os 2 principais produtos que desenvolvemos desde o início da atividade. 
 
VIRGINIA: A principal área de atuação da empresa é desenvolvimento de Software-as-a-
Service? 

VITOR: Sim, é o Core da empresa. Em alguns casos nós não aparecemos ao mercado 
com serviços próprios. Nós colocamo-nos dentro do cliente e desenvolvemos os 
serviços do cliente como especialistas da tecnologia e como especialistas da 
promoção de serviços. 

 

VIRGINIA: Quer fazer uma descrição da sua atual função, perfil profissional e formação 
académica? 

VITOR: Sou licenciado em Engenharia Informática, tirei mais tarde um MBA em Finanças, 
depois tirei o Mestrado em Engenharia de Serviços, estive 15 anos como responsável de 
investigação e desenvolvimento na Sage em Portugal e há cerca de 2 anos iniciei esta 
empresa onde sou administrador e que se chama Cloudware. 

 

VIRGINIA: Quais os motivos que levaram a empresa a adotar uma estratégia de SaaS? 
O que esteve na origem da criação desta empresa que tem como principal objetivo 
atuar nesta área de negócio? 

VITOR: Estive 15 anos a desenvolver Software na Sage Portugal, essencialmente Software 
On-Premise, onde sentia uma serie de dificuldades em toda a parte de deployment, do ciclo 
da relação direta com o cliente, vi que há uma tendência clara no mercado na adoção do 
Software como um serviço, não tanto pelo aspeto técnico mas pelas características que 
permitem fazer entrega desse serviço de uma forma muito mais eficiente. Tanto pelo ciclo de 
desenvolvimento em si, como também pelo modelo de negócio porque é possível criar um 
negocio de recorrência onde existem modalidades, para quem desenvolve, com níveis de 
faturação que não é possível com um Software que se compra e instala e se utiliza sem criar 
nenhuma relação profissional com o fornecedor. Tanto pelo modelo de negócio como por 
aquilo que a tecnologia proporciona na prestação de um serviço, é um modelo muito mais 
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interessante e daí ter criado a empresa com esse objetivo e com o objetivo de perceber 
também que estas plataformas são cada vez mais plataformas agregadoras de conteúdo e o 
Software tende a ser descentralizado por vários dispositivos. Muitas vezes um ciclo 
processual pode começar num PC, depois pode passar por algumas alterações num telefone 
e depois na Web, mas a Web surge aqui como um ponto de convergência e como um ponto 
agregador para toda a informação. Este é um dos principais motivos de criar a empresa para 
se focar neste modelo. 

 

VIRGINIA: Verificaram que havia mercado para isso, não é? Havia uma potencialidade 
muito grande em termos de mercado para este tipo de procura? 

VITOR: Em relação a este ponto nós não estamos focados na tecnologia e queremos ser os 
melhores providers na criação de serviços. Se olharmos para a atividade da Cloudware 
desde a sua origem, o serviço de música e a plataforma para contabilistas não têm nada 
relacionado a não ser os problemas que estão por trás da tecnologia e que envolvem um 
serviço ou outro, que são muito comuns. A linguagem é a mesma, a base de dados é a 
mesma, os problemas que temos de deployment numa plataforma e noutra são semelhantes. 
Apesar do produto não ter nada a ver um com o outro, tecnologicamente são muitos 
parecidos e traz até reutilização de código. 

 

VIRGINIA: Para conhecermos melhor o tipo de mercado que é o vosso, já percebemos 
que o foco é tecnológico e não funcional. Não pretendem abarcar um nicho de 
mercado mas sim o modo como a oferta é disponibilizada ao cliente final. Contudo, 
qual é a vossa perspetiva de mercados? Qual é o tipo de cliente que pretendem atingir, 
são pequenas, médias, grandes empresas? 

VITOR: No âmbito destes 2 serviços, a oferta é num caso para o consumidor final, um 
serviço de música que é dirigido ao mercado de consumo, e noutro caso é dirigido ao 
mercado empresarial mas pequenas, médias empresas de serviços e micro entidades. Como 
disse o nosso objetivo é poder proporcionar serviços e plataformas colaborativas no âmbito 
do Software-as-a-Service. Não significa que noutros mercados não estejamos a trabalhar 
com outro tipo de clientes. 

 

VIRGINIA: Pretendem olhar muito para o mercado português ou também para 
mercados internacionais? 

VITOR: A plataforma de música está neste momento num processo de internacionalização, 
consolidamos a plataforma e migramos o produto em Portugal e estamos com boas 
perspetivas de o levar para o Brasil nesta fase. e temos leads noutros países em conjunto 
com o parceiro que está a explorar o serviço. Não somos nós que damos a cara pelo 
produto, somos apenas providers tecnológicos mas, toda a responsabilidade tecnológica 
sobre o produto está na Cloudware neste momento. 

 

VIRGINIA: Qual foi o principal objetivo a atingir com a implementação da solução 
SaaS? 

VITOR: No caso da plataforma de música foi substituir a plataforma que tinha já cerca de 
100.000 utilizadores, criando um produto de raiz, permitindo fazer uma migração pacífica 
desses utilizadores e proporcionar-lhes um serviço de maior qualidade. No âmbito do produto 
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que fizemos para os contabilistas, o objetivo é conquistar de uma forma diferenciadora uma 
fatia de mercado que hoje está desocupada, Para empresas desta dimensão que recorrem a 
serviços externalizados de contabilidade, existe uma grande dificuldade de comunicação 
entre sistemas que estão desacoplados, portanto entre o sistema contabilístico e o Site da 
empresa que tem de emitir as faturas e gerir a sua atividade. O que nós fizemos foi 
apresentar de uma forma diferente, uma plataforma que interliga estes 2 intervenientes numa 
plataforma colaborativa e diferenciamo-nos por aí. Ambas as entidades podem partilhar 
informação de uma forma transparente sem as dificuldades que existem quando o Software é 
instalado pela forma tradicional. 

 

VIRGINIA: Essas seriam as mais-valias para o utilizador final? 

VITOR: Para o utilizador final o principal aspeto diferenciador em usar o Software tradicional 
e usar esta plataforma, é que ali pode agregar o empresário, os colaboradores da empresa, o 
contabilista, todos eles a trabalhar num espaço colaborativo comum, partilhando informação 
que está disponível em real-time. 

 

VIRGINIA: Quais foram os passos que deram para concretizar esta implementação? 
Quais foram as dificuldades que encontraram e como as contornaram? 

VITOR: No caso da música as pessoas estão muito habituadas a fazer o download da 
música para o dispositivo e um serviço de streaming é um pouco diferente. Neste caso, nós 
proporcionamos o serviço com uma operadora que não cobra qualquer trafego na 
transferência de dados para os seus clientes, portanto deixa de haver necessidade de 
descarregar musica e persistir a música localmente. A dificuldade maior é as pessoas 
entenderem que de facto a conectividade à Internet é quase constante e que o serviço tem 
sistemas de caching suficiente para que não seja preciso descarregar a música. Podem estar 
a ouvi-la constantemente, criando as suas Play Lists tendo a sua música favorita, sem ter 
necessidade de Storage e podendo variar sempre a musica que ouve. É uma mudança de 
paradigma que obriga a alguma aprendizagem. O que nós fizemos foi proporcionar um 
modelo misto onde as pessoas se quiserem podem descarregar até 10 músicas em MP3 por 
mês por serem subscritores do serviço e ouvi-las localmente sem nenhuma dependência do 
serviço.   
No caso dos contabilistas na comunidade mais antiga, pessoas com mais alguma idade, têm 
algum receio em colocar a informação na web, sentimos isso. A forma de contornar o 
problema foi procurar uma entidade credível em quem eles confiassem e que no caso a 
Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas em Portugal. Diferenciamo-nos de todos os 
concorrentes que proporcionam serviços em Portugal de Software-as-a-Service porque 
estamos em parceria e porque quem dá a cara pelo serviço é a Ordem que é um facilitador 
da confiança no repositório de dados. Essa é a barreira principal e a outra é a dependência 
da Internet, o receio de não terem conectividade para executar a operação e terem um 
cliente à frente a quem precisam de dar resposta imediata. 
 
 
VIRGINIA: Este serviço em particular funciona em modo hibrido Online/Offline? 

VITOR: No caso da música sim, há uma cache local de 10.000 músicas e as pessoas que 
perdem conetividade podem ouvir as ultimas musicas que estavam a ouvir e que colocaram 
no seu dispositivo. No caso do TOC Online, é um serviço completamente Online. 
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VIRGINIA: Como correu esta migração para a Cloud? 

VITOR: A equipa foi criada já com o desenvolvimento para a Cloud, não houve uma real 
mudança para a Cloud. Começamos a desenvolver serviços de raiz na Cloud. Falando da 
minha experiencia profissional anterior, em que tivemos que aprender essencialmente em 
que o maior desafio foi a gestão de um Cluster de servidores e todo o deployment que é 
necessário sempre que há novas versões do produtos sem que exista qualquer quebra, a 
monitorização dos servidores, da base de dados, são aspetos essenciais e é muito diferente 
desenvolver um produto On-permise e liberta-lo para milhares de empresas ou então ter 
milhares de empresas a utilizar um único sistema. São 2 realidades muito diferentes. Esse é 
de facto o maior desafio, a otimização do serviço, a otimização constante de todos os 
componentes de Software que se vão utilizar e a monitorização tanto no aspeto de IT como 
no aspeto de Software. 

 

VIRGINIA: Em que é que a vossa oferta de produtos SaaS se diferencia da 
concorrência? 

VITOR: No caso da música a diferenciação é mais ao nível de conteúdos, os players que 
existem no mercado são players mundiais e não existe uma capacidade local de fazer uma 
seleção de música de acordo com cada país como nós estamos a conseguir fazer, e isso 
tem-se mostrado ser uma boa estratégia. Outro aspeto é sermos white label, nós não temos 
uma marca e nesse caso podemos assumir a identidade de varias marcas. No caso, em 
Portugal, deste serviço em concreto, assume a identidade da Music Box. A empresa que é o 
nosso cliente é a Nmusic e noutros países pode assumir outra marca, outra identidade. A 
tecnologia e o essencial do que é a plataforma é a mesma e, isso não acontece com os 
concorrentes. No caso dos técnicos oficiais de contas o aspeto principal para conseguir 
desenvolver um produto com uma entidade credível em Portugal como é a Ordem. Se nos 
apresentássemos ao mercado como Cloudware nunca teríamos o sucesso que estamos a 
ter. Isso é fundamental para a confiança que as pessoas têm onde depositam a informação e 
na prática, conseguimos estar a vivenciar toda a experiencia de proporcionar um serviço 
como se fossemos nós a estar diretamente no mercado. Com um modelo repartido e com 
uma possibilidade de crescimento completamente diferente dada a dimensão que a entidade 
tem. São os aspetos principais de diferenciação. 

 

VIRGINIA: Como usa e promove o uso do Cloud Computing e especificamente do 
SaaS? 

VITOR: Destes dois modelos de contrato que temos com todo o marketing de produto, toda a 
comunicação é garantida pelas entidades que se apresentam ao mercado com o produto. 
Nós estamos no Back-end como providers de tecnologia e do serviço. Não estamos a 
apresentar um produto ao mercado e isso foi um aspeto importante na negociação com a 
outra entidade e a garantia que as entidades tiveram, em que nós podíamos prestar um 
serviço de qualidade e estar no mercado dessa forma. Não tanto para o cliente final, nós 
fazemos um suporte de 2ª linha mas na credibilidade apresentada e aí essencialmente o que 
prevalece é o curriculum e a experiencia passada no desenvolvimento de Software que nos 
possibilitou estar nessa posição junto dessas entidades. 

 

VIRGINIA: Como cativa o utilizador final para utilizar um serviço na Cloud que é 
diferente do tipo de Software que ele está habituado a utilizar? 
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VITOR: Em ambos os casos, nós permitimos o chamado "try and buy" No caso da música o 
utilizador pode registar-se e utilizar um mês o serviço sem qualquer custo. No caso do Toc 
Online conseguimos com esta entidade, proporcionar a possibilidade de cada cliente, cada 
técnico oficial de contas poder oferecer o serviço a três dos seus clientes também sem 
qualquer custo e portanto, elimina uma serie de barreiras que as pessoas têm. Podem 
experimentar o serviço, vivenciar o serviço sem ter nenhuma barreira. 

 

VIRGINIA: Como resultados e na sequência da questão anterior, que razões apontam 
para que os clientes comprem os vossos produtos? Quais são as vantagens que 
levam os clientes a procurar este tipo de serviço e não outro? 

VITOR: A confiança da entidade que o está a prestar e está a dar a cara pelo serviço, a 
experiencia de utilização e vivencia, o suporte se tiverem alguma dúvida, o acompanhamento 
muito próximo do cliente é um fator essencial do sucesso. O cliente sentir-se ouvido. Eu diria 
que o desenvolvimento do Software como um serviço ou as razoes que estão na origem do 
sucesso de um serviço proporcionado de outra forma que não seja um serviço de Software, 
são muito semelhantes. Essa proximidade do cliente e a experiencia que o cliente tem no 
teatro do serviço que muitas vezes parece simples mas que precisa de uma preparação 
muito grande por trás, para que a experiencia e a criação de valor seja efetiva. Outro aspeto 
muito importante é a cocriação do valor. O cliente tem de sentir que está de alguma forma a 
participar e está a fazer com que o serviço seja melhorado. Na retenção do cliente é um fator 
muito importante. 

 

VIRGINIA: O que você vê como a tendência emergente chave na indústria de Software? 

VITOR: Há uma proliferação de dispositivos. Software que tradicionalmente era acessível 
num único device tende a ser descentralizado e cada vez mais as aplicações funcionam 
cross-platform em várias devices móveis. Existe uma tendência dos interfaces de recolha de 
informação serem também cada vez mais automatizados e muitas vezes sem necessidade 
de intervenção humana. De facto estas plataformas são cada vez mais plataformas 
agregadoras de conteúdos e colaborativas no sentido de proporcionar a realização do 
processo de uma forma muito mais simples e eficiente que muitas vezes obrigava a que 
estivesse centralizado numa área administrativa num departamento administrativo que 
estava a recolher essa informação, e essa informação é hoje recolhida naturalmente pelos 
vários intervenientes no processo de negócio. 

 

VIRGINIA: Em que medida as vossas soluções melhoram a eficiência das 
Organizações dos vossos clientes? 

VITOR: Através de touchpoints de contactos que temos com os clientes ao nível do suporte 
técnico, ao nível da adoção inicial do serviço, o feedback que recolhemos ao longo do tempo 
e os elogios que são feitos. De facto nota-se que as pessoas tornam-se mais eficientes no 
que refere ao Software de faturação. No caso da musica depois de nos habituarmos a utilizar 
um serviço onde temos 12 milhões de musicas disponíveis para escolhermos o que 
queremos ouvir, nunca mais queremos descarregar musica para termos um subset de 
musica no nosso device. 
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VIRGINIA: Tem então diferentes formas de recolher o feedback dos utilizadores que 
dão indicações que de facto há melhorias na utilização destes produtos. Relativamente 
à qualidade, qual o nível de qualidade que a vossas soluções apresentam? 

VITOR: Nós temos acordado contratualmente com os nossos clientes ao nível de SLA, o 
tempo de serviço, ao nível de resposta às incidências que nos são colocadas para correções 
de problemas que surgem, mas, essencialmente o que existe de facto é o sentimento que 
não conseguimos proporcionar um serviço de qualidade se não vivermos o serviço como se 
estivéssemos na 1ª linha com o cliente. Um das exigências que colocamos foi ter contacto 
direto com os clientes e podermos interagir de forma a poder melhorar continuamente o 
serviço, com base no feedback que recolhemos. Isto para nós é muito mais importante do 
que qualquer aspeto técnico de SLA ou de nível de serviço que hoje é uma commodity que 
temos de cumprir. 

 

VIRGINIA: A solução é confiável? De que maneira? 

VITOR: Nada como experienciar. 

 

VIRGINIA: Em que é que vocês tiveram preocupação em considerar, em implementar, 
para que a solução fosse considerada como confiável? 

VITOR: Quem não a conhece vai confiar pelo nível de credibilidade da entidade à qual está 
associada. Pelo facto de sermos uma startup, estrategicamente não nos apresentamos ao 
mercado com produtos nossos para já. A nossa estratégia foi de facto procurar entidades já 
muito conhecidas no mercado português e que pudessem credibilizar o produto pela forma 
que já tem. A solução é confiável, como se costuma dizer “não basta dizer mas é preciso 
ser”. Estamos a trabalhar com estas entidades e é um nível de responsabilidade muito 
grande, temos de proporcionar um serviço ao nível das exigências que nos colocam. Nunca 
poderíamos estar a dar a cara ou ter uma entidade destas a dar a cara por um serviço se 
depois não houvesse correspondência ao nível técnico na solução desenvolvida. Acho que 
isso tem acontecido e dai essa confiança, por parte dos clientes, é visível pelo sucesso e 
crescimento que as soluções estão a ter. 

 

VIRGINIA: Existem alguns parâmetros exigidos pelos parceiros que são obrigados a 
cumprir? 

VITOR: Certo, nós temos métricas de monitorização dos servidores, temos métricas do 
registo de incidências, ao nível do suporte técnico temos ferramentas que nos permitem 
medir qual é o tempo de resposta. Também quando são colocados problemas pelo próprio 
parceiro temos também um nível de serviço a responder por cada tipo e gravidade da 
incidência. Isso tudo está definido contratualmente e temos sistemas de monitorização que 
permitem fazer isso. Temos reporting para as incidências reportadas e tempo de resposta na 
resolução dessas incidências. 

 

VIRGINIA: Quais foram os ganhos que obtiveram com a oferta SaaS? Isto, sem termos 
de comparação uma vez que a empresa já nasceu com a oferta SaaS. 

VITOR: A empresa nasceu com a oferta SaaS sempre com o objetivo de não desenvolver 
Software à medida mas sermos uma parte do serviço. O serviço existe e melhoramo-lo 
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continuamente em ambos os casos e temos uma indexação ao sucesso do serviço. O nosso 
rendimento está sempre indexado ao sucesso que o serviço tem, em ambos os casos. 

 

VIRGINIA: Quais são as vossas expectativas de crescimento? 

VITOR: Contamos durante o ano de 2013 crescer cerca de 50%. 

 

VIRGINIA: Em que medida considera a oferta de produtos SaaS, necessária para 
garantir o seu posicionamento no mercado? Acha que conseguiriam o mesmo, com 
outro tipo de solução? 

VITOR: Não, a Cloudware foi criada com este propósito e portanto continuará a apostar em 
tecnologia de mobilidade e de Software-as-a-Service. 

 

VIRGINIA: A sua empresa obteve retorno de Investimento? 

VITOR: Obviamente que sim. A empresa surgiu há 2 anos e este ano terá uma faturação na 
ordem dos 500.000 euros e para o ano pensamos continuar a crescer. 

 

VIRGINIA: De que maneira a solução permite agir com facilidade e rapidez? A 
implementação é fácil, é rápida, a solução é configurável e a que nível? 

VITOR: O essencial é quando nos é colocado um problema por parte do cliente no caso do 
Software-as-a-Service, nós temos condições de encarar a situação com muita maior 
celeridade, está tudo do nosso lado, temos os servidores, a base de dados, o código do 
produto do nosso lado, conseguimos perceber muito mais rapidamente o que está a 
acontecer, conseguimos resolver muito mais rapidamente e a experiencia depois para o 
utilizador final é ótima porque pode verificar no momento. Podemos dizer “tente agora 
novamente” e já está resolvido. É algo que é impossível de fazer com um produto que é 
necessário fazer um packaging e mesmo que seja distribuído pela Internet é necessário 
instalar localmente. A diferença da experiencia de serviço para o cliente é muito diferente. 
Apesar de existirem barreiras à entrada no Software-as-a-Service, depois de as pessoas se 
habituarem a este tipo de experiencia, percebem que as barreiras teóricas de 
indisponibilidade de serviço, indisponibilidade de Internet, acabam por ser realmente teóricas 
e depois na prática preferem este tipo de soluções. Acho que há uma curva de 
aprendizagem, uma curva de adoção mas não tenho qualquer dúvida que 
independentemente da tecnologia o que diferencia o SaaS é a experiencia de serviço. 

 

VIRGINIA: Isto é independente de, apesar de a infraestrutura não estar dentro de 
portas, terem acesso direto à infraestrutura ou ter um provider que forneça os serviços 
de infraestrutura? 

VITOR: No caso do serviço de música dada a necessidade de Storage e de largura de banda 
que precisamos para o serviço funcionar, a solução foi tentar sempre em cada pais, no caso 
de Portugal é assim que funciona, tentar ter todo o hosting dentro do próprio operador de 
telecomunicações que está a dar a cara pelo serviço. Isso permite ter condições de largura 
de banda privilegiadas, condições de Datacenter privilegiadas, não haver grandes custos de 
trafego e por outro lado termos acesso a essa plataforma de forma segura a partir do nosso 
local de trabalho. É indiferente estar próxima da Cloud ou não estar. No caso da Ordem foi 
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também um fator importante transparecer para os clientes que os dados dos seus clientes 
estariam naquela entidade credível e eles tinham condições no Datacenter próprio, de 
comprar Hardware necessário e termos o serviço a funcionar dentro na infraestrutura do 
cliente. 

 

VIRGINIA: Estão apresentadas as razões de não procurarem um outro provider do tipo 
Amazon ou outro? 

VITOR: A razão principal no caso da música é óbvia. Os custos de alojar numa Cloud publica 
eram astronómicos. Nós neste momento temos cerca de 260 Terabyte de música e o custo 
de alojamento seria impeditivo economicamente. No caso do Toc Online a Storage é feita na 
Ordem pela credibilidade do local onde está a informação. As pessoas não gostariam de ter 
a informação do seu negócio algures na nuvem e até eventualmente fora do país. 

 

VIRGINIA: Descreva-nos a arquitetura de alto nível da vossa solução. Quais as 
tecnologias de usa? 

VITOR: Utilizamos 100% tecnologias Open Source, servidores Linux, base de dados 
Postgres, como linguagem de desenvolvimento da parte server-side, temos alguns 
componentes feitos em C outros em Java mas, maioritariamente as APIs de serviço estão 
desenvolvidas em Ruby On Rails. Para as aplicações cliente estamos a utilizar nativas. No 
caso do iOS, o Object C, no caso do Android estão desenvolvidas em Java, nas aplicações 
Desktop da musica temos um container a utilizar Embedded Framework com um HTML 5 por 
cima do container, como interface, e depois todos o core de comunicação e de encriptação 
da musica está desenvolvida em C. Temos uma panóplia de tecnologias. 

 

VIRGINIA: Em termos de arquitetura tendo como preocupação o isolamento dos 
inquilinos da solução, têm Multi-Tenant? 

VITOR: Nós em ambos os casos temos uma base Multi-Tenant, não vemos vantagem de ter 
single-tenant. Na música temos um hibrido, temos Multi-Tenant na base de dados principal e 
sincronização da informação de cada utilizador em cada base de dados single-tenant, que 
depois são sincronizadas para a base de dados principal. Temos um modelo hibrido só para  
facilidade de sincronização de dados. 

 

VIRGINIA: Qual é a técnica que usam para garantir o isolamento das organizações 
dentro da mesma base de dados? 

VITOR: Basicamente cada entidade identifica a organização a que pertence mas as 
entidades todas convivem na mesma base de dados. Não vimos necessidade de separar as 
organizações dentro da base de dados. 

 

VIRGINIA: Que medidas de segurança têm implementado nas soluções SaaS? 

VITOR: Em ambos os casos temos o apoio dos próprios providers do Datacenter para além 
da nossa equipa de IT. A responsabilidade do Datacenter e segurança do Hardware está 
toda do lado dos parceiros. A nível de Software aplicamos as práticas de segurança da 
atualização de servidores, na restrição da Firewall, etc. 
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VIRGINIA: Que medidas estão a incorporar no produto para garantir a privacidade e 
segurança dos dados dos clientes finais? 

VITOR: O tradicional a nível de Password, encriptação, não temos nada que possa ser 
partilhado, não temos nenhuma medida que não seja comum no mercado. Encriptação SSL, 
certificados, nunca guardamos Passwords dos utilizadores e temos monitorização constante 
de todo o tipo de atualizações e das listas de ataques possíveis na tecnologia que usamos 
como Front-En. Acompanhamos constantemente e atualizamos o Framework de forma a que 
nunca existam falhas de segurança. 

 

VIRGINIA: No TOC Online em que estamos a falar de documentos financeiros, o que 
dizem ao cliente final e que garantias é que lhe dão para que os seus documentos não 
sejam consultados por uma outra entidade da mesma plataforma? 

VITOR: Há uma política de privacidade de segurança que está publicada e que refere todas 
as restrições, o âmbito de responsabilidade e a forma como são geridos os dados 
internamente. Há uma responsabilidade contratual pela entidade em causa que acaba por 
prevalecer sobre a responsabilidade técnica. Tecnicamente, temos os nossos mecanismos 
de segurança, obviamente cada empresa tem as suas formas de controlo. 

 

VIRGINIA: Como medem o consumo dos recursos? Qual é o vosso modelo de negócio 
apresentado ao cliente final? É baseado numa subscrição, baseado no consumo? 

VITOR: No caso da música é um serviço de subscrição. O cliente paga um valor mensal ou 
então tem o serviço oferecido pelo operador de telecomunicações pelo facto de ter um plano 
de dados que lhe permite ter esse tipo de serviço, e pode usufruir do serviço sem qualquer 
custo adicional. No caso do Toc Online cada contabilista pode oferecer a três dos seus 
clientes a utilização do serviço e depois paga por cada subscrição da empresa adicional. Não 
há um limite temporal de utilização. Paga um valor por cada empresa adicional que abre no 
serviço, independentemente do número de documentos que tem e do tempo que utiliza. 

 

VIRGINIA: Neste caso, perde a importância a medição do consumo? 

VITOR: Sim, o consumo aqui é o consumo de empresa e não o consumo de documentos ou 
de dados. 

 

VIRGINIA: A solução permite replicação e consistência nos dados? 

VITOR: Sim, em ambos os casos tanto os servidores como as bases de dados têm 
redundância, cópia de informação para fora do Datacenter, e é assim que garantimos a 
disponibilidade constante do serviço. 

 

VIRGINIA: O ambiente utilizado é virtualizado? Usam tecnologias de virtualização? 

VITOR: Em ambos os casos temos o ambiente virtualizado com VMware. 

 

VIRGINIA: Quais são os próximos passos? 



Software como um Serviço - Impacto nas Empresas Portuguesas 
__________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 275

VITOR: Para já consolidar os dois serviços e projetar internacionalmente os dois serviços. No 
caso da música há boas perspetivas de levar o serviço já para outros países. Vamos agora 
apresentar a versão 3 na feira de Barcelona que traz já uma serie de melhorias muito 
interessantes no interface das aplicações, no tipo de funcionalidade que as próprias 
aplicações têm. No caso do TOC Online vamos continuar a desenvolver uma constelação de 
aplicações que vão interagir nesta plataforma que foi lançada há um mês e meio mas, a ideia 
é continuar a evoluir funcionalmente, tanto horizontalmente como através de outras 
aplicações que interagem com a plataforma. 

 

VIRGINIA: Isto representa algum desafio, algo que precisam de aprofundar o 
conhecimento, explorar, investigar um pouco mais? Por exemplo, a solução está 
preparada para facilmente ser adaptada a cenários de internacionalização? Por 
exemplo, ao nível da segurança e leis de proteção de dados de cada país? Há algum 
trabalho a fazer? 

VITOR: Nós tivemos o cuidado no desenvolvimento destes dois produtos desde inicio de os 
preparar para mais tarde serem internacionalizáveis. No caso da música depende muito do 
operador com o qual teremos de interagir e dos requisitos que operador irá colocar mas, 
necessariamente teria que existir uma cache local de dados e aí teremos de avaliar 
detalhadamente a velocidade de comunicação a partir do ponto onde temos o repositório de 
música atualmente. Muito provavelmente, será necessário criar um modelo hibrido de 
servidores de caching mais próximo, para ter uma boa experiencia de serviço mas passa 
mais por aí do que pela arquitetura e pela forma como a aplicação está desenvolvida, pois 
por si própria já está preparada para isso. 

 

VIRGINIA: Vão continuar a apostar na oferta de serviços SaaS e é esta a vossa 
estratégia de negócio? 

VITOR: Sim, a nossa estratégia passará sempre pela utilização destas plataformas e de 
aplicações em dispositivos moveis que interagem com estas plataformas. 

 

VIRGINIA: Em que medida a oferta de SaaS poderia melhorar? Aspetos de arquitetura, 
infraestrutura, de segurança, etc.? Com base na experiencia que têm denotam que há 
uma necessidade de melhorar e de evoluir por exemplo na escalabilidade, no 
isolamento dos dados, na configurabilidade da solução etc.? 

VITOR: Uma solução de Software-as-a-Service nunca está parada. Essas preocupações são 
constantes em cada intervenção que fazemos nas plataformas. Desde o inicio que os 
serviços estão Live, têm updates constantes melhorando pequenos aspetos que vão 
melhorar a performance do serviço, a escalabilidade. Nunca pensamos numa reescrita total 
da solução ou de uma re-arquitetura. A partir do momento que o serviço está Live, há 
atualizações incrementais que vão de acordo com essas preocupações e que são 
preocupações constantes. Estas aplicações são eterna Beta, não há uma versão fechada do 
produto. 

 

VIRGINIA: Não condicionando a resposta, sentem que há alguma “falha” tecnológica 
hoje em dia que constitua algum impedimento na melhoria do produto, isto é, faltam-
vos algum recurso externo que vos condiciona de alguma forma essa melhoria? 
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VITOR: Os recursos que faltam são essencialmente pessoas capazes de trabalhar ao nível. 
A restrição que está na tecnologia passa pelas pessoas. 

 

VIRGINIA: Sentem então a falta de formação das pessoas, conhecimento tecnológico 
dos recursos para o desenvolvimento? 

VITOR: Sim, estas áreas principalmente esta da música, é uma área muito apelativa para 
uma serie de pessoas, as pessoas gostam, interessam-se, chegam a nós porque somos nós 
que estamos a desenvolver esse serviço e querem trabalhar connosco mas nota-se de facto 
uma dificuldade grande em recrutar especialistas e pessoas que se focam numa tecnologia e 
são experts nessa tecnologia, para estarem ao nível que nós pretendemos no 
desenvolvimento destas soluções. Não temos equipas grandes, são equipas muito pequenas 
mas com pessoas que apostam em trabalhar connosco e de facto a grande dificuldade que 
temos é de encontrar essas pessoas. 

 

VIRGINIA: Há então uma mudança do perfil de recurso de IT, quer ao nível do 
desenvolvimento de Software quer ao nível da gestão de infraestruturas? É preciso 
adquirir outras competências face aos modelos tradicionais? 

VITOR: O impacto de uma alteração numa plataforma onde se tem milhares de clientes é 
muito diferente de uma aplicação que vai ser utilizada por milhares de clientes também mas 
que é submetida ao mercado e depois vai ter impacto progressivo na adoção. O Software-as-
a-Service por um lado é bom mas tem outra exigência porque se há uma intervenção ela vai 
afetar todas as pessoas. 

 

VIRGINIA: Em que medida a estratégia de Cloud pode ter impacto no desenvolvimento 
das empresas portuguesas face ao atual cenário económico? Estamos num período de 
restrição, acha que este período e estado de evolução tecnológica, estão relacionados 
com a situação atual de adoção deste tipo de serviço? 

VITOR: Olhando na perspetiva do cliente que vai usar o serviço, tendencialmente dado o 
modelo de negócio em que é possível com um custo muito mais baixo através de um modelo 
utilizador-pagador aceder a estas soluções, e havendo uma crise económica, as pessoas 
optam por isso e podem hoje utilizar em vez que comprar uma solução para sempre. Não 
sabem se a empresa vai viver mais 6 meses, ou 2 anos, o facto de poderem usar uma 
solução que se estiverem a utilizar pagam, se não estiverem a utilizar não pagam e tem um 
custo de entrada muito mais baixo, potencia a utilização deste tipo de soluções. Por outro 
lado, para os desenvolvedores é uma oportunidade pois é um mercado emergente e que 
pode ser aproveitado para desenvolver soluções inovadoras que tiram partido da 
comunicação, do aspeto colaborativo e podem apresentar o mesmo tipo de Software de 
formas muito mais interessantes e diferenciadas. Se as empresas souberem aproveitar isso, 
de facto é uma área interessante e uma área que pode ter algum sucesso dado o 
background das empresas em Portugal. 

 

VIRGINIA: Que medidas estarão ao alcance dos empresários portugueses e que 
possam contribuir para melhoria do atual cenário? 

VITOR: Inovar na apresentação deste tipo de serviços e no desenvolvimento de soluções 
para que as empresas consigam ter serviços a mais baixo custo, utilizáveis de forma muito 
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mais interessante. Penso que hoje em dia tira-se muito partido dos dispositivos móveis 
(telefones, tablets) para o mercado de consumo, para aplicações de consumo na área 
empresarial nota-se que há muito a explorar e há um potencial enorme no desenvolvimento 
dessas soluções. 

 

VIRGINIA: Qual é a mensagem mais importante que você acha que deve passar para 
alguém que considera comprar as vossas soluções? 

VITOR: Experiencie os serviços. Acho que o essencial é isso, a experiencia de serviço é que 
dita a diferenciação entre uma solução e outra, portanto o melhor é experienciar e podem 
experienciar sem qualquer barreira de entrada. 

 

VIRGINIA: Uma vez que vocês não atuam nas áreas de PaaS e Iaas, quer deixar alguma 
mensagem para esses providers de modelos de Cloud Computing? 

VITOR: Que baixem os custos (risos) e proporcionem modelos cada vez mais interessantes. 
Para algum tipo de soluções é um modelo interessante mas há o aspeto da confiança e do 
custo. Existem alguns custos escondidos que à partida não são impeditivos na adoção inicial 
mas que depois de algum tempo se percebe que o investimento numa plataforma própria, 
numa solução a longo prazo acaba por ser mais económico. 

 

VIRGINIA: E para os investigadores, quer deixar alguma mensagem? Alguma 
recomendação para investigação futura?  

VITOR: Acho que é interessante uma ligação mais próxima às empresas e uma experiencia 
prática nalguns aspetos que tornará com certeza o resultado da investigação muito mais útil 
para as empresas que são os consumidores desse trabalho. O facto de haver uma maior 
proximidade entre as universidades e as empresas poderá dinamizar muito o trabalho de 
investigação tanto pelo apoio que as empresas dão neste tipo de trabalhos académicos, 
como por outro lado em haver de facto um valor acrescentado efetivo para a empresa 
quando está a consultar um artigo destes e que percebe que não é um artigo meramente 
teórico com uma estatística teórica. 

 

VIRGINIA: Muito obrigada Vitor Pinho pela sua colaboração e disponibilidade. 

 

Transcrição de entrevista áudio gravada por Virgínia Araújo 

 

  
Virgínia Araújo 
Ph.D. Research, Universidade de Vigo 
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Caso 2 

 

Perspetivas dos Gestores Empresariais e 
Fabricantes de SaaS (Software as a Service) 
 
 
Entrevista com Miguel Zegre, Chief 
Marketing Officer na Saphety 
por Virgínia Araújo  em 11 de Fevereiro de 2013 
 
 
11 Fevereiro 2013 – Foram colocadas algumas questões ao Miguel Zegre, CMO na 
Saphety, sobre a sua empresa e sobre as suas experiências no desenvolvimento de 
soluções de Software as a Service. 
 

 

   
Miguel Zegre      
CMO       

 
  
VIRGINIA: Muito bom dia Miguel Zegre, obrigada pela sua disponibilidade para esta 
entrevista. Para enquadramento gostaria que nos falasse um pouco da sua empresa e 
área de negócio: 

MIGUEL: A Saphety é uma empresa que na génese já nasceu como um fabricante de 
Software-as-a-Service (SaaS). Nós estamos no mercado desde 2000. Começamos a operar 
sob a marca Bizdirect e depois em 2009 juntamos esta área de negócio de Software-as-a-
Service da Bizdirect na Saphety. A Bizdirect continua como uma empresa autónoma que faz 
hoje outro tipo de coisas e juntamos esta área de negócio de Software-as-a-Service na 
Saphety, portanto desde 2009 que operamos no mercado sob a marca Saphety. Somos 
essencialmente, desde a génese, uma empresa de Software-as-a-Service. Nós nascemos no 
ano 2000, no ano da bolha tecnológica e fomos claramente, desde princípio, uma empresa 
que apostou no Software-as-a-Service. Começamos em 2000 como empresa que operava no 
marketplace de compras eletrónicas, onde as empresas poderiam comprar e vender 
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produtos entre elas e assim nos mantivemos durante algum tempo até mais ou menos 2005. 
A partir de 2005 entramos noutras áreas que mantemos hoje, sendo uma na área da 
faturação eletrónica, toda a componente de desmaterialização do processo de faturação 
entre empresas. Este ponto é muito importante, nós trabalhamos sempre muito entre 
empresas, os nossos clientes são sempre as empresas. Trabalhamos exclusivamente no 
mercado B2B. Com estava a dizer, toda a componente de faturas eletrónicas e também a 
partir de 2005 começamos a ter um papel muito ativo em toda a componente de e-

procurement da administração pública, começando portanto a trabalhar muito com a 
Administração Pública. Desde 2008 somos uma das plataformas eletrónicas de contratação 
pública a ser utilizadas pela administração pública em Portugal. Portugal é um caso de 
sucesso em termos europeus relativamente ao e-procurement governamental e existem 5 
plataformas a operar em Portugal que implementam esse serviço para a própria 
Administração Pública. A Administração Pública hoje em Portugal, é obrigada a fazer as suas 
compras com base numa plataforma eletrónica. É um caso de 100% de adoção de contas 
públicas em Portugal. A Administracao Pública com os seus fornecedores, é obrigada a usar 
esta plataforma de contratação pública. Todo o resto das soluções que falei, na sua génese 
são todas soluções Software-as-a-Service. 

 

VIRGINIA: Quer fazer uma descrição da sua atual função, perfil profissional e formação 
académica? 

MIGUEL: Sou licenciado em Informática pela faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa. Comecei a trabalhar na área da consultoria, na Andersen Consulting, desde 2000 
abracei este projeto e estou neste projeto desde a génese. Já passei por um conjunto de 
áreas, já fui responsável pelas áreas de Pré-venda, Comercial, Equipa de projetos, e neste 
momento sou responsável pelo Marketing. Sou o Chief Marketing Officer da Saphety com 
responsabilidades sobre a Gestão da Oferta, Marketing e Comunicação, das Parcerias e 
Inovação. Estas são as áreas que neste momento tenho à minha responsabilidade na 
Saphety. 

 

VIRGINIA: Quais foram os desafios que levaram a empresa a adotar uma estratégia de 
SaaS?  

MIGUEL: Nós somos um fabricante de Software-as-a-Service desde a génese. Temos esta 
estratégia desde o princípio, desde a criação da empresa. 

 

VIRGINIA: O que esteve na origem da criação desta empresa? Quais foram os motivos 
que levaram à criação desta empresa e que os levou a explorar este tipo de oferta? 

MIGUEL: Foi um desafio que foi feito à Sonae e ao BPI. Houve um conjunto de pessoas que 
detetaram aqui uma oportunidade de negócio e portanto desafiaram-me quer o BPI quer a 
Sonae, que são dois dos acionistas da empresa hoje, para lançarem uma iniciativa nesta 
área dos marketplaces entre empresas. Eu aceitei esse desafio e a partir daí deu-se a 
constituição da empresa e o nascimento, na altura, da Bizdirect e naquilo que é hoje a 
Saphety. 

 

VIRGINIA: Para que mercados a vossa (s) solução (s) vem dar resposta (s)? Abarcam 
apenas o mercado português ou também mercados internacionais? Está na estratégia 
da empresa a internacionalização? 
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MIGUEL: Nesta área temos uma grande componente nacional. Uma grande parte do nosso 
negócio é nacional mas obviamente neste momento estamos a fazer um grande shift para 
mercados internacionais. Em 2011 fizemos cerca de 12% das nossas receitas em mercados 
internacionais. Apesar dos nºs não estarem ainda fechados, estamos a contar para 2012 
fazer perto de 20% em mercados internacionais, o que é um salto considerável e portanto o 
mercado internacional está na nossa mente nos últimos 3 anos. Temos já alguns casos de 
sucesso nalguns países, em princípio em 2013 vamos começar uma operação no Brasil e na 
Colômbia, e estamos proactivamente a começar a promover este tipo de soluções em 
Angola. 

 

VIRGINIA: Quais os tipos de clientes que tipicamente têm? São PMEs, grandes 
empresas? 

MIGUEL: Temos todo o tipo de empresas, na verdade. Pela diferente abrangência que nós 
temos, temos hoje todo o tipo de empresas a usarem as nossas soluções. Do ponto de vista 
conceptual são soluções destinadas a grandes empresas mas na verdade o que está a 
acontecer é como nós tipicamente estamos muito em processos que envolvem a otimização 
da relação entre as empresas. Normalmente o que acontece é que nós vendemos o conceito 
ou o projeto a uma grande empresa mas depois o nosso serviço passa por ativar os seus 
parceiros de negócio na solução e aí estamos a falar de todo o tipo de empresas, 
nomeadamente grandes empresas. Dou-lhe 2 exemplos paradigmáticos: Um na área de 
faturação eletrónica em que o que nós temos são os grandes hubs recetores da fatura 
eletrónica. Sonae MC, Auchan, Jerónimo Martins, são todos nossos clientes. O nosso 
trabalho passa por não só prestar um serviço a essas empresas mas depois por ativar os 
seus parceiros de negócio, os seus fornecedores, as empresas que lhes emitem faturas, 
para passarem por um paradigma de fatura eletrónica com base na nossa solução de 
Software-as-a-Service. Outro caso paradigmático é a Administração Pública. A plataforma de 
contratação pública em que o nosso cliente é o organismo ou a entidade da Administração 
Pública, mas depois o nosso trabalho, o nosso serviço passa também por ajudar os 
fornecedores a conseguirem utilizar a plataforma, para conseguirem responder aos 
concursos para os quais são convidados. O nosso cliente é o grande mas na prática o nosso 
serviço é prestado principalmente ao pequeno. 

 

VIRGINIA: Falando já da solução em concreto, qual foi o objetivo a atingir com a 
implementação de cada solução SaaS? Que lacunas identificaram no mercado e dessa 
forma constituiram uma oportunidade para vocês? 

MIGUEL: No ano 2000 o que identificamos foi que o negócio entre as empresas era muito 
físico do ponto de vista dos processos de negócio, havia pouca informação de negócio em 
canais eletrónicos e portanto percebemos essa oportunidade. Avançámos por aí tentando 
desmaterializar este processo e a criação deste garante e marketplace entre as empresas. 
Essa foi claramente a oportunidade que detetamos na altura. Depois foi evoluindo para 
questões de faturação eletrónica, para o public procurement e outras soluções que também 
temos hoje. 

 

VIRGINIA: Falando um pouco desse processo, em termos de histórico, quais foram os 
passos que seguiram, por onde começaram, quais foram as dificuldades que 
encontraram e como é que as contornaram? Quais foram os passos que deram e como 
correu esta implementação? 
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MIGUEL: Dificuldades foram muitas pois não havia grandes casos em Portugal nem uma 
implementação destas no ano 2000. Nós fomos pioneiros neste tipo de soluções e portanto 
era difícil. Não havia nada para copiarmos e portanto tínhamos que ir lá por tentativa erro. 
Erramos muito, gastamos muito dinheiro com os nossos erros, mas cá estamos. Durante 
todo o processo de criação da empresa, elaboração do plano de negócio, tivemos 
consultores a trabalharem connosco, quer consultores de estratégia para nos ajudarem a 
validar o plano de negócio, quer consultores mais tecnológicos para nos ajudarem a montar a 
solução que queríamos disponibilizar no mercado, e de facto uma das grandes dificuldades 
que tivemos foi toda a questão do mercado não estar preparado. Se agora fizermos uma 
retrospetiva, vemos que fomos demasiado pioneiros na implementação de soluções deste 
tipo, porque na prática nós fomos para o mercado e sentíamo-nos um pouco como se 
estivéssemos a pregar. As empresas não estavam preparadas para esse tipo de coisas. Nem 
grandes nem pequenas nem médias. Todas as empresas nos diziam que não precisavam, 
que conheciam os fornecedores, que não iam colocar a informação na Internet. Tivemos 
muito essa dificuldade em termos da adoção das empresas. Mesmo os nossos próprios 
acionistas, que seriam os primeiros a ajudar-nos a criar massa crítica para depois irmos para 
o mercado, eles próprios estavam muito de pé atrás, muito pouco crentes que este tipo de 
solução pudesse trazer algum valor acrescentado. Isto é um pouco característica do 
português e do mercado português, que é um mercado muito descrente. Um mercado que 
investe, que arrisca pouco. Tem o seu processo que controla e processos novos que não 
controlam não queriam adotar, o que explica um pouco o insucesso da empresa nos 
primeiros anos. Começamos a empresa com 4 pessoas, nos primeiros 2 anos chegamos a 
ter 32 pessoas mas a determinada altura os acionistas deixaram de investir na empresa. 
Destas 32 começamos a despedir pessoas e passamos a ser só 9, exatamente por esta 
pouca adesão do mercado a este tipo de soluções. Temos feito o nosso caminho, desses 9 
que éramos em 2002, nós hoje somos cerca de 60 colaboradores e cerca de 25 outsourcers. 
Estamos portanto a falar de um caso de sucesso de uma empresa que esteve quase 
condenada a morrer e que conseguiu dar a volta e é hoje um caso de sucesso no mercado. 

 

VIRGINIA: Acha que essa mudança de atitude na generalidade das pessoas está bem 
diferente do ano 2000, não é? Hoje não só a atitude como a tecnologia é diferente. Se 
fosse hoje o arranque da Saphety encontrariam outro tipo de problemas? 

MIGUEL: Seguramente! Em 2000 as pessoas não estavam muito preocupadas com a 
tecnologia, era mais uma questão conceptual, uma questão de política, de mentalidade que 
fazia ou não as pessoas mudarem. Hoje as pessoas claramente identificam quais são os 
seus problemas, são pessoas muito mais informadas, conhecem muito mais casos de 
sucesso ou de insucesso e portanto quando vamos às empresas, elas querem é perceber se 
a nossa solução as ajuda a resolver os seus problemas, quando no passado elas nem 
achavam que tinham um problema. Achavam que o processo deles era o melhor processo do 
mundo e portanto não aceitavam que uns espertalhões lhes dissessem como é que eles 
podiam fazer as coisas melhor. Achavam que sabiam muito bem como fazer as coisas. 
 
VIRGINIA: Então este processo foi um pouco atribulado, mais por questões de cultura 
e de atitude das pessoas do que propriamente por questões tecnológicas. Em que é 
que a vossa oferta de serviços SaaS se diferencia da concorrência?  

MIGUEL: Aqui vou ter de falar um pouco da oferta que temos. Falando da Função Publica, a 
nossa solução é mais amigável do ponto de vista do utilizador. Todos os nossos clientes e 
que já foram clientes de outras plataformas nos dizem isso. Do ponto de vista de faturação 
eletrónica, temos a sorte de ter um contrato com os grandes HUBs de faturação eletrónica e 
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portanto sendo eles já nossos clientes essa já é uma diferenciação. Já temos vários 
fornecedores que querem estar no mesmo HUB que presta o serviço para os emissores. Isto 
é como os operadores de telecomunicações. Se eu comunicar com muita gente que é da 
Optimus, não vou querer estar noutra rede que não seja a Optimus. Do ponto de vista das 
Compras creio que o nosso valor acrescentado tem a ver com a experiencia da equipa. Nós 
já cá estamos há muito tempo desde 2000, já passamos por todo o tipo de situações e isso 
claramente num grande negócio, numa venda mais complicada, essa experiencia passa-se e 
o cliente percebe isso. Percebe que está a lidar com pessoas que já têm experiencia neste 
tipo de situações e que nascemos nisto, ao contrário de outros concorrentes que eram 
fornecedores de Software normal e a determinada altura quiseram mudar para Software-as-
a-Service porque estava na moda e que se não mudassem achavam que iam perder o 
comboio. Nós sempre fomos Software-as-a-Service orgulhosamente desde o princípio. 

 

VIRGINIA: Como promove, junto dos potenciais clientes, a utilização do Cloud 
Computing e especificamente das vossas soluções SaaS? 

MIGUEL: Pelos canais normais. Temos o orçamento de marketing que eu próprio giro e 
claramente que insistimos neste tipo de promoção. Creio que as melhores formas são duas, 
no meu entender, para melhor nos promovermos: uma, organizando encontros de partilha de 
experiencia entre clientes, futuros clientes e não clientes. É uma forma fácil de promover e de 
lhes alertar para as vantagens que uma solução de Software-as-a-Service pode ter para as 
suas empresas. Outra, lançando soluções inovadoras. Por exemplo, nós lacamos hà cerca 
de 3 anos um projeto que foi financiado pelo CREN que previa a desmaterialização das guias 
de transporte de mercadorias entre empresas. Esse projeto foi de tal forma inovador que o 
próprio estado legislou nesse sentido. Com base nesse projeto, a partir de Maio já vai ser 
possível às empresas circularem mercadorias entre elas sem existir um documento físico, 
tudo baseado na plataforma desmaterializada e de Software-as-a-Service. A Saphety esteve 
na génese desse projeto e isso criou um grande burburinho à volta das soluções da Saphety 
e neste tipo de soluções inovadoras. Outro exemplo tem a ver com o acordo que fizemos 
agora com o Millenium BCP, em que vamos passar a disponibilizar na Internet Bundle das 
empresas as faturas eletrónicas que as empresas emitem e recebem. Para eu conseguir ver 
o Internet Bundle enquanto empresa, as faturas que emiti, se já estão pagas ou não, as 
faturas que recebi, e poder diretamente no Internet Bundle pagar essas faturas ou recorrer a 
serviços financeiros automaticamente onde haja faturas eletrónicas. É também um serviço 
inovador e também um serviço que criou um grande ruido positivo à volta das soluções da 
Saphety e essa é a melhor forma de promover. As empresas começam a ver que talvez seja 
uma solução que pode fazer sentido para elas. 

 

VIRGINIA: Essas soluções podem ser utilizadas em diferentes países? Estão 
preparadas para ser utilizada em diferentes países com diferentes moedas e idiomas? 

MIGUEL: Sim, as nossas soluções são todas multi-idioma, multi-moeda, multi-empresa. Hoje 
temos clientes efetivos em cerca de 20 países. Podemos dizer que somos uma empresa 
internacional nesse sentido. 

 

VIRGINIA: Quer reforçar as razões que levam os clientes a compraram os vossos 
produtos? 

MIGUEL: Aquilo que já expliquei em termos de promoção. 
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VIRGINIA: O que você vê como a tendência emergente chave na indústria de Software? 
Dentro do mercado atual qual é a tendência impulsionadora de evolução da indústria 
de Software? 

MIGUEL: A globalização é um ponto importante mas claramente as empresas estão a 
perceber as vantagens que este tipo de solução têm. Nós estamos numa área muito 
específica do Software-as-a-Service. Estamos numa área de tentar otimizar ou melhorar a 
relação entre as empresas, é claramente onde nós estamos. As empresas começam a 
perceber que este tipo de soluções as ajuda em termos de globalização, ou seja, as ajuda a 
tirar partido do melhor que elas precisam independentemente de onde esse melhor possa 
estar. A Sonae MC é um exemplo muito bom, usa a nossa solução da Leilões eletrónicos e 
com muita facilidade faz um leilão com fornecedores que podem estar nos 5 cantos do 
mundo. Em 2h resolve o assunto, o que seria impossível se não estivesse a usar uma 
solução de Software-as-a-Service. O tema da globalização e o suporte a estes processos 
globalizados, vender para mais mercados, comprar em mais mercados, relacionar-se com 
fornecedores e stakeholders em geral nos vários pontos do mundo, claramente é uma 
tendência emergente na indústria do Software e na indústria do Software-as-a-Service. 

 

VIRGINIA: Já respondeu mas quer reforçar em que medida as vossas soluções 
melhoram a eficiência das Organizações dos vossos clientes? 

MIGUEL: São processos que as empresas vêm que podem melhorar, nesta onda de reduzir 
custo e otimizar a relação entre empresas com que trabalham e portanto a nossa oferta 
encaixa aí em ajudar as empresas nesse sentido. 

 

VIRGINIA: Relativamente à qualidade, o que nos pode dizer relativamente ao nível de 
qualidade das vossas soluções? 

MIGUEL: Nós fazemos soluções que são normalmente muito massificáveis e portanto temos 
o ciclo completo de suporte à solução. Se não fizermos uma solução com qualidade, isso 
reflete-se muito em nós, porque temos as pessoas a ligar para o nosso Help Desk, temos os 
nossos clientes a falarem com a nossa equipa de projeto, temos os diretores gerais a 
dizerem que a solução não faz nada daquilo que queriam e portanto claramente que a 
qualidade é o nosso foco. Qualidade para garantir depois que o processo de implementação 
é um processo streamline, não tem grandes incertezas nem grandes problemas durante a 
implementação. Eu diria genericamente que é uma solução com uma qualidade acima da 
média. 

 

VIRGINIA: Com base nas medições que têm feito através desse feedback do serviço de 
suporte, e proactivamente com certeza que antes de colocarem a solução no mercado 
passam por um processo de certificação de qualidade. É assim? 

MIGUEL: Temos um processo de certificação interna e externa. A plataforma de contratação 
pública, ela própria é sujeita a um processo de certificação externa, tem de ser homologada 
para poder operar no mercado. Temos de passar por processos que garantem que as 
soluções estão prontas para ir para o mercado. 
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VIRGINIA: A propósito da confiabilidade das soluções. O que pode apontar e que nos 
leve a concluir que a solução é confiável? O que leva as pessoas a terem confiança na 
solução? 

MIGUEL: A confiança vem muito do facto de sermos uma empresa sólida, de termos uma 
base acionista sólida. Na verdade isso é o maior fator de confiança que a empresa tem na 
nossa solução, mais do que qualquer outra certificação. Pelo facto de ser da Sonae, as 
empresas acham que podem confiar. Isto constitui uma vantagem relativamente aos nossos 
concorrentes que não têm uma base acionista tão forte. 

 

VIRGINIA: Quando alguém compra algo e ainda mais um serviço, pensa na 
continuidade desse serviço. O que vai acontecer daqui a 6 meses se a empresa falir, 
se a empresa desaparecer, o que acontece com os meus dados. Além de um SLA que 
deve ser acordado, que garantias vocês dão aos vossos clientes? 

MIGUEL: Há um ponto muito importante no Software-as-a-Service. Tipicamente os 
processos em Software-as-a-Service, contrariamente ao Software instalado inhouse, que é 
um Software que é pago à cabeça maioritariamente e depois eventualmente podem ter uma 
manutenção relativamente baixa ao longo do tempo, o que faz com que seja uma maior 
barreira à mudança. A empresa investiu muito na compra daquele Software e se as coisas 
não correrem bem é um problema porque não vai poder mudar, ou então mudando vai 
perder todo o investimento. No caso do Software-as-a-Service há também um custo de Setup 
mas normalmente é um custo mais baixo e a grande maioria do custo é pago ao longo do 
tempo. Temos casos que o custo de Setup é zero. Há depois um pagamento mensal, anual, 
ou de utilização do serviço. Isto é visto como um acordo de partilha de responsabilidades 
entre o fornecedor e o cliente. O fornecedor diz: “se não estiveres satisfeito com o meu 

serviço, podes cancela-lo ou deixares de pagar”. Isso no fundo faz com que sejamos mais 
exigentes na qualidade e na fiabilidade da solução. 

 

VIRGINIA: Já que falou nos custos, para o leque de clientes que têm, e isto difere um 
pouco para pequenas, médias ou grandes empresas, acha que este é um fator 
importante para a escolha da solução, entre On-premisse ou SaaS? 

MIGUEL: Já tive diferentes opiniões sobre a resposta a dar a esta questão. Nós temos 
diferentes tipos de projetos. Se a pergunta for para aqueles projetos em que tipicamente não 
cobram Setup, cobramos só o valor mensal ou anual de utilização do Software, a resposta é 
sim que é um ponto diferenciador. Nos outros caso não, porque a partir do momento que 
cobramos algum valor de Setup, ainda que seja mais baixo do que o Setup que é cobrado 
por outro tipo de Software que não é Software-as-a-Service, as empresas já vão avaliar de 
qualquer maneira. O valor é diferente mas depois muitas vezes o que vão analisar é o TCO a 
3 anos ou a 5 anos e aí a coisa será ela por ela. A questão que pode fazer a diferença é a 
capacidade que as empresas têm de ter um Software que está constantemente atualizado. 
Este é um ponto importante que nós tentamos sempre alavancar. 

 

VIRGINIA: Atualizações sem custos adicionais, então. 

MIGUEL: Sim, sem custos. 
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VIRGINIA: Obviamente tiveram ganhos com a oferta SaaS, é a razão de existência da 
empresa. Quais são as vossas expectativas de crescimento? 

MIGUEL: Para os próximos 5 anos, estamos a pensar crescer numa média de 25% ao ano. 
Na prática vamos dobrar o valor da empresa num espaço de 4 anos mais ou menos e 
portanto são crescimentos fortes, tendo em conta a conjuntura económica mas essa é a 
nossa expectativa. 

 

VIRGINIA: Acha que esta fase de crise económica pode ser uma oportunidade para o 
desenvolvimento desta oferta de SaaS, ou por outro lado, atrasa esse 
desenvolvimento? 

MIGUEL: Pode ser uma oportunidade para aquelas empresas que neste momento tiverem de 
fazer um investimento, optarem por uma coisa ou outra mas também sabemos que nestas 
alturas as empresas estão muito preocupadas em sobreviver. Quando estamos em modo 
sobrevivência não pensamos no ponto de vista estratégico, nem a médio prazo, só 
pensamos em curto prazo e como é que tenho dinheiro, para amanhã pagar os salários aos 
empregados e como vamos assumir pedidos de ajuda junto do banco, etc. e portanto isso 
pode ser uma objeção à adoção deste tipo de soluções, mas ainda assim dá-nos também 
uma oportunidade pois nós estamos trabalhar para esses exatamente. Se temos uma 
solução que ajuda a resolver um problema que o cliente tem para resolver agora e 
provavelmente nem sequer tem de pagar para essa solução, portanto também é visto como 
uma oportunidade. 

 

VIRGINIA: Em que medida considera a oferta de produtos SaaS, necessária para 
garantir o seu posicionamento no mercado? Hoje em dia, acha importante ter esta 
oferta SaaS? 

MIGUEL: Já tivemos alguns clientes, posso lembrar-me de 4 ou 5 nestes últimos 13 anos 
que disseram “eu não quero SaaS. Eu quero instalar aqui localmente”. Para estes casos, na 
prática, pegamos na nossa solução e instalamo-la na infraestrutura do cliente mas, não deixa 
de ser uma solução Saas. É SaaS só que em vez de ser operada por nós é pelo cliente. 
Claramente passado algum tempo os clientes arrependem-se sempre da opção que tomaram 
porque gastaram muito mais dinheiro e não obtiveram esse tão mais nível de serviço de que 
estavam à espera. De facto nós somos especialistas nisso, queremos oferecer um bom 
serviço e portanto nós tratamos bem no nosso serviço. Para o cliente não. É mais um 
processo não core do negócio dele. 

 

VIRGINIA: E nesse caso, quais foram as razões que levaram o cliente a optar por 
instalar a solução localmente? Seria a privacidade dos dados de informação? 

MIGUEL: Acima de tudo privacidade e muitas vezes porque há algumas questões relativas à 
forma como as empresas fazem os investimentos. Esta diferença ou esta dicotomia entre 
CAPEX e OPEX, interfere. Muitas vezes os clientes querem CAPEX, quem comprar uma 
solução, querem ter a solução, olhar para ela de manhã. Nós no início conhecíamos muito 
isto, os informáticos das empresas olhavam para estas soluções de Software-as-a-Service 
como um inimigo para eles. Eles gostavam de ter o servidor ali na sala deles, olhar para ele, 
dar-lhe “Bom Dia” todas as manhãs, dar-lhe carinhos (risos). Nos dizíamos que na prática 
não era isso que tinham de fazer, que tinham de fazer coisas muito mais importantes do que 
fazer festinhas ao servidor todas as manhãs. Essa tem sido a evolução até hoje. 
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VIRGINIA: Em termos organizacionais isto também tem impactos. Há, de certa 
maneira, uma reorganização de perfis funcionais, porque uma pessoa que 
normalmente estava a gerir um servidor vai deixar de o fazer e vai fazer outra coisa, vai 
ter de gerir uma infraestrutura que não está ali ao lado dele, está fora, pode nem ter de 
a gerir. Isto pode então ser um handicap para a adoção? 

MIGUEL: Sim. 

 

VIRGINIA: Relativamente à segurança da informação, acha que as leis da proteção de 
dados de cada país e a regulação dessas leis, ajudaria as pessoas em geral a 
aceitarem soluções deste tipo? 

MIGUEL: Na minha opinião está mais ou menos bem regulada. Não temos obtido grandes 
problemas nesse sentido. Na área da fatura eletrónica, a coisa está mais ou menos bem 
regulada, não temos tido problemas nesse sentido. Não tenho grande experiência para 
responder se isso poderia melhorar ou não. 

 

VIRGINIA: De que maneira a solução permite agir com facilidade e rapidez? Em termos 
de configuração, quando é disponibilizada a solução à empresa cliente que por sua 
vez pode ter outros clientes, é fácil e rápido configurar, a solução tem esta 
possibilidade ou para cada adaptação é preciso uma customização, leva uns dias a 
disponibilizar, como é?  

MIGUEL: Tipicamente a solução é um pouco “dura de rins” (risos). Não é muito customizável 
porque tem sido o nosso caminho. Tentamos ter uma solução que fosse a melhor na área, já 
perfeitamente customizada com aquilo que os clientes precisam, para não haver a 
necessidade dos clientes fazerem essa adaptação. Quando existe essa necessidade é um 
problema de facto. A solução não está preparada para esse tipo de customizações. Trata-se 
de uma solução central que quando tem uma customização é disponibilizada para todos os 
clientes e portanto obriga-nos a ter essa gestão um pouco menos flexível, mais dura, mais 
Standard. Somos nós que definimos o roadmap de evolução dos produtos. Isso é bom para 
uns clientes e é mau para outros. 

 

VIRGINIA: Em termos de novas funcionalidades, são disponibilizadas através de 
Releases. Já agora quantas vezes por ano? 

MIGUEL: Depende da solução que estamos a falar. Temos casos em que são 
disponibilizadas Releases mensais e temos casos em que temos Releases trimestrais. 

 

VIRGINIA: Na penúltima questão não me referia a novas funcionalidades mas sim à 
configuração da aplicação. Por exemplo, um cliente quer a Homepage de uma 
determinada forma, ou por exemplo ter diferentes opções para o processo de 
autenticação em que um cliente escolhe basear-se no User e Password e outro já quer 
basear-se nos últimos algarismos do NIF, este tipo de coisas. 

MIGUEL: Difícil. Muitas vezes é possível fazer mas tem de ser a nossa equipa aqui de 2ª 
linha que faz esse tipo de customizações. Também os clientes preferem assim, o que é um 
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problema pois é um custo que nós temos de lhes passar enquanto se fossem eles a fazer 
seria mais fácil. 

 

VIRGINIA: Entrando um pouco na parte mais técnica, descreva-nos a arquitetura de 
alto nível da vossa solução. O objetivo desta questão é perceber se é Multi-Tenant e a 
que nível. Têm uma base de dados única para todos os clientes e aí como é que 
garantem o isolamento dos dados entre organizações, ou então têm bases distintas 
em cima da mesma plataforma, etc. Pode falar-nos um pouco disto? 

MIGUEL: Está tudo na mesma infraestrutura, na mesma base de dados e garantimos essa 
separação dos dados entre os clientes de forma aplicacional. Muitas vezes não queremos 
garantir, queremos que os clientes tenham acesso aos dados dos ouros, obviamente os 
dados que fazem sentido. Por exemplo, quero emitir uma fatura e envia-la a outro cliente que 
também está na plataforma por isso os dois clientes tem acesso à mesma informação. Quero 
lançar um concurso público e quero que todos os utilizadores da plataforma sejam 
notificados, então todos têm de ter acesso aos mesmos dados. Tudo o mesmo, com 
separação dos dados aplicacionalmente. 

 

VIRGINIA: Quais as tecnologias que usam? 

MIGUEL: Java, Net, Webservices, SOA, estamos a entrar nas áreas Mobile, começamos a 
ter soluções específicas para Mobile e temos uma componente muito grande de segurança 
muito a ver com os certificados digitais, as assinaturas. É uma área na qual temos também 
muito know-how e investimos muito. Encriptação de informação, que também é uma área 
que trabalhamos muito. 

 

VIRGINIA: Já que estamos a falar de segurança, que medidas de segurança tem 
implementadas na soluções SaaS? 

MIGUEL: Estamos num processo de implementação da ISO 27001 que esperamos terminar 
este ano de 2013 e temos em algumas soluções certificações por auditores externos, por 
sinal bem exigentes em termos dos níveis de segurança que temos de ter nas nossas 
soluções relativamente à segurança da informação. 

 

VIRGINIA: Medição dos consumos dos clientes. Isto está diretamente relacionado com 
os diferentes modos de pagamento. Que modos de pagamento têm? Com base numa 
subscrição, com base na utilização? 

MIGUEL: Temos um pouco de tudo. Temos aquela situação inicial do projeto em que 
normalmente os clientes pagam as horas homem da equipa de projeto para implementar a 
solução, a integração com os seus sistemas, depois temos aqueles modelos baseados na 
subscrição em que pagam, tipicamente, a nível de utilizador, a nível de serviço que querem 
ter, ou também modelos baseados na utilização. Pagam ao documento transacionado. Por 
exemplo, pagam um valor por cada fatura que emitem. 

 

VIRGINIA: Nesse caso do modelo baseado na utilização, como é que medem os 
consumos? Como é que chagam ao final do mês e dizem ao cliente que paga X porque 
transacionou Y documentos? 
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MIGUEL: Temos as plataformas montadas sobre o sistema de Billing que está suportado no 
nosso CRM. Nos ciclos de faturação tipicamente mensais, é medida a utilização que as 
empresas tiveram nos sistemas e essa informação é passada ao sistema de Billing que vai 
fazer a faturação aos clientes. Portanto, medido com base naquilo que acordamos com o 
cliente quer seja por utilizador, quer seja por transação. Tipicamente temos dois modelos de 
faturação. Temos faturação baseada em transações e faturação baseada em eventos. 
Eventos podem ser o nº de artigo que um fornecedor tem em catálogo, pode ser o nº de 
utilizadores que ele tem ativos, pode ser o nº de procedimento lançados, ou pode ser uma 
serie de coisas. Por transação, sempre que precisamos de saber o valor de uma transação, 
que podem ser dados relevantes para faturarmos ao cliente, usa o modelo de faturação 
baseado em transações. 

 

VIRGINIA: Disponibilizam o relatório ao cliente, ou ele pode consultar Online? 

MIGUEL: Online, pode ir consultando os consumos. 

 

VIRGINIA: � A solução permite replicação e consistência nos dados? Por exemplo 
acordam um SLA que em termos de disponibilidade do serviço dizem garantir 99% ou 
100% de disponibilidade? Têm algum processo de replicação dos dados? 

MIGUEL: Sim, temos Disaster Recovery implementado entre Lisboa e Porto em que 
replicamos os dados para a infraestrutura do Porto. 

 

VIRGINIA: É usado este processo para as intervenções na infraestrutura? O serviço 
está continuamente disponível, eu estou uma intervenção num servidor ou numa 
componente da plataforma, o serviço permanece disponível, volto a ativar essa 
componente e há uma sincronização para garantir a consistência dos dados? 

MIGUEL: Sim. 

 

VIRGINIA: E isto entre os 2 Datacenters Porto e Lisboa? 

MIGUEL: Sim.   

 

VIRGINIA: O ambiente utilizado é virtualizado? 

MIGUEL: VMware 

 

VIRGINIA: Quais são os próximos passos? Vão continuar a apostar na oferta de 
serviços SaaS? Qual a vossa estratégia de negócio? 

MIGUEL: É continuar a apostar, achamos que estamos no caminho certo e portanto vamos 
continuar a apostar neste tipo de soluções e cada mais disponibilizar no mercado este tipo de 
soluções, pensar muito neste componente internacional que para nós é um ponto muito 
importante. 

 

VIRGINIA: Pretendem então abarcar novos mercados. 
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MIGUEL: Sim, para nós é um componente muito importante. 

 

VIRGINIA: Há sempre oportunidade para melhorar. Em que medida a oferta de SaaS 
poderia melhorar? Aspetos de arquitetura, infraestrutura, de segurança, etc.? 

MIGUEL: Tipicamente, estamos agora numa área de orientação a serviços. Tudo o que 
desenvolvemos na nossa plataforma, pode ser feito pelo nosso cliente diretamente na nossa 
plataforma mas, quando desenvolvemos essa funcionalidade ou esse módulo também 
pensamos num modelo orientado a serviços. Ou seja, se o cliente quiser de alguma forma 
gerir esse processo internamente, usando a nossa plataforma só para comunicar com os 
seus parceiros, a plataforma também está preparada para ser orientada a serviços e 
portanto, ele pode fazer essa implementação na solução dele e depois invocar algum 
Webservice que nós tenhamos que permitir que essa informação nos chegue a nós. 
Claramente esse é um grande trend para os próximos anos. 

 

VIRGINIA: Em que medida a estratégia de Cloud pode ter impacto no desenvolvimento 
das empresas portuguesas face ao atual cenário económico? Que medidas estarão ao 
alcance dos empresários portugueses que possam contribuir para melhoria do atual 
cenário? 

MIGUEL: Hoje os nossos empresários e as pessoas que trabalham com as nossas soluções, 
acredito que estão mais viradas, mais aware deste tipo de plataforma e portanto, percebem a 
vantagem que podem ter. Claramente será uma evolução natural de todas as empresas 
usarem este tipo de serviços. Hoje todas as empresas que se relacionam com o estado, que 
devem ao estado, já têm que usar este tipo de plataforma e portanto, já devem pensar 
porque é que não usam também para outras coisas e não só para o estado. Acaba por 
mudar de forma natural. 

 

VIRGINIA: Como última questão, qual é a mensagem mais importante que você acha 
que deve passar para alguém que considera comprar as vossas soluções? Como 
mensagem para os potenciais clientes, o que gostaria de deixar? 

MIGUEL: Basicamente aquilo que já referi ao longo desta entrevista. Claramente a vantagem 
de uma solução destas, que permite aos clientes focar no seu Core Business, contratar essa 
solução como um serviço e entregar esse serviço a alguém que é especialista na evolução, 
na construção, na operação deste tipo de soluções. Depois, este acordo que existe de 
partilha de risco e de responsabilidades. Como o cliente está a pagar um serviço, se não 
estiver satisfeito com o serviço pode deixar de o pagar. Isto obriga ao fabricante de Software 
a ter uma evolução constante e a estar constantemente a lançar novos produtos, novos 
serviços para agarrar o cliente, para este continuar a ver valor no seu serviço. Esse 
claramente parece-me ser o grande driver para convencer as empresas. 

 

VIRGINIA: Gostaria também de saber se tem algo a dizer para outro tipo de providers 
mais ligados à infraestrutura, os PaaS, IaaS. Será que vê alguma melhoria a fazer ou já 
considera a oferta aceitável? 

MIGUEL: Se pensarmos a oferta a nível nacional não é ainda aceitável mas tendo em conta 
que posso usar em Portugal uma oferta de PaaS ou IaaS em qualquer ponto do mundo, eu 
diria que a oferta já é considerável. Para os portugueses parece-me é que ainda há algum 
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trabalho a fazer. Basta ver a oferta que vemos a nível internacional e a oferta que temos em 
Portugal. O problema é que esse tipo de oferta obriga a grandes investimentos e as 
empresas portuguesas não estão muito viradas para grandes investimentos. Parece-se difícil 
uma empresa portuguesa competir com um oferta internacional em IaaS e PaaS. Em SaaS 
também exige investimento mas é menor, é mais em capital intelectual, em ter soluções 
inovadoras do que propriamente em infraestrutura propriamente dita. 

 

VIRGINIA: A Saphety recorre a algum destes providers internacionais? 

MIGUEL: Não, trabalhamos muito com a Mainroad. Toda a infraestrutura é gerida pela 
Mainroad, eles podem eventualmente recorrer a providers internacionais. Nós alugamos essa 
gestão da infraestrutura à Mainroad. 

 

VIRGINIA: Como investigadora, também gostaria de saber: Tem alguma recomendação 
a fazer, que leve a aprofundar a investigação e o conhecimento? 

MIGUEL: Sim, é importante este trabalho. É importante os investigadores saírem do 
laboratório onde normalmente estão, fazerem este trabalho de irem mais às empresas, 
perceberem exatamente como as empresas usam os serviços e de que forma podem ajudar 
as empresas. O papel dos investigadores é um pouco descodificar quais são as reais 
necessidades ou as reais tendências das pessoas e das empresas, e passar essa 
informação para o mercado para que outras empresas possam pegar nisso e lançarem 
produtos inovadores. O meu conselho é esse, que vão às empresas, às pequenas, às 
médias, às grandes, às micro, às nano, todas as empresas e perceber exatamente qual é o 
caminho que faz sentido. Muitas vezes também fazer um pouco de evangelização que 
também é importante. 

 

VIRGINIA: Muito obrigada Miguel pelo seu tempo e disponibilidade. 

 

Transcrição de entrevista áudio gravada por Virgínia Araújo 

 

  
Virgínia Araújo 
Ph.D. Research, Universidade de Vigo 

 

 
  



Software como um Serviço - Impacto nas Empresas Portuguesas 
__________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 292

  



Software como um Serviço - Impacto nas Empresas Portuguesas 
__________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 293

Caso 3 
 
 

Perspetivas dos Gestores Empresariais acerca 
da Utilização de SaaS (Software as a Service) 
 
 
Entrevista com Jorge Xavier e Rui Cardoso, 
respetivamente Gestor e Diretor de 
Desenvolvimento na myPartner  
por Virgínia Araújo  em 20 de Fevereiro de 2013 
 
 
20 Fevereiro 2013 – Foram colocadas algumas questões ao Jorge Xavier e ao Rui Cardoso, 
Gestor e Diretor de Desenvolvimento na myPartner respetivamente, sobre a sua empresa e 
sobre as suas experiências no fornecimento de soluções de Software as a Service. 
 

  

    
Jorge Xavier       Rui Cardoso  
Gestor         Diretor 

 
  
VIRGINIA: Para enquadramento, gostaria que nos falassem um pouco sobre a vossa 
empresa e área de negócio. Depois, que falassem também um pouco sobre a vossa 
atual função e percurso profissional. 

JORGE: Antes de mais quero dizer que temos todo o gosto em colaborar com este projeto de 
investigação. Nós somos uma empresa especializada em Software de gestão, aplicações 
CRM, Business Intelligence, e e-Commerce, sendo certo que o core da atividade da 
mypartner é o ERP. Trabalhamos do ponto de vista de parcerias essencialmente com a 
Microsoft e mais recentemente com a SAP para a área de BI.  

Aqui presentes estão Jorge Xavier que tem a responsabilidade de Business Development da 
área comercial e Rui Cardoso que assume a direção técnica da myPartner. 

RUI: Assumo a responsabilidade pelos recursos da área técnica bem como pela assunção e 
avaliação de plataformas técnicas que possamos ter no enquadramento do nosso negócio. 
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Sou licenciado em Engenharia Eletrotécnica de Computadores pela Faculdade de 
Engenharia da universidade do Porto. 

JORGE: Em termos do background académico, sou formado em Gestão e MBA com a 
especialização em Sistemas de Informação pelo IESF, e tenho também o Mestrado em 
Inovação pela Universidade de Aveiro. 

Sobre o posicionamento da myPartner no que diz respeito aos serviços de SaaS, temos 
vindo nos últimos anos, e importa fazer aqui uma nota introdutória em que nós não somos 
uma empresa com produto, portanto não somos aquilo que no nosso setor se chama de ISV, 
não temos produto, somos um puro revendedor de soluções e com competências ao nível da 
consultoria e da formação nesta área aplicacional que referi. Nós de alguns anos a esta 
parte, pela própria evolução que o fabricante, o parceiro, tem vindo a dar ao produto, temos 
vindo a fazer esta transição, primeiro naquilo que se chamou de Private Cloud, que não é o 
serviço SaaS como hoje já começa a generalizar-se mas sim num alojamento remoto numa 
infraestrutura de terceiros e não da própria empesa. É uma instância da própria empresa cujo 
alojamento é feito fora mas são Private Clouds. No fundo não há uma transição tao grande, 
há só uma deslocalização da infraestrutura mas não uma transição do modelo. Nós em 
relação a isso temos já 2 anos de experiencia, foram sobretudo áreas novas como o e-
commerce que começaram a puxar por isso. Ou seja, todos os projetos de e-commerce que 
nós fizemos foram sempre nessa modalidade de haver um parceiro de hosting que num 
ambiente de Private Cloud alojava a infraestrutura de e-Commerce para assegurar 
essencialmente a disponibilidade, a monitorização 24x7, os Backups e portanto, não obrigar 
às empresas que têm projetos de e-Commerce e querem assegurar esta disponibilidade, 
sejam obrigadas a investir em infraestrutura. 

RUI: Esta foi claramente aquilo que levaram as empresas nossas clientes a optarem por 
essa solução. Não ter necessidade de ter recursos in-house para ter de gerir infraestrutura 
em que a disponibilidade tem 24x7x365. Eu diria que foi esta a pedra de toque nessa 
decisão. 

JORGE: E daí a área que puxou mais por isto ter sido o e-Commerce pela tal necessidade 
de disponibilidade num horário mais alargado, fim de semana, etc., o que para nós é mais 
confortável porque nos liberta da obrigação de ter que dar suporte nesse horário alargado e 
portanto, havendo parceiros que o fazem, é bom para o cliente final e é bom para nós 
também. Mais recentemente, os próprios fabricantes têm vindo a disponibilizar Clouds 
públicas, a disponibilizar o Software com um serviço, e muito concretamente a Microsoft fê-lo 
com o Dynamics CRM que é o nosso produto para a área de CRM, trabalhamos 
exclusivamente com o Dynamics CRM, e também fez isso ao nível do Office, ao nível do 
Exchange, portanto temos projetos também a esse nível e cada vez mais o caminho passa 
por aí. A Microsoft ainda agora em relação ao Office, mas também em relação ao CRM, fez 
uma aposta muito forte e também uma otimização em relação àquele modelo que tinha 
inicialmente e portanto, a aposta do nosso ponto de vista irá passar sempre por aqui. Por 
exemplo, a nível do CRM, nós tínhamos um conceito que era, uma coisa são hotfixes que 
vão sendo lançados e outra coisa são versões, e nós a partir do momento em que temos 
uma instalação Online, não podemos estar a lançar funcionalidade e novas versões em cima 
de instâncias que estão em produtivo. Essas questões hoje estão todas ultrapassadas. 

RUI: Em algumas plataformas, noutras nem por isso. 

JORGE: Estava a falar do Dynamics CRM. Efetivamente estas áreas tiveram um período em 
que tiveram de ser amadurecidas e portanto acho que a nossa expetativa é que o SaaS, a 
utilização das aplicações como um serviço puro, vai cobrir aquele espaço das Private Clouds 
que numa primeira fase tiveram o seu espaço mas que agora não. Ou seja, ficamos mais 
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reduzidos a players globais como uma Amazon e outros dessa dimensão que vão continuar a 
ter o seu espaço mas, queles mais pequenos, mais locais, vão talvez acabar por perder o 
seu espaço. Acaba por não ter vantagem nem de serviço nem de custo face a esses players 
grandes como a Amazon ou por outro lado, o cliente se tiver o Software como um serviço do 
próprio fabricante como a Microsoft, também imediatamente faz o bypass ao serviço deste 
parceiro local. Portanto, do nosso ponto de vista como o interesse é sempre a necessidade 
do nosso cliente, nós não estamos muito preocupados com a forma como vamos responder, 
cliente a cliente havendo uma necessidade a endereçar, nós procuramos a melhor opção. 
Seja serviço de fabricante, seja Private Cloud, em cada momento olhamos para a melhor 
opção. Como nunca foi nossa preocupação termos oferta de hosting própria nem termos a 
preocupação de desenvolver produto próprio na Cloud, nós olhamos para a necessidade do 
cliente e mapeamos para a oferta que existe. 

RUI: Eu gostava de voltar aquela questão de a quem é que se destina as soluções de Cloud. 
Aqui há meia dúzia de meses, havia a vertente de que estas soluções em Cloud se 
destinavam a pequenas contas com poucos utilizadores, e estamos a questionar-nos se 
assim é ou não. Até pelos próprios contratos que vamos tendo com outros operadores 
internacionais, com outras contas internacionais discutimos relativamente a quem é que se 
destina. O Jorge pode partilhar uma experiencia bem presente da semana passada sobre 
isso. Por exemplo, nós temos uma grande conta nacional com muitos utilizadores, uma 
empresa nacional e multinacional que decidiu o ano passado não ter Hardware próprio, não 
ter equipamento dentro de portas. Isso claramente numa vertente que não tem de assegurar 
manutenção, não tem custos de energia, decidiu que tudo que houvesse para lançar de 
novo, e o CRM foi o primeiro passo dado nesse sentido, iria ser alojado ainda numa lógica de 
Private Cloud. Claramente começou a desmistificar que isto não é só para os pequenos, os 
grandes também vêm interesse nestas vertentes quaisquer que elas sejam, como o Jorge 
estava a identificar. Acho que neste momento estamos a sentir este desafio. A quem é que 
se destina e se a nossa visão estava orientada para o pequeno, para a pequena conta com 
poucos utilizadores, estamos a verificar que se calhar isto não é bem assim. 

JORGE: Isto é muito importante porque no nosso entender há aqui um paradoxo que tem a 
ver com isto: numa fase inicial a espectativa que existia das empresas de Research, dos 
próprios fabricantes, era que com a Cloud, com as aplicações disponíveis como um serviço, 
nós íamos ter um boom de pequenas empresas que não tinham acesso à tecnologia, e que 
íamos ter aquilo que chamam de customer's head, iriamos ter muitos clientes, muitas 
empresas com instalações mais simples, mais pequenas, portanto mais Standard, mas em 
maior quantidade. Isso para nós, em determinada altura foi até um desafio porque vai de 
encontro àquilo que é o nosso core. A nossa atividade é implementação de projetos que 
tipicamente andam nos 100, 200, 300, 400, 500 mil dias de implementação. Nós somos uma 
empresa, sem prejuízo da margem de Software, que vivemos do serviço de consultoria na 
implementação de projetos. Ora, a partir do momento em que nos colocavam o desafio de 
que o futuro não é esse, porque com a Cloud o que vai acontecer é que os projetos vão ser 
mais pequenos, mais Standard e mais clientes, nós deixamos de ter o espaço para prestar o 
nosso serviço que é de consultoria, que passa pela análise de processos, de arquitetura, 
passa pelo processo de tratar as integrações, fazer formação, dar apoio ao arranque. 
Portanto, se passamos a ter um contacto mais direto entre o cliente e o fornecedor do 
serviço, vamos supor entre uma PME e a Microsoft. Neste caso o nosso papel de 
implementador, que seria dar algum apoio, alguma formação, teria aqui um espaço mais 
reduzido, só trava a nossa forma de prestar serviço. Ficávamos com esse espaço reduzido e 
teríamos que nos adaptar a um modelo de em cada projeto termos menos dias, menos 
serviço, menos espaço, e por outro lado mais projetos. Como isto mexe com a nossa forma 
de prestar serviço, mexe com a cultura da organização, das pessoas etc., isto a determinada 
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altura era um desafio e tinha um impacto muito importante, que os modelos da Cloud entre 
os quais o SaaS nos estavam a colocar. Ora, qual é o paradoxo? O paradoxo que está hoje à 
luz de toda a gente é que não é isto que está a acontecer. Como dizia o Rui, estive na 
semana passada em Roma num evento com parceiros da Microsoft de todo o mundo que 
atuam essencialmente na área de Dynamics CRM, mas que tal como a myPartner, tanto 
implementam Dynamics CRM como implementam soluções ERP, ou soluções Salesforce. 
Um ecossistema de parceiros que estava ali reunido debaixo do chapéu Dynamics CRM, 
mas que também fazem outras coisas. Nessa troca de experiencias, ficou muito claro que 
quem está a aproveitar as vantagens da Cloud é o setor Enterprise. Não está a acontecer, é 
um paradoxo e carece alguma explicação do ponto de vista científico, mas quem está a fazer 
esta transição para a Cloud é o setor Enterprise, as grandes empresas e não as pequenas 
empresas, e portanto não está a acontecer aquele movimento de pequenas empresas com 
projetos simples que iam pagar aos ecossistemas de parceiros, de fabricantes, este 
investimento através de uma enorme quantidade de pequenos projetos. O que está a 
acontecer é que o setor Enterprise, que está com uma análise estruturada a nível de custo 
de manutenção, ao nível do CAPEX, está a chegar à conclusão que não faz sentido ter isto 
dentro de portas, e a adotar o SaaS e fazem isto com projetos grandes, em grande escala, 
que carecem na mesma de muito tempo da análise, do impacto na arquitetura, as 
integrações. Ou seja, eu diria que é quase BAU (business as usual) para nós. Do nosso 
ponto de vista, obriga-nos a um impacto menor porque as complexidades que se colocam a 
nível de projeto também são grandes. 

 

VIRGINIA: Já responderam a algumas questões que eu tinha para vos colocar. 
Contudo, queria que falassem mais acerca da motivação. Ou seja, se à partida não era 
muito vantajoso nem muito desafiador abarcar os pequenos projetos com a 
implementação de SaaS, o que é que os motivou a considerar este tipo de oferta na 
myPartner? 

JORGE: Eu diria que num primeiro momento, nós não temos escolha, é um desafio que nos 
é colocado que não nos dá grande alternativa. Os fabricantes, os parceiros estão a dar este 
passo e portanto como já aconteceu diversas vezes na história, quando há estas ruturas, há 
um ecossistema que se adapta e dá o salto e sobrevive, e há o outro que não dá e morre. A 
nossa primeira motivação era acompanhar os fabricantes e os desafios que nos eram 
colocados e portanto, se nos diziam “o caminho é este e vocês têm de estar preparados para 
este novo modelo”, este novo paradigma que passa, se calhar, por não terem tanta gente 
tanto tempo em projeto, mas ter menos gente, menos tempo e mais projetos, isto para nós 
não era uma questão de escolha. 

 

VIRGINIA: Era inevitável para manter o posicionamento no mercado? 

JORGE: Se as agências de research diziam que o negócio era este e justificavam 
mensurando o retorno e que este era o caminho, seria mais rentável, é evidente que 
começamos a fazer planos para esta transição. Hoje temos esses planos montados. Nós 
temos planos que implicam investimento porque altera a forma como a empresa se posiciona 
e presta serviços. Dou um exemplo concreto, Virginia. Imagine que coisas tao simples mas 
que são coisas tão básicas de uma empresa como a nossa que tem a ver com despesas de 
deslocação e coisas afins, a partir do momento que começa a trabalhar em projetos que têm 
uma semana, quinze dias de projeto, começa a ter falta de espaço para enquadrar, do ponto 
de vista da rentabilidade, um consultor que lhe custou muito dinheiro a formar e que tem 
muitos anos de experiencia, e depois tem de imputar este tipo de coisas como despesas de 



Software como um Serviço - Impacto nas Empresas Portuguesas 
__________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 297

deslocação em projetos com orçamentos tão baixos. Isto implica outro tipo de abordagem, 
implica que a prestação seja feita através de consultores, eu não diria menos preparados, 
diria consultores que fazem projetos mais light, mais simples. Do ponto de vista daquilo que é 
o custo para a empresa são recursos mais baratos. A myPartner preparou-se, sabendo que 
isto carecia de inclusivamente se fazer um investimento em termos de organização. 

 

VIRGINIA: Vocês basearam-se no conhecimento que tinham das tendências, dos 
vários estudos que existiam, acompanhando a evolução tecnológica mas, os próprios 
clientes também procuravam este tipo de soluções? Consideram que as pessoas 
conhecem este conceito de Software disponibilizado como um serviço? 

RUI: Eu diria que há aqui uma área que está a arrastar muito esta lógica da Cloud e do 
Software-as-a-Service que é a questão da mobilidade. Tanto na vida pessoal como na vida 
profissional queremos ter acesso a tudo, a qualquer momento e em qualquer lugar. Portanto, 
isto está claramente a puxar muito por estas soluções da Cloud, de serviços que estão 
acessíveis, onde esta lógica de SaaS vê-se aqui refletida, e nós cada um pela nossa 
experiência, até pessoal e não só profissional, estamos a exigir isso. Claramente o mercado 
Enterprise também já está a exigir isso. Nós começamos a sentir isso na área de Business 
Intelligence com os decisores a querem ter acesso à informação em qualquer lado, Online e 
Offline, e isso também nos levantou também algumas questões. Parecia que o Offline estava 
morto mas que se calhar agora com passagem de existir rede WiFi também nos aviões, 
vamos voltar ao mundo Online, mas o Offline entretanto também parece que ressurgiu. 
Vamos à questão fundamental que é o facto de a mobilidade estar a puxar efetivamente por 
esta lógica de serviço. Eu acho que esse ponto de vista, dos clientes começaram a sentir 
essa necessidade. Acho que não foi só moda, é claramente também uma necessidade dos 
utilizadores com grande mobilidade e não é só utilizadores ligados a Sales mas também 
decisores com grande mobilidade e que passaram a querer ter acesso nos iPads, nos 
Desktops, nos portáteis, aos dados. 

JORGE: Isso é muito importante porque como disse no início, a fatia mais revelante da nossa 
atividade ainda está no ERP. Respondendo à questão da Virgínia, nós sentimos esta 
propensão deste desejo da cloud, como dizia o Rui e muito bem, puxado pela mobilidade, 
doutros setores e portanto outras áreas de negócio que não o ERP. Ou seja, e-Commerce, 
Business Intelligence, CRM, todo o tipo de projetos e aplicações que hoje em dia as pessoas 
querem ter nos seus dispositivos móveis, nas diferentes plataformas e portanto disponíveis 
em qualquer lugar, foram estas áreas que nós sentimos a puxar mais pela Cloud e a 
prescindir de terem algo dentro de portas, porque o que lhes interessa é ter a informação 
disponível onde eles estão. Se calhar o ERP, pela própria dificuldade do fabricante que se 
calhar é mais difícil para o fabricante Microsoft, SAP, Oracle, etc., converter tudo aquilo que 
são os processos ERP que são pesados, para uma lógica de mobilidade, e portanto o que 
nós tipicamente temos, são clientes mobile com determinados processos mas não está lá o 
ERP todo. Quantos ERPs correm em browsers? Quantos ERPs permitem ao cliente aceder 
ao pack de funcionalidades nesse tipo de ambientes? Parece-me que pela própria lentidão 
do fabricante em responder no negócio ERP, comparado com a agilidade com que o fazem 
em áreas mais novas e mais focadas e mais isoladas. 

 

VIRGINIA: Sente então que os fabricantes têm alguma falta de conhecimento ou algo 
que lhes falta explorar, tais como técnicas de desenvolvimento? 

RUI: Eu diria que tem mais a ver com a antiguidade das plataformas e faze-las viver num 
mundo novo. São coisas grandes que cresceram muito nos últimos anos, 5, 8, 10 anos, tem 
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um peso grande, arquiteturas que não estavam preparadas para esta lógica de 
disponibilização de serviço e que mudar não é fácil. O nosso exemplo e seguindo aquilo que 
o Jorge estava a dizer, o Dynamics CRM nasceu num tempo, o Dynamics NAV nasceu num 
tempo um bocadinho mais anterior e a reestruturação, a criação de uma nova arquitetura que 
suportasse estes novos modelos, não é uma coisa fácil e tem custos muito elevados. Se nós 
sendo uma empresa relativamente pequena, sentimos dificuldade em saber o que fazer 
nesta nova lógica, temos que perceber também os fabricantes também para fazerem mover 
o barco neste sentido, não é nada fácil.  

JORGE: Por acaso eu nunca tinha refletido nisso como estamos a fazer agora, mas estou 
convencido que efetivamente se os fabricantes tivessem a agilidade e a capacidade de 
converter o peso daquilo que é um ERP para um ótica de Cloud, mas todos eles, pois nós 
conhecemos os outros, uma vez que faz parte do nosso trabalho. Todos eles falam muito em 
Cloud mas verdadeiramente poucos são os ERPS que estão minimamente preparados para 
a Cloud. Podem correr em browser ou podem ter um cliente browser para alguns processos, 
e portanto estou convencido que realmente uma coisa é nós termos uma aplicação em .Net e 
portanto que já nasceu assim e já foi pensada para a Cloud, outra coisa é termos uma 
aplicação pesada. 

 

VIRGINIA: O redesenho das aplicações para este modelo tem alguma dificuldade não 
é? Acha que se houvesse uma maior oferta, nomeadamente na área de ERP, havia 
clientes a aderirem? Não há aquela desconfiança por parte dos utilizadores, que 
querem esse tipo a informação dentro de portas, coloca-la fora da rede local não é 
problema? 

RUI: Na minha opinião, acho que sim. Ainda há uma resistência grande em as pessoas 
acharem que o facto de os dados estarem dentro de portas estão mais seguros do que se 
estivessem alojados no exterior, qualquer que seja o modelo. Muito sinceramente, acho que 
no mercado nacional isso é uma resistência das pequenas organizações. 

 

VIRGINIA: Será apenas uma questão cultural ou também há um fundamento 
sustentado? 

JORGE: Não vejo nenhum. A minha convicção é que mais uma vez vá tocar no tipo de 
empresa e agora vamos tocar também no tipo de decisor. Acho que se os sistemas ERPs 
tivessem mais preparados para a Cloud, uma vez mais seria o mercado Enterprise que teria 
mais predisposição para dar este passo. Porque têm stafs mais informados, mais 
esclarecidos, que são capazes de fazer uma análise custo benefício e fundamentar uma 
decisão de adotar modelos de Cloud, enquanto as pequenas e médias empresas têm fatores 
não só de menor formação e preparação às vezes, mas também fatores, como é que lhe hei-
de dizer, políticos em que a informação não deixa de ser um poder. O diretor de informática 
enquanto domina a sua estrutura, enquanto domina o Datacenter e as aplicações, os 
acessos, isso também é poder para o departamento de informática, isso também justifica a 
sua existência e perpetua o trabalho. Isso vê-se muito nas pequenas e médias empresas, 
enquanto quando existe uma lógica mais de analise de custo beneficio, uma lógica mais de 
separar aquilo é o negocio da empresa, daquilo que é a necessidade pelo uso e no mercado 
Enterprise isso acontece mais, e portanto o decisor não é tanto o diretor de informática mas 
pode ser já uma figura do CEO, que tem preocupações ao nível da gestão da informação, 
mas se calhar já não se preocupa tanto com os detalhes da infraestrutura, ou até pode ser 
um decisor do negócio. Quando isto acontece, acho que há uma predisposição maior. 
Quando isto não acontece há uma predisposição menor, e portanto se os ERPs hoje 
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estivessem mais preparados pelo fabricante para a Cloud como estão outras áreas, eu 
acredito que uma vez mais ia verificar-se aquele paradoxo que não era a pequena empresa 
que iria adotar isto mais rápido porque não precisava de investir em Datacenters, em ar 
condicionado, em Backups e coisas desse tipo, por incrível que pareça, embora isto seja um 
paradoxo, seriam as grandes empresas. 

 

VIRGINIA: Nesse caso, qual é o fator de decisão de uma grande empresa mudar para 
uma estratégia de Cloud? 

Jorge: Eu acho que é separar aquilo que é a necessidade do negócio, aquilo que é o Core da 
atividade da empresa, daquilo que são as competências internas ao nível da gestão da 
informação. As pessoas hoje em dia nas grandes empresas fazem bem esta distinção e 
querem ter competências de gestão da informação. Se isso é dentro de portas ou fora, é 
como forem mais eficiente e mais barato. Uma grande empresa hoje em dia faz bem esta 
separação. Se eu consigo ter as competências ao nível da gestão de informação e posso ter 
usufruto sem ter custos fixos, sem ter riscos, de forma mais barata, com total disponibilidade, 
elas dão esse passo. 

Rui: Nós fomentamos essa análise. 

Jorge: Nós temos uma atitude completamente agnóstica, nós ouvimos o que o cliente 
precisa, não temos interesse que seja o modelo A ou B. Agora na pequena e média 
empresa, às vezes pode faltar formação mas depois existem fenómenos de confusão entre 
aquilo que é o negócio da empresa e aquilo que é o interesse da direção de informática. 

Rui: Mais política do que propriamente outra coisa. 

 

Virginia: Quando incorporaram este tipo de oferta, falaram há pouco nas mudanças. 
Isto constituiu um desafio e obrigou a fazer algumas mudanças na empresa. Como é 
que correu isso? Podem partilhar detalhes sobre os desafios que enfrentaram e que 
desafios foram esses, como é que os contornaram? Foi mais ao nível de atualização 
de conhecimento dos recursos de IT, como é que foi? 

Rui: O primeiro desafio foi claramente encontrar um modelo económico para suportar esta 
atividade. Este foi o principal desafio e digo que foi difícil chegarmos a esse modelo. 
Encontrar um modelo económico onde este trabalho pudesse ser enquadrado foi o primeiro 
desafio. 

 

VIRGINIA: É diferente para cada Software ou é igual para todos? 

JORGE: Eu acredito que o rumo que a myPartner preparou, que o caminho passa por aqui. 
Isto não há-de ser muito diferente. Acredito que outros parceiros possam ter abordagens 
ligeiramente distintas mas não será muito diferente. Então basicamente, uma das coisas que 
a myPartner entendeu e para termos a ideia do quão diferente pode ser, é que não deveria 
ser a myPartner. Deveria ser criada outra empresa subsidiária no universo da myPartner com 
uma equipa dedicada, com gestão separada, equipas separadas, para endereçar este 
negócio da Cloud se o modelo viesse a ser este de muitos projetos mais pequenos e mais 
Standard. Ou seja, a partir do momento em que dizemos “ utilizas o serviço e ao utilizar tens 
menos capacidade de customização, de integração, a instância não é tua” isto não serve e 
não dá espaço a projetos muito complexos e com muito tempo. Aqui, estamos a falar 
projetos de repetição, de adoção do Standard, do que é a boa pratica. Portanto, nós 
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preparamo-nos para se o caminho fosse por aí, montar-se outra empresa com uma equipa 
dedicada e faziam um negócio distinto. Um negócio que assenta mais em informação à 
distancia via Help Desk, recursos com conhecimentos adequados mas do ponto de vista da 
experiência, do background, são consultores que não precisam de ter o mesmo tipo de 
preparação do que os que temos hoje. 

 

VIRGINIA: Restringiam-se à implementação? Os serviços de suporte eram prestados 
por um parceiro? 

JORGE: Restringia o apoio à implementação. Ou seja, tipicamente o que acontece é que o 
player de SaaS hoje em dia tem um ambiente de “try and buy” e portanto permite ao cliente 
final experimentar o sistema, utilizar, por si fazer algumas configurações, fazer alguns 
carregamentos de dados e portanto, grande parte do espaço do implementador, se tivermos 
um utilizador ágil e experiente na utilização das ferramentas, ele por si consegue fazer uma 
boa parte daquilo que nós poderíamos entender que era a implementação. O que sucede? 
Ele pode querer algum tipo de expertise de quem conhece aquela solução e tem experiencia 
de implementar outras vezes, e pode querer a intervenção do implementador para um 
Workshop de boas práticas, para ter algumas sessões de formação, para dar algum apoio na 
integração de dados, mas tipicamente estamos a falar de coisas que podem ser uma 
semana, duas semanas de apoio. Uma semana, duas semanas de apoio, estamos a falar de 
orçamentos de projetos baixos, para pequenas empresas que depois, e ainda por cima hoje 
em dia no nosso país, os custos com deslocação são elevados porque a gasolina está 
elevada, paga-se portagem em todo lado, e portanto isto implica realmente um modelo de 
venda e um modelo comercial diferente, com pessoas diferentes, com pessoas mais baratas 
e que têm de ter muito pragmatismo naquilo que é a prestação. Enquanto podemos fazer um 
modelo mais aberto, quando podemos fazer uma auditoria, uma sistematização de 
processos, em que podemos começar com um papel mais em branco e podemos fazer um 
trabalho de análise mais profundo, quando vamos para um apoio deste nível tem de ser tudo 
pergunta fechada e portanto a opção é A ou B. Não é aberto, não pode ser aberto. 

 

VIRGINIA: Não é customizável? 

JORGE: Não é customizável, não há espaço para isso. Os projetos não se pagariam, não 
fazia sentido estarmos a ir para um modelo destes em que o Software está mais fechado e 
com menos possibilidades de customização e portanto projetos mais baratos, mais 
pequenos, e depois queremos um consultor que abrisse muitas possibilidades. Não pode, 
têm de ser coisas rápidas. Com referimos, este passo ainda não foi dado, e quem está 
verdadeiramente a aproveitar a Cloud é o setor Enterprise. Nós não nos sentimos ainda 
obrigados a arrancar com o projeto empresarial que podemos fazer em qualquer instante e ir 
para o terreno. Não está a acontecer. Mesmo para algumas Private Clouds que se fizeram ao 
nível do ERP não vemos essa apetência, essa velocidade para a pequena empresa, para o 
tal modelo mais por Customer’s head, mais por volume e menos pela aquela lógica mais 
tradicional do projeto. Nós estamos preparados para fazer o deployment, desse negócio 
empresarial, assim que sentirmos o mercado com apetência para isso. 

 

Virginia: Falando mais concretamente nos produtos, podem referir quem são os 
parceiros?   

JORGE: Sim, parceiro do ERP é a Microsoft e concretamente é o Dynamics NAV, a nível de 
CRM é o Dynamics CRM, a nível de Business Intelligence é a SAP com a aplicação de 
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Business Objects, e a nível de e-Commerce é a Sana Commerce que é um dos principais 
ISVs da Microsoft, que é uma empresa holandesa e cuja infraestrutura é .Net, tecnologia 
Microsoft. 

 

 

VIRGINIA: Com é que divulgam as vossas soluções e a vossa oferta SaaS? Como é 
que dizem qual é a solução ideal para cada cliente? 

RUI: Eu diria que não é pelo facto de a solução ser SaaS ou não que ela é ideal. Quase 
todas as soluções que neste momento nós disponibilizamos, podem ser vendidas, instaladas, 
customizadas, em todos os modelos. Portanto como há bocadinho estávamos a falar, nós 
tentamos ser agnósticos no sentido de dizer que tanto pode ser suportado numa plataforma 
Cloud como numa plataforma in-house. O que há são os critérios económicos que farão 
decidir, penso que serão os essenciais, se é uma plataforma que vai ser instalada dentro de 
portas ou vai instalado fora. 

JORGE: Eu diria que acrescer à mobilidade ou se calhar mais importante que a mobilidade é 
a questão da disponibilidade. Ou seja, se nós temos um projeto de e-Commerce ou mesmo 
um projeto de CRM que obriga a um horário de trabalho alargado incluindo fim de semana, 
24x7, nós não queremos On-Premise, nós queremos SaaS, queremos Cloud. Quando 
estamos a falar de projetos com estas características, nós somos os primeiros a defender e 
“condicionar” que a escolha caia em Cloud, porque as vantagens para o cliente são óbvias e 
para nós também. Do ponto de vista daquilo que é o suporte, a manutenção, estamos a falar 
de coisas totalmente distintas. Tradicionalmente o que o setor faz é ter um piquete que é 
invisível ao cliente, é uma chamada que é dirigida para alguém, e portanto vem prestar apoio 
quando solicitado num horário menos convencional. Poucas são as empresas no nosso setor 
que têm um serviço de apoio que está lá, não está, isso não acontece, não é assim. 
Tipicamente há alguém que recebe uma chamada que foi reencaminhada. Do ponto de vista 
funcional isso continua a ser necessário, do ponto de vista da disponibilidade do sistema, 
isso deixa de ser necessário porque os mecanismos de vigilância, de manutenção, de apoio 
de quem presta o serviço SaaS, são imensuravelmente superiores. 

RUI: Desse ponto de vista da disponibilidade, de clientes que têm uma atuação global, em 
vários fusos horários em vários pontos do planeta, claramente também é algo que nós 
fomentamos. 

 

VIRGINIA: Vocês têm todo o tipo de oferta e depois dependendo das necessidades de 
cada cliente recomendam uma ou outra solução. Relativamente às vossas soluções 
em concreto, têm algum ponto a melhorar nestas soluções e que queiram referir? Em 
termos de confiabilidade, em termos de segurança, ao nível da qualidade do serviço 
prestado? 

RUI: Eu diria que ao nível da confiabilidade não temos queixas diferentes, nem melhores 
nem piores relativamente aos modelos tradicionais de implementação. Eu diria que temos 
modelos até mais confiáveis. Não vou dizer que numa questão ou outra aconteceram 
situações menos agradáveis. Quando estamos a falar de um operador que garante elevada 
disponibilidade, não queremos ter segundos ou minutos de inatividade e às vezes as 
situações acontecem. Eu diria que nas pouquíssimas situações que ocorreram, foram 
situações inadvertidas e acho que estamos quase sempre a falar de situações de modelos 
muito mais confiáveis do que aqueles que temos em situações dentro de portas. Facilmente 
nos esquecemos que a energia falha, e não temos soluções de energia que garantam, que 



Software como um Serviço - Impacto nas Empresas Portuguesas 
__________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 302

tenhamos as nossas soluções a falhar durante 1 h ou 2h ou 1 dia e todos estes operadores 
não têm esses problemas, a verdade é essa. Não têm estes problemas porque estão 
devidamente preparados para garantir estas questões. Em termos de confiabilidade não 
temos qualquer problema. 

 

VIRGINIA: Referia-me ao nível da qualidade geral do serviço, envolvendo a 
disponibilidade e a segurança. 

RUI: Há queixas sim, e vou voltar a uma tecla que aqui falamos que é relativamente a 
plataformas que estão mais preparadas para serem implementadas neste modelo e outras 
que efetivamente não. Até houve algum chamamento do mercado que nos iam dizendo “e 
então? Já posso implementar esta solução noutro modelo que não é o modelo tradicional a 
que estou habituado?” e aí as soluções não estavam preparadas para dar esse salto. Tem a 
ver com as arquiteturas e a forma de como elas estão preparadas para dar esse salto para 
novos modelos de implementação ou não. 

 

VIRGINIA: Refere-se a qual das vossas soluções? 

RUI: É a questão do ERP, claramente. 

JORGE: O CRM há muito tempo, desde 2011 que existe no modelo SaaS e que hoje 
funciona muito bem, a mesma coisa ao nível da plataforma de e-Commerce. Os nossos 
projetos têm sido ao nível de Private Clouds mas os fabricantes disponibilizam também esse 
serviço. Acho que hoje, na ótica de projetos mais baratos, de e-Commerce, se calhar esse 
vai ser o caminho, a nível do ERP o Rui é que vê essa grande diferença. Em relação ao ERP 
com que trabalhamos, ao Navision, nós tivemos um saldo significativo na última versão que é 
a 2013. Esta versão foi lançada em Outubro de 2012 em alguns países que não Portugal, 
onde vai ser lançada agora no 1º semestre. Esta versão 2013 tem 3 clientes alternativos, em 
que um deles corre em browser e portanto, do ponto de vista daquilo que é a mobilidade e o 
acesso ao sistema a partir de qualquer ponto, permitindo-nos eliminar tecnologias como o 
Remote Desktop, Citrix, nem falando de VPNs e coisas afins, para termos acesso aos 
nossos processos do ERP num simples browser. Corre nos browsers todos, o Navision 2013 
corre no Internet Explorer, no Safari, no Chrome, etc. e portanto, tem esse cliente browser 
que suporta a maior parte das funcionalidades e que se adequa ao perfil do utilizador que 
não é muito transacional. Aquela pessoa que está todo o dia a meter encomendas, senão 
carece alguma análise. Isso é muito positivo e facilita muito quando temos Private Cloud ou 
quando temos subsidiarias a aceder remotamente mas, ainda não podemos dizer que é um 
modelo de SaaS como é o do CRM, não é. Foi um passo tecnológico muito importante para 
chegar aí. Antes de ter um ERP que corre num browser, não podemos pensar em tê-lo em 
SaaS. A arquitetura tem de suportar esse modelo, a aplicação suporta vários browsers. A 
grande parte das pessoas não imagina o que é a dificuldade de uma aplicação suportar 
multi-browser. Quando temos um ecossistema com vários browsers, hoje há três mais 
conhecidos mas há muitos e que estão sempre a mudar de versões. Nós garantirmos uma 
coisa tao simples como uma funcionalidade multi-browser é algo medonho quando estamos 
a falar de um ERP. Eu diria que o ERP com que nós trabalhamos, o Navision, deu um grande 
salto em termos de arquitetura, e agora com a versão 2013 deu um grande salto com a 
funcionalidade multi-browser e o cliente browser. A partir daqui, falta dar outro salto que é a 
própria Microsoft disponibilizar em SaaS, coisa que não faz hoje, e portanto o Navision está 
muito perto de chegar a esse nível mas não está hoje. Também em relação àquilo o que são 
os principais ERPs, SAP, Infor, Oracle, nenhum deles está preparado. Conheço ERPs mais 
de nicho, mais de alguns setores, de algumas geografias mais de nicho que dizem que estão 
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preparados para a Cloud mas, a nível destes principais, acho que o setor de ERPs está 
dentro do Dynamics, aqueles da Microsoft, o Navison, o AX nalguns países, a Microsoft tem 
mais que um ERP, e portanto aquilo que é Infor que absorveu bem também, Oracle e SAP. 
Dentro destes principais eu julgo que o Navision está mais próximo de ter uma modelo puro 
de SaaS e para isso foi muito importante este passo que a Microsoft deu ao nível da 
arquitetura e ao nível do suporte multi-browser. 

 

 

VIRGINIA: Vocês têm clientes para a versão On-demand do CRM? 

RUI: Sim, já desde 2011. Em termos internacionais já houve implementações na Cloud.  

 

VIRGINIA: Vocês só têm implementações nacionais? 

RUI: Não só nacionais. Estamos a falar de clientes portugueses mas multinacionais e temos 
também exemplos de clientes internacionais que não têm sede em Portugal e têm esta 
experiência, no caso de e-Commerce que são modelos de Cloud. 

JORGE: No caso do e-Commerce temos concretamente clientes internacionais, cuja sede 
está lá fora e que utilizam Private Cloud. No caso do CRM aquilo que temos são 
essencialmente empresas portuguesas com várias subsidiárias, num âmbito global mas que 
são empresas portuguesas, como a Sonae. 

 

VIRGINIA: Tipicamente o cliente para este tipo de Software são grandes empresas 
nacionais? 

RUI: São mais nacionais. No nosso caso são mais nacionais. 

JORGE: Fundamentalmente não só pelo fator linguístico mas pelo fator de proximidade. Ou 
seja, nós atuamos num tipo de negócio, quem implementa o Dynamics CRM ou o Business 
Objects da SAP, tanto implementa em Portugal como no Japão. As aplicações são iguais, 
são as mesmas e a competência é idêntica. Nós podemos implementar em qualquer lado, 
agora o que não temos também é uma vantagem competitiva face aos parceiros porque as 
certificações e a competência é idêntica. Nós no limite temos uma vantagem de custo o que 
nos tem permitido participar em inúmeros projetos no exterior em empresas como a Adidas 
na Alemanha, como a Royal Canin em França mas onde somos subcontratados. Temos a 
competência, a vantagem custo e a disponibilidade do recurso que é condição “sine qua non” 
mas, do ponto de vista comercial nós não temos nada a acrescentar a um cliente francês ou 
alemão, face àquilo que um local, com a vantagem comercial que daí advém de falar a língua 
e estar próximo, tem. Nós não sendo uma Software House, não temos produto próprio, não 
temos grande possibilidade de diferenciação. O Dynamics CRM, o BO da SAP, o Navision, 
são iguais em qualquer lado.  

RUI: Eu diria e isto é uma opinião muito pessoal e não refletida em termos da empresa, que 
empresas como nós viram estes modelos como uma clara amaça à sua atividade. Nós 
equacionamos bem mas no meio disto tudo onde é que nós ficamos? Acho que este modelo 
vai evoluir e já se começa a sentir, que é efetivamente num futuro mais ou menos próximo, 
as empresas sejam elas pequenas ou grandes, vão claramente comprar serviço. Não tenho 
dúvida nenhuma disso. Esse vai ser o modelo e portanto vamos deixar de estar a falar de 
soluções, da solução A, da solução B, tendo uma arquitetura mais ou menos preparada ou 
não, e vamos estar aqui, claramente, a negociar serviços. Acho que isso cria um nicho para 
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empresas como nós podermos viver. Tanto myPartner agora ou outras empresas que se 
venham a instalar no ramo. Acho que é isso que vai acontecer. Os nossos futuros clientes o 
que vão querer comprar? Número de documentos para digitalizar por mês ou por ano, 
número de movimentos que vão querer alojar algures, transações na prática. Vamos ter aqui 
modelos baseados em transações e estas empresas como nós vão ter de estar preparadas 
para anunciar isto que é serviço.  

 

JORGE: Em todo o caso, acho que há aqui uma área que necessita de dar um determinado 
salto para provar este conceito do SaaS e da Cloud, que é o ERP. Porquê? Nós sabemos 
que há uma altíssima taxa de abandono de projetos Salesforce. São projetos 
obrigatoriamente orientados para a Cloud, do ponto de vista da funcionalidade são projetos 
muito determinados, muito orientados, não são projetos onde a possibilidade de 
customização é muito elevada, e porque é importante que o ERP passe para a Cloud e que 
se adote isto? É no ERP que tipicamente está a transação, que está aquilo que é obrigatório, 
que é legal, é onde estão as encomendas, as faturas, onde está a integração com os códigos 
de barras, onde está esta ligação entre aquilo que é físico, o inventário, e aquilo que é a 
informação, o virtual se quisermos. Enquanto nós não dermos este salto, este conceito da 
Cloud e da utilização do serviço, a meu ver de alguma forma está por provar. Nós podemos 
dizer que temos muito sucesso num determinado produto mas não sendo um produto que 
seja obrigatório, que seja mandatário, ou seja, eu hoje posso implementar o CRM da 
Salesforce e ter lá 100 pessoas a utilizar o sistema e daqui a um ano ou dois abandono e 
nada acontece, não há problema nenhum, no meu ponto de vista fica aqui alguma coisa por 
provar. Quando eu disser que as minhas encomendas, as minhas faturas, a integração com 
os leitores de código de barras, o RFID para fazer o tracking de inventário, tudo isso está na 
Cloud e isso é definitivo porque aí está o meu negócio, nessa altura eu concordo que demos 
o salto e que o mundo é Cloud e é serviço. Até lá, fica um pouco por provar. Não custa 
termos o Office 365 na Cloud, temos clientes e com o Exchange e tudo é um serviço. É 
tecnologia, é o uso da aplicação, não há grandes integrações, coisas desse tipo estão 
provadas. O e-Commerce pelo disponibilidade e pelo uso de Webservices para a integração 
já funcionam muito bem na Cloud  e tem parte do nosso negócio mas, acho que falta 
realmente o ERP fazer isto.  

RUI: Falta encontrar um modelo  

 

VIRGINIA: Vocês têm estas parcerias, no contacto com os vossos clientes vão 
identificando outro tipo de soluções. Vêm alguma falta desse tipo de soluções que não 
estão atualmente na vossa oferta? Não é e-Commerce, não é CRM, outro tipo de 
soluções para as quais ainda não há uma grande oferta na Cloud? 

JORGE: Soluções que não sejam das tais áreas criticas, tudo que sejam coisas semelhantes 
a tecnologia de portal de Extranet. De gestão documental, tecnologias de Software ágil, 
Sharepoint, coisas desse tipo, acho que o mercado pede e acho até que a tecnologia está 
disponível. Insisto que do ponto de vista do mercado não estar servido, é difícil para nós 
porque estamos muito focados naquilo que fazemos que é o ERP, o CRM, o e-Commerce e 
o BI, e também porque o nosso mercado não está muito comprador. O nosso mercado hoje 
se tem uma aplicação que está amortizada, que funciona, se tem competências, fruto muito 
da situação económica, não está muito investidor e isso condiciona a nossa perspetiva e a 
nossa lucidez. Eu não sei se nós estivéssemos num contexto económico diferente se não 
teríamos também uma perspetiva também diferente. Nós hoje vemos parceiros de geografias 
como a Turquia a dar cartas em geografias tais como Emirados Árabes e a fazer coisas 
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fantásticas que tradicionalmente víamos em parceiros holandeses, dinamarqueses e portanto 
as coisas estão a mudar muito e a própria capacidade económica determina um bocadinho 
aquilo que é a nossa perceção. 

 

VIRGINIA: Em que medida a estratégia de Cloud pode ter impacto no desenvolvimento 
das empresas portuguesas face ao atual cenário económico? Este contexto 
económico de crise constitui, de certa maneira, um entreve ao investimento quer em 
soluções On-Premise, quer em soluções na Cloud?  

 

JORGE: Acho que a Cloud é muito importante neste contexto para facilitar às empresas 
portuguesas aderir ao e-Commerce. Não quero dizer que todas elas vão ter lojas Online, mas 
todas elas podem ter portais de B2B para os seus clientes empresariais e não estamos a ver 
uma Webshop e marcas em cada empresa portuguesa, não é isso. Andam para aí uns 
conceitos desses que não acredito, mas andam. Fundamentalmente, a possibilidade da 
empresa ter informação de gestão no iPad dos seus sócios-gerentes, diretores de 
departamento, a própria PME portuguesa ter essa facilidade. A possibilidade que em vez de 
ter um projeto de CRM, com um custo um CAPEX inicial elevado, poder usufruir do serviço 
pelo uso e começando sem ter um grande investimento inicial, isso é também muito 
importante. Acho que sim, acho que a Cloud e concretamente os modelos SaaS facilitam a 
adoção destas soluções que por sua vez são fundamentais para aquele passo que as 
empresas portuguesas têm que dar, por exemplo, ao nível da internacionalização e do 
suporte de agentes, comerciais, subsidiarias fora do país. Não tenho dúvida nenhuma, acho 
é que nós estamos num momento tão mau, que nem Cloud, nem SaaS. Aí, por isso eu digo 
que perturba a nossa lucidez que a determinada altura é difícil distinguir qual é a causa e o 
efeito. Eu estou convencido que o SaaS e a Cloud são facilitadores, são coerentes com o 
desafio que se coloca à empresas portuguesas, estamos é num momento tão agoniante e 
tão difícil que nem isso.  

 

VIRGINIA: É garantir apenas a sobrevivência? 

JORGE: É garantir que pagamos os ordenados e financiamos o ciclo de exploração que é 
comprar matéria-prima, poder transforma-la e poder expedi-la. 

 

VIRGINIA: Relativamente aos fabricantes destas três vossas soluções, têm alguma 
opinião acerca da arquitetura das soluções? Têm conhecimento da arquitetura das 
soluções? Surgiu alguma situação que leve a fazer alguma observação? Isto para 
avaliar se as soluções são Multi-Tenant ou não e também para avaliar a qualidade. Se 
há um downtime, se há alguma falha em termos de qualidade também nos pode levar 
às questões da arquitetura. Será que estas soluções não têm algo a melhorar? 

JORGE: Acho que há aqui duas questões. Acho que os fabricantes não foram ingénuos 
quando deram esta organização. Projetos mais simples mas muito mais projetos, por trás 
havia uma lógica, acho eu, é a minha interpretação. A partir do momento que deixamos de 
ter versões e novas releases porque temos algo que está em Cloud, em produtivo, não 
podemos dar aso a grandes customizações. Não posso customizar porque vai servir muita 
gente. Ora se não dou grande espaço, tem de ser para empresas pouco exigentes que se 
acomodem ou não àquilo que existe e que pode ser a boa prática. Na prática, concorde a 
empresa ou não, limita-se àquilo. Portanto, nós hoje em dia começamos a ter fenómenos de 
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“OK, temos Cloud, temos SaaS mas em que versão?” os fabricantes hoje em dia, das duas 
uma. Ou vão evoluindo o produto e vão lançando novas funcionalidades e são obrigados a 
manter diferentes versões na Cloud, e terão de suporta-las, ou se não querem fazer isto de 
ter várias versões e ter o custo de suporta-las na Cloud, realmente estão fechados naquele 
modelo de que isto é igual para todos, e o que sucede? Onde eu quero chegar é que se 
calhar atrevo-me a questionar se não é por causa disso que a pequena empresa não aderiu. 
A pequena empresa apesar de pequena não quer dizer que não tenha necessidades 
específicas e portanto, acho que há essa dificuldade para o fabricante. 

 

VIRGINIA: Estas soluções que vocês disponibilizam não são customizáveis? 

RUI: O nível de customização ainda é baixo.  

 

VIRGINIA: Aguardam uma release que pode incluir pedidos dos vários clientes, ou 
seja, eu como cliente vou beneficiar dos pedidos dos outros todos, não é? 

RUI: A questão é em que data. Uma coisa é eu ter a agilidade de acordo com um calendário 
que eu manobro e consigo definir o acesso a novas funcionalidades, e não estamos a falar 
das legais porque essas até admitimos que os fabricantes estão preparados para isso. Mas 
nas questões de agilidade, quando é comercial, logístico, produção, 

JORGE: Qualquer alteração, qualquer melhoria de funcionalidade tem impacto. Se tenho o 
meu processo implementado e o fabricante quer introduzir funcionalidade, tem impacto. Não 
pode garantir que não tem impacto. A uma única forma de garantir que não tem impacto é ter 
versões diferentes e upgrades, que são o conceito tradicional do modelo On-Premise. Acho 
que os fabricantes, que hoje em dia estão na Cloud, têm este dilema. Não há forma de 
garantir que o produto evolui do ponto de vista da funcionalidade sem ter impactos. 

RUI: Vou pegar num exemplo prático que nos diz muito e que é o mercado do Fashion, os 
clientes da área da moda. Neste momento, pelo menos em Portugal, as necessidades são de 
elevada flexibilidade. Hoje os cenários de implementação são uns, e na próxima coleção ou 
até na mesma coleção, as coisas mudam muito rapidamente. Nós como um parceiro de um 
cliente desse mercado estamos habituados a dar essa flexibilidade aos clientes. Muito 
sinceramente também ainda não vejo dentro das soluções Cloud, como é que nós podemos 
dar essa flexibilidade. 

JORGE: Pegamos numa ferramenta como o Salesforce. No Salesforce não customizamos 
coisa nenhuma. O Salesforce não é uma plataforma de CRM aberta, é fechada, vai ao nível 
do processo As-is como vai ser para o utilizador. Não permite grande adaptação. Fica 
resolvido do ponto de vista técnico, só que depois temos taxas de abandono muito grandes 
porque não serve a ninguém. As pessoas não podem mexer, o problema técnico está 
resolvido mas, depois não nos serve e abandonamos. O Dynamics CRM, por exemplo, é 
uma plataforma de CRM que tem amplas vias de customização. Agora, podemos não 
customizar, temos um fato que nos serve, nós vestimos e usamos, mas depois se o 
fabricante nos altera as medidas a meio, não dá. Não sei se é oficial mas a Microsoft vai ter 
diferentes versões de CRM na Cloud, por causa disto, porque quer funcionalidade mas não 
pode acrescentar funcionalidade em versões que estão em uso por milhares de clientes.  

 

VIRGINIA: Vão continuar a postar na oferta SaaS? 

Ambos: Sim.  



Software como um Serviço - Impacto nas Empresas Portuguesas 
__________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 307

JORGE: Sim, porque para nós é vantajoso, permite-nos focar na necessidade do cliente, no 
negócio, no processo, sem termos que nos estar a preocupar se aplicação vai estar 
disponível, se não vai, se corre em iPad se não corre. Nós quando temos parceiros como a 
SAP, como é o caso do BI, temos esse conforto. Eles fazem isso por nós, isso é 
preocupação deles.  

 

VIRGINIA: Como é que avaliam um parceiro? Têm algumas regras que apresentam 
previamente ao parceiro? Vocês não fazem parcerias com qualquer um, não é? 
Querem falar sobre isso? 

RUI: Não temos propriamente um conjunto de regras. 

JORGE: Como a Microsoft e a SAP são grandes players, se calhar a experiência com a Sana 
daquilo que é o nosso relacionamento com a Sana que é um player mais pequeno, pode ser 
mais relevante: 

RUI: Não temos propriamente um checklist que se diga que vamos picar um conjunto de 
pontos no sentido de validar mas ouvimos sim quem tem experiencia de terreno neste 
campo. Dando o exemplo da Sana que é uma empresa que tem 20 anos de experiencia no 
e-Commerce e claramente viveu logo na primeira vaga este problema das soluções alojadas 
em Cloud e nestes modelos SaaS. Claramente nós fomos bebendo muito do que foi essa 
experiencia de alguém que já bateu com a cabeça, já sofreu alguma coisa, e tem experiencia 
para nos contar. No fundo foi dizendo-nos que o caminho é este e fomos aprendendo. 

JORGE: Algo que é muito importante para nós, independentemente de ser Cloud ou não mas 
é disto que estamos a falar, que é a capacidade, a margem que nos dá para termos total 
autonomia no uso da solução. No caso concreto da Sana, para nós foi importante o roadmap, 
as referencias mas se nós não tivéssemos a possibilidade, e às vezes não se encontra isso 
por parte dos parceiros, se não tivéssemos a possibilidade de podermos ter amplas 
capacidades. Isto é, o nosso cliente pede-nos algo que não é Standard mas que ele quer, e 
nós tivéssemos que pedir à Sana em vez de investir em capacidade interna, nós certamente 
não fazíamos essa parceria. Nós em qualquer parceria que façamos com qualquer parceiro e 
na Cloud não vai ser diferente, nós temos que ter capacidade interna para fazer tudo aquilo 
que nos for solicitado sem ter de ficar dependentes do parceiro externo. Até porque como 
empresa portuguesa, nós temos custos do ponto de vista da engenharia do Software que 
não têm nada que ver com os custos deles, se bem que eles também contratam na índia, na 
Ucrânia e etc. Apesar disso, faz um bocadinho parte da nossa matriz, termos completa 
autonomia no uso das soluções que implementamos. 

RUI: A nossa oferta é claramente poder criar valor de forma muito flexível e muito rápida e 
para isso temos de ter o know-how e domínio do produto. É interessante aquele dilema que 
há pouco estavas a falar, relativamente às versões e ser customizável ou não quando temos 
soluções alojadas na Cloud, em que temos até um grande player, dá grande valor e está 
preparado para introduzir novas funcionalidades, mas muitas vezes não são aquelas que nós 
queremos no momento em que nós queremos.  

 

VIRGINIA: Com base na experiência que têm com esses parceiros, querem deixar 
alguma mensagem? Os vossos parceiros de SaaS, têm uma infraestrutura própria ou 
recorrem a outros parceiros na questão de Platform-as-a-Service ou Infrastruture-as-a-
Service? Querem deixar alguma mensagem para esses providers mais ligados à 
infraestrutura? 
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RUI: Eu diria que alguém que consiga encontrar um paradigma que responda a estas 
necessidades ou estas questões que nós agora estávamos a falar de poder suportar o 
versioning, poder deixar que o cliente final ou alguém possa intervir na plataforma, 
customiza-la, eu diria que é fundamental. É isso que eu ainda não vejo refletido naqueles 
modelos mais globais, mais Standard de Cloud.  

JORGE: Aquilo que nós sentimos é que os fabricantes olham muito para o seu umbigo, têm o 
seu produto, têm o roadmap de produto, têm as suas estratégias para a Cloud mas olham 
muito para o seu umbigo. Aquilo que notamos no cliente são necessidades de multicanal, 
uma lógica de interoperabilidade entre as várias aplicações e portanto, ter o POS nas lojas 
integrado com o e-Commerce, integrado com a logística, para que tudo isto funcione e possa 
levar a customização necessária aqui ou ali, acho que quando vamos para a Cloud e 
queremos ter sistemas que são fechados, vedados do ponto de vista da customização e da 
integração, acho que é difícil. É por isso que não acredito numa Salesforce. Não acredito 
genuinamente que a empresa vá ter muitos anos de vida por causa disto. Os departamentos 
das empresas não são ilhas, é fundamental que os vários players coloquem as suas 
soluções na Cloud mas se preocupem muito com a interoperabilidade e com as 
necessidades e lógicas de multicanal que os clientes têm e nos pedem. 

RUI: É um paradigma diferente. Não pode ser este que estamos aqui a ver e que é o que 
existe. 

JORG: Nós falamos aqui de algumas soluções tais como e-Commerce, ERP, CRM, que 
player cobre estas três áreas? Não há nenhum player que isoladamente cubra estas três 
áreas. Logo, tem de se preocupar com o seu produto mas também com a interoperabilidade 
com os outros, porque o cliente precisa de todos. 

 

VIRGINIA: Para os investigadores, há aqui alguma área que vocês identificam que nem 
os fabricantes nem os fornecedores têm ainda bem explorada e que necessita do 
apoio de maior investigação? 

RUI: Eu volto a insistir aquilo que estava a falar. Este modelo de serviço desligado das 
aplicações. Eu gostava de pensar que um dia teria uma empresa e que não vou ter 
necessidade de ter um ERP, ou vou ter necessidade de ter um CRM, ou vou ter necessidade 
de um BI. Eu vou precisar de consumir informação, vou precisar de a ver de determinada 
forma, vou ter movimentos transacionais que preciso de enviar para algum sítio, porque é aí 
que vai estar a ser recolhida a informação. Essencialmente vai enviar e receber informação. 
Se alguém conseguir trabalhar num cenário simplista deste género mas que não me obriga a 
ter grandes infraestruturas em termos de servidores, estou a falar de uma intranet que me 
está a disponibilizar serviço, onde eu envio e consumo informação, eu diria que era essa a 
vertente que queria ver desenvolvida. É desligar de estar muito próximo da máquina. Cada 
vez estamos mais longe da máquina. Cada vez a vemos menos inclusivamente, como é 
evidente, estes modelos proporcionam isto. Acho que agora falta dar o salto para este nível 
que é efetivamente ter aqui, desligado de solução. Desligado de uma determinada 
arquitetura, uma determinada plataforma. Vou ter serviço, vou comprar serviço e aí vejo uma 
área de novas empresas, muito pequenas até, com uma lógica muito global que podem atuar 
e podem nascer. Acho que há espaço. 

JORGE: Para os investigadores eu dividiria a coisa em duas áreas. Há uma área mais numa 
prestativa sociológica muito interessante para nós termos estudado, que é aquela correlação 
entre o tipo de decisor. Se é um diretor de informática, se é um diretor comercial, ou se é um 
CEO, o perfil do decisor e a propensão da empresa ir para a Cloud ou não ir. Acho que isto 
era muito interessante termos estudado. Uma coisa é a nossa perceção, outra coisa é termos 
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dados provenientes de uma investigação sobre isto. Acho que era muito interessante nesta 
perspetiva sociológica. Numa perspetiva mais técnica, acho que há duas áreas que valia a 
pena estudar. Uma é Cloud personalizável ou não, porque há estes modelos que são 
evidentes e a Microsoft está a demarcar-se da Salesforce, por exemplo, a este nível de 
temos modelos que são soluções fechadas e não permitem customização, ou permitem 
customização e se permitem, têm de existir várias versões. Não estou a ver forma, ou cai 
num modelo ou cai noutro. Nós não podemos dar possibilidade de customização e 
querermos enriquecer funcionalidade etc., em cima de coisas que estão em produtivo. Acho 
que é interessante do ponto de vista da investigação ver para onde as coisas vão, para um 
lado ou para outro. Depois a questão da interoperabilidade, o que os players andam a fazer. 
A Microsoft é capaz de dizer assim “eu vou assegurar a interoperabilidade do CRM com o 
Sharepoint”, e com os outros? E com aqueles que as pessoas usam? O Google é capaz de 
fazer a mesma coisa: “Agora vou lançar o Office na Cloud”. Os clientes querem é pegar nas 
coisas do Facebook e meter no Marketing Automation e portanto, esta falta de preocupação 
com a interoperabilidade dos vários players, às vezes é um entrave. Nós quando somos 
proprietários, quando compramos as nossas licenças, temos o tradicional modelo On-
Premise e aquilo é nosso e fazemos o que quisermos e temos competências etc., ninguém 
tem nada a ver com isso. Isso às vezes é uma barreira para a Cloud porque se vamos para a 
Cloud e depois temos barreiras à entrada, temos barreiras à saída, é um entrave. 

RUI: Não achas que pode surgir um modelo tipo aquele que a Microsoft impôs há 20 anos no 
setor dos PCs em que impôs um Standard de facto? Na prática toda a gente utilizava o 
Windows e não sei até que ponto também para estes novos conceitos poderá haver um 
Standard de facto. 

 

VIRGINIA: Um Standard que permita regulamentar este tipo de oferta?  

RUI: Pode ser também outro setor onde investigadores possam trabalhar mas é uma área 
efetivamente difícil de prever. 

 

VIRGINIA: Muito obrigada pelo vosso tempo e disponibilidade. 

 

Transcrição de entrevista áudio gravada por Virgínia Araújo 
 

  
Virgínia Araújo 
Ph.D Research, Universidade de Vigo 

 

Caso 4 
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Caso 4 
 
 

 

Perspetivas dos Gestores Empresariais acerca 
da Utilização de SaaS (Software as a Service) 
 
 
Entrevista com João Brás e Fernando Trigo, 
respetivamente Diretor e Gestor de Recursos 
Humanos na Sonae  
por Virgínia Araújo  em 8 de Fevereiro de 2013 
 
 
08 Fevereiro 2013 – Foram colocadas algumas questões ao João Brás e ao Fernando Trigo, 
Diretor e Gestor de RH na Sonae respetivamente, sobre a sua empresa e sobre as suas 
experiências na seleção e utilização de soluções de Software as a Service. 
 

 

  
João Brás     Fernando Trigo 
Diretor RH      Gestor RH 

 
  
VIRGINIA: Gostaria que apresentassem a vossa empresa, a vossa área de negócio e 
descrevessem também a vossa atual função e percurso profissional: 

JOÃO: A nossa empresa é do setor do retalho e está integrada num grupo empresarial muito 
grande. A nossa empresa e em concreto a área da empresa que nós servimos, tem atividade 
no retalho alimentar e não alimentar e nós fazemos parte da direção de recursos humanos 
que serve todo esse retalho, essa área.  

Sou responsável por uma equipa que tem serviços partilhados de recrutamento e serviços de 
formação. Servimos todas as direções de recursos humanos que existem para as áreas de 
retalho em termos de processos transversais. Temos uma particularidade que é a gestão da 
plataforma Cornerstone que está implementada como Software as a Service.  
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Estou na empresa há 4 anos, venho de fora, da consultoria em recursos humanos, sou 
formado em Gestão e tenho Mestrado em Recursos Humanos. 

 

FERNANDO: A minha função é garantir a manutenção e gestão de todos os sistemas que 
dão apoio e suporte à formação, à plataforma Cornerstone e ao tratamento de indicadores de 
formação. É garantir que os sistemas de suporte à formação funcionam, fazer toda a gestão 
da formação, da plataforma e dos indicadores específicos de formação.  

Já estou na empresa, nos Recursos Humanos e especificamente na área de formação desde 
1999, portanto há 14 anos. Relativamente às minhas habilitações académicas, tenho um 
curso de Informática, 12º ano. 

JOÃO: É importante reforçar que no que refere a SaaS, o Fernando é o responsável técnico 
da plataforma e faz a interligação entre a área de suporte técnico à plataforma e a empresa 
que nos instalou e nos dá suporte. Também interage com os negócios naquilo que concerne 
ao conteúdo para ser utilizado na plataforma. 

FERNANDO:A minha função é de intermediário entre a parte técnica ISI e a parte técnica do 
fornecedor externo. 

 

VIRGINIA: Gostaria de perceber qual foi o desafio que tiveram antes de adotarem a 
solução SaaS, ou seja, o que é que vocês sentiam que realmente tinham de melhorar, 
quais foram as razões para mudarem, que soluções encontraram e se de facto deram 
resposta a esse desafio. Quais foram os resultados finais, ao nível funcional, não 
funcional, económico, técnico, com o propósito de avaliar esta solução de Software as 

a Service. 

VIRGINIA: Quais foram os principais motivos que levaram a vossa empresa a migrar 
para a Nuvem? Estamos a falar de uma solução que está fora da infraestrutura local da 
empresa. 

FERNANDO: Nós não escolhemos esta solução por estar especificamente na nuvem, por ser 
SaaS. 

JOÃO: Há um fator que obviamente é muito importante que é o fator económico mas neste 
caso não foi o fator de decisão para a escolha da solução. De qualquer forma, dá-mos o 
enquadramento.  

Nós tínhamos uma plataforma que estava quase obsoleta que foi implementada em 2001. 
Fomos pioneiros na implementação da ferramenta para formação de ensino à distância, para 
a modalidade de E-learning que teve uma utilização muito parca. Teve uma utilização muito à 
frente do tempo naquilo que era o mercado nacional na altura, mas que acabou por se tornar 
obsoleta por todos e mais alguns constrangimentos que possamos encontrar, sendo que 
tinha alguma utilização. O grande driver para nós em 2009, para migrar para a nuvem foi a 
troca da solução. Fez-se uma primeira pesquisa do que havia na altura e estas coisas da 
tecnologia no ano 2009 custava X e no ano 2011 já custava X-40% e no ano seguinte ainda 
menos. Percebeu-se que o investimento era muito grande e o nosso foco era de 
continuarmos a fazer o que estávamos a fazer e bem até à data. Retomamos este processo 
em 2011 e no final desse ano deu-se o Go de avançarmos para esta solução de nuvem mas 
sempre muito focados naquilo que era o objetivo, que tem a ver com o alinhamento 
estratégico daquilo que é a oferta da formação e da modalidade da oferta da formação, mais 
do que propriamente na plataforma em si. 
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FERNANDO: Nós sabíamos o que queríamos, se era local ou na nuvem para nós era 
indiferente. Tínhamos as nossas necessidades, os nossos requisitos e portanto a solução 
SaaS cumpriu, assim como outras eventualmente cumpriam. Avaliamos várias soluções, 
fizemos Procurement com varias empresas e avaliamos 3: SABA, Plateau e Cornerstone. No 
final ficou apenas SABA e Cornerstone. 

JOÃO: Chegamos a ver outras mas que foram ficando pelo caminho, até o Moddle avaliamos 
mas sempre muito focados nas funcionalidades da solução. 

 

VIRGINIA: Quais foram os requisitos principais para a avaliação da solução? O que é 
que procuravam? 

FERNANDO: Nós queríamos aquilo que não tínhamos, mudando do 8 para o 80. Tínhamos 
uma serie de necessidades sendo a mais importante a integração com os sistemas internos 
SAP. Nós não tínhamos a possibilidade de registar a formação automaticamente em SAP, 
onde temos o registo de toda a nossa formação. Tinha de ser feito de forma manual. Esta era 
uma das prioridades e também queríamos ter uma atualização à estrutura organizativa. 
Queríamos ter os nossos colaboradores devidamente carregados na plataforma mantendo a 
sincronização com a informação em SAP. Havia outros requisitos tais como por exemplo, nós 
próprios criarmos conteúdos de forma simples, flexível e amigável. 

JOÃO: Com objetos de formação distintos, com a possibilidade de incluir objetos em 
diferentes formatos como por exemplo, um PPT, Vídeo, qualquer objeto que fosse possível 
carregar como objeto de aprendizagem. 

FERNANDO: A questão dos testes por exemplo. Não tínhamos a possibilidade de criar testes 
de forma mais intuitiva e mais simples. Não tínhamos esta possibilidade de criar testes de 
diagnóstico, avaliação de conhecimento, sendo este um dos requisitos também. 
Relativamente à questão do multilingue, tínhamos esta limitação na plataforma anterior. Este 
era um requisito importante dentro da estratégia de internacionalização da empresa.  

JOÃO: Muitos dos requisitos foram sendo identificados à medida que fomos conhecendo as 
ferramentas e, por exemplo, quando excluímos o Moodle, concluímos que este era 
praticamente uma base de dados interativa. Percebemos que não era aquilo que nós 
queríamos quando começamos a ver outras tais como a Cornerstone e SABA. Começamos 
também a ver as potencialidades que existiam para podermos inclusivamente poder vir a 
fazer a gestão da formação presencial também via plataforma. Começamo-nos a aperceber 
de coisas que desconhecíamos quando lançamos os nossos requisitos iniciais para o 
procurement. A certa altura, houve um dado importante ainda antes das questões 
económicas, que diz respeito à nossa infraestrutura em termos de largura de banda, das 
nossas operações, a nossa dispersão geográfica e a nossa necessidade de termos isto 
disponível nos computadores. As nossas lojas às vezes só têm um PC onde estão os 
sistemas que são utilizados para venda, e a ideia era ter algo que fosse possível com um 
acesso rápido, que não ocupasse largura de banda porque senão ocupava largura de banda 
do outro e o outro é que é prioritário. Isso começou também de alguma maneira a empurrar-
nos para uma solução de Cloud mas também dentro da perspetiva das 2 alternativas daquilo 
que é melhor em termos de utilização da plataforma. 

 

VIRGINIA: Não é preciso customizar, desenvolver código sempre que surge uma nova 
necessidade? 
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FERNANDO: Não, nem é possível. Existem Releases e com essas temos algumas melhorias 
mas que às vezes nem sempre são as que nós queremos. Eu posso ter uma necessidade ou 
querer uma melhoria e achar que é critica, algo que seja critico para a nossa plataforma e 
aquilo que posso fazer é sugerir. Depois fica numa pipeline da Cornerstone a aguardar que 
seja validado para ser enquadrada numa eventual e futura Release. 

JOÃO: Aí é disponibilizado para todos os clientes. Isso é uma grande vantagem pois temos 
uma aprendizagem mundial. Temos empresas que estão a utilizar a plataforma de uma 
forma muito mais avançada, com mais experiencia do que nós, que só estamos a utilizar há 
1 ano, e portanto podemos usufruir daquilo o que é o conhecimento e as necessidades das 
outras empresas. É uma grande desvantagem, porque se quisermos, localmente, fazer uma 
coisa muito específica, primeiro temos de submeter o pedido e esperar que haja uma 
Release. Pode até nunca ser considerado, o que para nós pode ser crítico em termos de 
processo. 

 

VIRGINIA: Quantas vezes por ano são disponibilizadas Releases? 

FERNANDO: 4 vezes. Normalmente de acordo com as estações do ano. Acrescento a este 
ponto algo que tem sido a realidade neste último ano (vai fazer no próximo mês 1 ano que 
utilizamos a plataforma). Já sugeri uma serie de coisas e até à data cerca de 90% daquilo 
que sugeri foi implementado. Demorou algum tempo mas foi implementado. Juntamente com 
isso outras coisas que vieram melhorar em muito e fazem toda a diferença. 

JOÃO: Desde que se começou o processo no final de 2011, em Novembro, quando se 
começou o procurement, havia as alternativas e estas já eram muito focadas. A Cornerstone 
só tinha SaaS e a SABA tinha SaaS e On-Premise. Depois, foi uma questão de valorização, 
de investimento e retorno de investimento, portanto o processo foi de 1 ano que envolveu o 
procurement e a Análise, houve a decisão de Go e depois foram 4 meses de implementação. 

FERNANDO: O Go-live foi a 20 Março 2012 e o início da implementação em Dezembro 
2011. 

 

VIRGINIA: A implementação foi relativamente fácil? 

JOÃO: Foi dentro do timing. Desde início estávamos a apontar para aquele dia e foi naquele 
dia que foi feita a Release. Há ainda algumas questões de ligação com o nosso BackOffice, o 
nosso SAP, que ainda estão por resolver mas eu diria que na generalidade, na globalidade e 
acima de tudo para aquilo que estamos a fazer e para aquilo que estamos a obter com 
aplicação, foi muito positivo e dentro do timing, portanto correu bem. 

 

VIRGINIA: O facto de estar na Cloud, não levantou dificuldades na implementação? 

FERNANDO: O facto de estar na Cloud não. Contudo, levantou algumas questões como por 
exemplo a disponibilização de conteúdos lá fora. Isto está aberto ao mundo, apesar de não 
ser possível a qualquer pessoa aceder uma vez que é preciso um utilizador e uma password. 
Existem algumas validações de segurança. Facilitamos a entrada na aplicação pois estava a 
causar algum ruido a questão da recuperação da palavra Pass. Facilitamos esse processo 
mas havia essa preocupação de facto, que era a disponibilização de conteúdos para fora. 
Nós, até à data, tínhamos os conteúdos protegidos, ninguém lá fora podia aceder aos nossos 
conteúdos. 
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VIRGINIA: A segurança foi então a principal preocupação? 

FERNANDO: Foi a principal mas também, é como irmos à formação levarmos os manuais e 
deixa-los por aí ou até passa-los a alguém, é a mesma coisa. 

JOÃO: A questão da segurança é sempre relativa, se a pessoa quiser partilhar conteúdos na 
formação, partilha na mesma. Nós temos processos de eliminar registos de utilizadores que 
saem da empresa, são processos automáticos mas, se essa pessoa tivesse tido formação 
em sala entregasse o manual aos amigos, era a mesma coisa. Esta até tem uma vantagem. 
A política da empresa diz que a pessoa deve fazer a formação no seu horário de trabalho e 
aí somos muito focados para que aconteça, embora possa acontecer que a qualquer 
momento a pessoa tenha acesso aos conteúdos ou à informação que esteja na plataforma 
que antes não tinha, o que é uma grande vantagem. Já me aconteceu pessoalmente de estar 
à espera de uma consulta médica em que aproveitei esse tempo para fazer um curso.  

 

VIRGINIA: A migração da plataforma foi independente do facto de ser para uma 
plataforma na Cloud ou para uma outra On-Premise? 

 JOÃO: O que aconteceu é que havia coisas de estavam na plataforma antiga que já 
estavam obsoletas, então aproveitamos para fazer uma limpeza durante a migração. Cursos 
que já não faziam sentido, aliás, tínhamos um curso de Socorrismo, que era muito importante 
ter nesta plataforma e tivemos de fazer um downgrade dos PCs das pessoas que iam fazer o 
curso mas não houve problemas na migração. 
 
FERNANDO: Aquilo que pretendíamos migrar, foi migrado, ao nível dos conteúdos, cursos 
testes e ao nível de históricos de formação. Todo o histórico foi garantido nesta migração, ou 
seja, todos os cursos que as pessoas frequentaram ficaram com esse histórico na nova 
plataforma. 
 
JOÃO: Houve um momento muito importante que deve ser referido e que está relacionado 
com o facto de ser Cloud. No final do ano, quando decidimos avançar com esta plataforma, 
estávamos ao mesmo tempo a lançar um processo novo de gestão de desempenho na 
empresa transversal ao grupo. Acho que pelo facto de ser uma solução na Cloud, facilitou 
tremendamente aquilo que foi feito. Como a Cornerstone tem uma opção de aluguer da 
plataforma não sendo necessário que a empresa compre, pode-se adaptar a solução à 
empresa, ao nº de utilizadores etc. Na fase de terminar a negociação, alugamos o espaço na 
plataforma, na codificação ou na categorização, dentro da própria Cornerstone. Carregamos 
lá os conteúdos, de forma transversal ao grupo, demos o Go para implementarmos a 
plataforma do nosso lado, na área do retalho e quando houve a necessidade de carregar, foi 
fácil. Primeiro, porque havia o curso, estava disponível, não estávamos dependentes de uma 
instalação nos nossos servidores para que fosse possível fazer isto. Depois, quando houve 
uma migração para a nossa plataforma, esta já estava pronta e foi uma coisa praticamente 
direta que foi quase no momento. Aí, o facto de ser Saas ajuda muito. 
 
FERNANDO: Ajuda até por outra questão. Nós tínhamos várias sub-holdings envolvidas. 
Tínhamos a Sonaecom, a Sonae Capital, etc. Na plataforma antiga, alguém da Sonae Capital 
não conseguia entrar, não conseguia fazer um curso. Tivemos algumas dificuldades em 
termos de pessoas que queriam frequentaram um curso e que não conseguiam. Agora, todo 
esse processo está facilitado. Todas as pessoas das várias sub-holdings conseguiriam 
aceder sem problema algum. 
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JOÃO: Correu bem e o timing foi bom. Uma coisa não condicionou a outra, isto é, o facto de 
termos lançado aquele curso não condicionou a compra desta plataforma mas 
garantidamente o facto de já estarmos encaminhados para esta solução SaaS, permitiu o 
lançamento daquele curso naquela modalidade e daquela forma. O facto de ser Saas tem 
uma vantagem que a outra plataforma comparativamente não tem, que é a área de testes e a 
ligação desta área com o nosso ambiente Live. Nós temos uma área de Pilot que o Fernando 
utiliza para carregar cursos, para experimentar estruturas, curriculum, etc. Depois, é uma 
ligação muito simples para a versão Live. Podemos ter uma colega algures que não precisa 
de ter um ambiente específico para instalar o Pilot, para fazer o curso e testá-lo dando 
feedback. Depois o Fernando consegue migrar com relativa facilidade o curso para a nossa 
versão Live. 
 
FERNANDO: Monto a estrutura, trabalho toda a estrutura, vejo exatamente aquilo que quero 
e depois consigo facilmente ver porque é exatamente a mesma plataforma só que em testes. 
É o espelho da que está em Live. Em testes, consigo replicar exatamente o que está em 
Live, consigo trabalhar, fazer alguns estudos antes de passar para Live. Temos outra 
plataforma intermédia que também é nossa que é a Stage e quando há uma Release temos 
tudo aquilo que vai ser implementado de novo e que está nessa plataforma Stage Sonae. 
Temos o Pilot Sonae, o Stage Sonae e o Live Sonae que é o que está em produtivo. No 
Stage nós conseguimos validar tudo antes de passar para produtivo, para Live. Usamo-lo 
para testes de novas funcionalidades quando aparecem as novas Releases. 
 
VIRGINIA: Têm noção de quantos clientes a Cornerstone tem na plataforma? 

JOÃO: A Cornerstone em Portugal está representada pela empresa ISQ que é quem 
assegura, faz a instalação e presta o serviço de suporte técnico. Não fazemos ideia do nº de 
clientes. A SABA e a Cornerstone são das maiores mundialmente, pode haver uma terceira.  

 

VIRGINIA: Ao nível do contrato, deve ter ficado salvaguardada a segurança e 
privacidade dos dados da organização. Vários clientes a partilhar a mesma 
infraestrutura, plataforma, quem fornece o serviço tem de ter essa preocupação do 
isolamento dos dados por organização. Não vamos correr o risco que publicar 
conteúdos dos cursos que depois possam ser acedidos por outra organização. 

 

VIRGINIA: A eficiência da empresa melhorou? 

JOÃO: A melhoria, em termos de redução de horas de trabalho, é algo que não sabemos 
nem fazemos ideia em que é que isto se traduziu. Obviamente que temos uma plataforma 
que antes não tínhamos e que agora estamos a utilizar, certamente temos mais trabalho que 
antes não tínhamos. Se for a substituição do trabalho que é feito via plataforma, substituição 
em detrimento de outras coisas que se faziam para outra modalidade formativa, nem nos 
interessa ver porque não é algo que não estava nas nossas mentes pensar uma vez que é 
uma ferramenta nova. Implementamos uma ferramenta nova que antes não existia, há mais 
horas do que havia no passado. Garantidamente temos a noção de 1 ano de utilização, 
estamos muito focados e o Fernando tem tido um papel muito importante. Estamos muito 
focados na otimização da utilização do serviço e muito focados no objetivo naquilo que nos 
levou a tê-la e que é termos formação disponível, com muita qualidade, muito rapidamente 
com o output desejado, com os reports necessários, integrada em SAP, aos nossos clientes 
internos e aos nossos utilizadores finais, portanto não estamos preocupados naquilo que é a 
eficiência e eficácia mais purista de ganhos de produtividade aqui na nossa equipa. Na nossa 
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equipa ou nas equipas da RH que desenvolvem e publicam conteúdos uma coisa é certa, 
nós ainda não medimos mas temos a certeza e temos alguns indicadores, pois só há 1 ano é 
que estamos a trabalhar nisto e portanto agora é que começamos a ficar alertas e atentos a 
alguns temas. Temos a certeza que o objetivo de ter uma plataforma para fazer mais 
formação em E-learning, por comparação ao que havia, está cumprido. Dantes havia alguma 
mas não era tanta, foi exponenciada por termos uma ferramenta nova e portanto esse 
objetivo foi em muito superado. Dentro daquilo que era a nossa expectativa de utilização do 
E-learning propriamente dito, também correu muito bem porque de facto temos tido uma 
utilização muito grande naquilo que é a modalidade de E-learning na nossa empresa. Está 
muito alinhado com a nossa estratégia de formação que é potenciado por esta plataforma, 
assim como podia ser potenciado por outra plataforma qualquer. 

 

VIRGINIA: Esta plataforma retira um pouco o mindset das questões mais técnicas 
dando mais tempo para pensarem no objetivo principal e que corresponde aos 
conteúdos e aos cursos em si? 

JOÃO: Sim, sendo que os pequenos impactos, as pequenas coisas que ainda não estão a 
funcionar como deveriam estar são uma grande preocupação nossa. Por exemplo, a ligação 
entre SAP e Cornerstone, mesmo que seja só uma funcionalidade que está a dar um erro, 
que não é, mas mesmo se fosse só uma, é tão crítico quanto a plataforma estar a funcionar e 
as pessoas estarem a aceder e a fazer os cursos. Nós somos responsáveis por ter a 
produção dos indicadores para reporting das horas de formação. Se nós sabemos que 
alguma coisa está a complicar isto, o nosso foco é de facto muito grande para que esteja a 
funcionar corretamente porque somos os guardiões também dessa informação. 

 

VIRGINIA: Acham que a plataforma tem algum tipo de issue na integração com os 
sistemas internos? 

FERNANDO: A plataforma não. 

 

VIRGINIA: O fornecedor já disponibiliza à partida interfaces, APIs, Webservices, que 
permitem fazer a integração com os sistemas internos de cada organização? 

FERNANDO: Sim. 

 

VIRGINIA: Há algum aspeto que deveria melhorar por parte do fornecedor? 

FERNANDO: As sugestões que não foram implementadas mas que estão a aguardar uma 
Release mas que não são estruturais nem criticas. São mais críticas as questões da 
integração com os sistemas internos, que nada têm a ver com questões da plataforma ou 
com a empresa que lhe dá suporte. 

 

VIRGINIA: Gostaria que explicassem como funciona a modalidade de pagamento. É 
baseada no nº de cursos, baseada numa subscrição mensal, como é? 

FERNANDO: É baseada em licenças por registo. Temos 10000 licenças por mês que 
podemos gastar, em que uma licença corresponde a um registo. Um registo numa ou mais 
formações. Eu, Fernando Trigo, se faço um curso contabilizo um registo. Eu, Fernando Trigo, 
faço 2 cursos, contabilizo na mesma um registo. Isto no período de um mês.  
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VIRGINIA: Se não utilizarem as 10000 licenças, o pagamento é total? 

JOÃO: Nós contratualizamos 10000 por períodos de 6 meses. Estamos a pagar as 10000 
quer as utilizemos na totalidade, quer utilizemos apenas 3000, por exemplo. Não é por 
utilização de licenças efetivas. Fazemos uma gestão interna tendo um cuidado na análise e 
um cuidado quando lançamos cursos mas, ainda não conseguimos dizer que no próximo 
mês vamos precisar de gastar x, até porque não depende de nós mas das áreas que vão 
disponibilizar cursos. 

 

VIRGINIA: O fornecedor dá a possibilidade do pagamento ser variável? 

JOÃO: Não sei quais são as modalidades de pagamento que têm mas sei que isto é um tipo 
de negociação que fizemos com eles com base no nº de pessoas que iam aceder à 
plataforma especificamente durante um período. Acredito que possa ser com base no nº de 
utilizadores por período temporal, também independente do nº de utilizadores. Têm muitas 
modalidades. 

 

VIRGINIA: Apresentam algum relatório de utilização? 

JOÃO: Sim. 

 

VIRGINIA: A sua empresa obteve redução de custos? 

JOÃO: Custos indiretos, garantidamente. Reduzimos as horas de formação em sala e 
aumentamos o nº de horas em formação E-learning mas isto completamente teórico, não 
temos essa análise feita. É um dos objetivos sermos mais eficazes na formação em sala. 
Temos 3 modalidades de formação: em Sala, On-the-job e E-learning. Podem também haver 
combinações de modalidades, mas estas são as 3 principais. Continua a haver esforço e o 
foco na formação On-the-job e em Sala. Em Sala, queremos ser cada vez mais eficazes e 
efetivos, portanto queremos deixar para Sala aquilo que tem de ser feito em Sala. Formação 
mais comportamental, formação de simulações e de treino. Para formação E-learning, a 
divulgação de informação para formação em Sala, divulgação de conteúdos, democratização 
de acessos a conteúdos, que de outra maneira as pessoas não teriam, formação mais 
técnica, formação de produto, formação de sistemas, acessos e processos. Em termos de 
alinhamento estratégico, nós segmentamos muito isto e tentamos fazer aqui um foco nas 
áreas que desenvolvem fazem um foco para que isso aconteça. Não temos isto mensurado. 
Sabemos aumentar a utilização do E-learning, não sabemos se está diretamente 
correlacionado com a diminuição da formação em Sala mas se queremos dizer que se uma 
diminui a outra aumenta, há aqui um ganho quanto mais não seja pela disponibilização e 
pela deslocação das pessoas. Também há um investimento muito grande no 
desenvolvimento de conteúdos e nas horas de desenvolvimento. Se contratamos uma 
empresa externa para desenvolver ou se compramos o conteúdo externamente é muito mais 
caro do que comprar o conteúdo para preparar para Sala, só que depois, o ganho de custo 
efetivo por participante é infimamente inferior. Nós ainda não temos essa analise, 
acreditamos piamente que sim que vamos ter muitos ganhos financeiros. 

 

VIRGINIA: Para não falar nos custos diretos com a infraestrutura que deixam de ter ao 
utilizar esta plataforma, tais como, os custos de aquisição de servidores e 
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equipamentos de comunicação, o espaço no Datacenter, custos com pessoal técnico 
para gestão da infraestrutura, etc. 

JOÃO: Em termos de custos, comparando a solução SaaS e On-Premise, a solução SaaS é 
mais económica. 

 

VIRGINIA: Tiveram retorno de investimento? 

JOÃO: Não podemos pensar em retorno de investimento ao fim de 1 ano com uma 
plataforma quando não havia plataforma. É uma análise de qual é a taxa de esforço 
financeiro para a aquisição da plataforma, da contratação de consultoria para fazer a 
migração da plataforma, para fazer a interligação com os nossos sistemas, a utilização das 
licenças, etc., versus aquilo que nós fazíamos e versus aquilo que é formação em Sala, 
tendo em conta os custos diretos e indiretos. É uma complexidade muito grande.  

 

VIRGINIA: Pelo que o Fernando disse há pouco, a plataforma permite agir com 
facilidade e rapidez. Facilmente se monta um curso, têm todos os ambientes 
necessários para testes e validação antes do Go-Live, por isso a solução oferece essa 
facilidade e agilidade. Depois, pelo facto de haver as 4 Releases anuais, já 
disponibilizam as funcionalidades que são suficientes face às necessidades da 
empresa, não sendo necessário aguardar um desenvolvimento e instalação específica, 
o que dá alguma facilidade. 

JOÃO: Depende do que for a necessidade. Se fosse necessário um desenvolvimento 
específico que fosse critico, já não teria esta facilidade. 

 

VIRGINIA: Já tiveram esta necessidade? 

FERNANDO: Não. 

 

VIRGINIA: Não tiveram essa necessidade de um desenvolvimento específico, porque 
em modo Standard e em cada Release o fornecedor já disponibiliza um conjunto de 
funcionalidades para respondem aos requisitos da empresa? 

JOÃO: Balizado dentro daquilo que é a nossa visão da utilização da plataforma é pacífico 
mas se nós olharmos aquilo que é o conjunto de ferramentas de gestão da formação que 
temos na nossa empresa, já não é a mesma opinião. Há outras ferramentas que gostaríamos 
que estivessem totalmente substituídas por funcionalidades dentro da Cornerstone para 
passar a utilizar a Cornerstone apenas, mas aí a Cornerstone já não consegue dar resposta 
porque são coisas profundamente desenvolvidas, à luz daquilo que é a nossa realidade, a 
nossa estrutura e os nossos processos de trabalho. Se incluirmos isso, então as Releases 
não são suficientes mas também ninguém nos diz que se fosse possível fazer um 
desenvolvimento à medida, que seria possível face àquilo que são as nossas especificidades 
nas outras ferramentas que temos. Naquilo que é a gestão da operacionalização da 
formação, da agenda, da disponibilização de agenda, de inscrição de pessoas, da troca de 
pessoas entre cursos, etc. temos uma ferramenta que foi desenvolvida completamente à 
medida, que a Cornerstone nunca vai conseguir ter. São os nossos processos de trabalho 
que estão vertidos e instrumentalizados numa ferramenta feita à medida. 
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VIRGINIA: As Releases ficam disponíveis para todos os clientes? Não há uma Release 
específica para um só cliente, por exemplo para a Sonae? 

JOÃO: Um exemplo muito simples: nos tínhamos um processo de recuperação de password 
que é um processo perfeitamente simples básico em todos os sistemas e que no nosso caso 
é colocar o nº de colaborador e depois fazia uma questões que foram selecionadas na altura 
entre várias e que correspondia aos 4 últimos dígitos do nº de contribuinte e de identidade. 
Uma coisa tao simples quanto isto, criou uma grande entropia porque a maioria das pessoas 
não sabe estes nºs e a maior parte das vezes a nossa população nem sequer anda com os 
cartões, com a carteira, porque na nossa realidade de trabalho não têm necessidade de 
andar. Uma pessoa quando acede à plataforma para fazer o curso, é naquele momento, é 
uma das grandes vantagens do ensino à distância. Nós desde logo dissemos que íamos 
então alterar, simplificar, com o mesmo nível de segurança e alteramos para a data de 
nascimento. O processo desde que pedimos ajuda aos nossos colegas do IT para falarem 
com a Cornerstone até esta nos dizer que sim, porque não é propriamente um 
desenvolvimento de programação mas sim de utilização porque são campos que já existem 
na plataforma é só selecionar, desde que pedimos até que a solução ficou implementada 
foram praticamente 3 meses. Para uma costumização de 1 campo. Tirar 2 campos e passar 
a ser apenas 1. Serviu perfeitamente, resolveu em 99% um problema que depois existia de 
vários registos em Help Desk para recuperação de password, mas demorou 3 meses a 
resolver uma coisa tao simples. Eles próprios têm timings no desenvolvimento destas 
customizações. 

FERNANDO: Até aí nesse processo de recuperação quando fizemos essa alteração, havia a 
necessidade de algumas alterações de layout na entrada e que não foi possível fazer. 

 

VIRGINIA: Seria este um ponto a melhorar por parte do fornecedor? Consideram 
importante que haja uma certa liberdade na configuração da aplicação? 

FERNANDO: Sim, nalgumas áreas deveria ser possível. Por exemplo esta questão que 
referimos agora, na página de entrada que foi customizada tendo em conta as nossas 
necessidades, deveria ser-nos possível em qualquer altura fazer as alterações que 
quiséssemos. Também por exemplo, nos módulos de formação presencial ser customizável, 
talvez não refletir aquilo que temos atualmente e que reflete que de facto é o espelho das 
nossas necessidades mas, tentar aproximar mais à nossa realidade. Contudo não é possível, 
é completamente fechado. 

 

VIRGINIA: É importante este feedback para quem desenvolve Software.  

Parecem estarem satisfeitos com o nível de segurança apresentado pela solução, 
baseado no User e Password. Outro fator importante a considerar na seleção de uma 
solução SaaS é a continuidade do serviço. Que garantias o fornecedor dá? A solução 
permite replicação e consistência nos dados? Corro riscos de perda de dados? Coloco 
os conteúdos na plataforma e não tenho preocupação de fazer backups locais? Que 
garantias o fornecedor dá para garantir que de facto não há perda de dados?  

FERNANDO: Temos alguns mecanismos que garantem que isso não aconteça. Na questão 
do carregamento dos utilizadores há uma validação que só carrega, só faz o esmagamento 
dos utilizadores que existem se o nº de erros for inferior a 2%. É uma garantia que todo o 
fluxo de carregamento e de importação de dados tem de estar a quase 100% para que 
carregue e faça o esmagamento de todos os utilizadores. É um dos mecanismos que existe 
de segurança. 
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VIRGINIA: Neste período nunca viram indisponibilidade de serviço nem perda de 
dados? Para garantir 100% ou próximo disso, de disponibilidade de serviço, é 
recomendável ter um processo de replicação para quando for necessária uma 
intervenção na plataforma o serviço continuar disponível. Depois quando o serviço 
retornar, deve haver consistência dos dados. A não existência de um processo de 
replicação pode ter impacto na indisponibilidade do serviço? 

FERNANDO: Não tivemos nenhuma indisponibilidade do serviço. Tivemos uma situação de 
duplicação de registos mas não esteve relacionado com a plataforma. A questão esteve 
relacionada com a importação dos dados de SAP. 

 

VIRGINIA: Têm conhecimento se o ambiente é virtualizado? 

JOÃO: Não, não fazemos qualquer ideia. 

 

VIRGINIA: Como próximos passos vão continuar a apostar em serviços SaaS? Hoje 
estão a usar no E-learning, têm intensões de utilizar SaaS para suporte a outros 
processos? 

JOÃO: Em termos de processos críticos neste momento não, mas utilizamos coisas tao 
básicas quanto um Prezi para fazer apresentações em que é um serviço SaaS e tem o 
descarregamento de um Software para ser editável no computador. Mediante o pagamento 
de uma licença, uma anuidade, permite fazer a edição no PC e depois colocar online em 
privado sem estar disponível para o mundo. Não é uma coisa crítica mas nós utilizamos, 
achamos uma ferramenta interessante e temos algumas licenças para o Prezi. Com colegas 
da ISI, que estão a fazer um trabalho espetacular connosco, andamos a ver uma ferramenta 
para gestão de salas de formação. Vimos aquilo que havia na Cloud, sempre comparando 
com o Software On-Premise. Eliminamos a possibilidade de ser Cloud por uma simples 
razão: para aquilo que nós precisamos para este ano à data de hoje, aquilo que está a ser 
feito chega perfeitamente. Procuramos às vezes na Cloud soluções que não são muito 
estruturantes. No outro dia lançamos um portfólio de formação num Software na Cloud que 
serve para fazer E-books. Um PDF fica na plataforma, guardamos lá durante umas semanas 
e depois a partir do momento que a pessoa não subscreve passa a ser público. Apesar de 
termos uma licença de um Software instalado que faz E-books e converte para Flash, só que 
a conversão para Flash pesa de 50 a 70MB e nós precisávamos de distribuir para o grupo 
todo, achamos que aquilo não aí ser para já a solução, fomos para Cloud. Temos uma 
experiencia e percebemos que há Softwares na Cloud que podem ser interessantes e se 
conseguirmos até utilizamos, não sendo absolutamente críticos para a nossa atividade do 
dia-a-dia mas também tem um impacto importante e uma relevância para utilizar. Outro dia 
estávamos também a fazer uma experiencia de gestão de projetos e cruzamo-nos com uma 
serie de soluções que têm versões trial para experimentarmos e algumas delas em versão 
Cloud. Andamos a experimentar 2 delas mas concluímos que não servem para o que nós 
queremos e portanto abandonamos. Estamos muito atentos a áquilo que há na Cloud. 

Acho que é muito pela lógica de não ter necessariamente de estar integrado com outras 
ferramentas que nós temos, nomeadamente com SAP. Quando tenho de fazer um Prezi, um 
Flip Book ou uma gestão de projetos, não tenho de ter integrado com nada do que sejam as 
nossas ferramentas. Tenho é que permitir ter algumas funcionalidades como por exemplo 
exportação para um Excel, caso eu queira depois trabalhar nesse formato. O facto de estar 
disponível na nuvem mesmo que seja com uma subscrição pode ser uma solução muito 
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interessante desde que salvaguarde questões de confidencialidade e de partilha. Mais do 
que a confidencialidade é importante não partilhar ao mundo, como é o caso por exemplo do 
Prezi. Desde que sirva o propósito da necessidade que levou a utilizar essa ferramenta. 
Pode ser uma coisa perfeitamente instrumental como é o caso do Prezi, para fazer 
apresentações, ou pode ser uma coisa estruturante como seria o caso de uma ferramenta 
para gestão de projetos para não estar a utilizar por exemplo a Microsoft Project, que não 
utilizamos porque achamos que é denso demais para o tipo de utilização mas gostávamos 
numa ferramenta que agora até já temos desenvolvido em Sharepoint. 

 

VIRGINIA: Consideram sempre esta oferta como outra qualquer, dependendo das 
vantagens de um caso ou de outro, para processos mais ou menos críticos, se bem 
que críticos já exige uma outra análise? 

JOÃO: Sim, tem uma análise diferente, tem um procurement diferente, tem impactos 
diferentes, tem certamente investimentos diferentes. Nós estamos neste momento a iniciar, 
já fizemos um procurement para uma ferramenta de recrutamento há uns anos atrás e 
estamos agora a retoma-lo. Essa ferramenta também tem a possibilidade de ser Cloud ou 
não ser Cloud. Uma das ferramentas apesar de outras serem referências, uma das empresas 
que estamos a pedir informação é à Cornerstone porque podemos ter vantagens em termos 
de escala, negociação, etc., mas também de integração do fluxo de acesso até da própria 
ferramenta que são módulos diferentes mas que é uma única ferramenta que já tem ligações 
a SAP e portanto pode ser uma vantagem considerar esta. Estamos a considerar uma 
ferramenta nova onde a Cloud está em cima da mesa. Não está em cima da mesa por ser 
Cloud mas sim por causa do objetivo que nós lançamos, pela necessidade que temos. 

 

VIRGINIA: O que é os levaria a optar por Cloud em detrimento de outra solução? 

JOÃO: Se Cloud significar que por exemplo quando vamos fazer uma abertura de nós, não 
temos nenhum ponto de rede não temos nenhuma ligação ao servidor e é muito mais rápido 
estar a trabalhar em Cloud do que estar a trabalhar via VPN ligado ao servidor, 
garantidamente vamos para uma solução de Cloud. Se o custo de instalação da ferramenta 
na Cloud for muito mais barato, nós garantidamente vamos para uma solução Cloud. Se 
permitir por exemplo que haja mais informação disponibilizada aos managers que estão a 
pedir o recrutamento através de um smartphone, através do seu PC em qualquer local, a 
qualquer momento, não têm de ter nada instalado, só precisam de ter acesso a um portal, 
garantidamente vamos avançar para uma solução Cloud. Estes “garantidamente”, são quase 
por fundamentalismo. Não faz sentido nenhum estar a implementar, criar canais de acesso 
para X, Y e Z, quando nós na Cloud só podemos dizer por exemplo: Fenando Trigo, pediste-
nos um técnico de qualquer coisa, tens aqui neste link, tens acesso, só tens de entrar com 
uma conta, este utilizador e esta palavra Pass e tens acesso ao processo, aos timings, ao 
ponto de situação, às entrevistas que já foram feitas, à informação de quantos é que já foram 
triados. Acesso on-time, a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer altura e em 
qualquer lugar. 

 

VIRGINIA: Em que medida a oferta de SaaS poderia melhorar para que migrassem mais 
processos para serviços na Cloud?  

Em que medida a estratégia de Cloud pode ter impacto no desenvolvimento das 
empresas portuguesas face ao atual cenário económico? Nós estamos num cenário de 
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restrição económica, consideram que esta modalidade de serviços de Software pode 
ou não ajudar a ultrapassar? 

JOÃO: Eu acho que Cloud é sempre mais vantajoso que On-Premise, se não houver 
necessidade nenhuma de interligar com outros sistemas dentro da empresa. A partir do 
momento em que é preciso fazer essa ligação, então tem que haver uma ponderação se 
vamos para Cloud ou On-Premise. Vamos imaginar uma equipa de força de vendas que 
anda na rua em que a única coisa que a empresa precisa de ter é um relatório em Excel 
daquilo que é a atividade deles, das agendas deles, das vendas, em que só precisam de um 
Excel e depois trabalham sobre esse Excel. Neste caso, acho que Cloud é claramente uma 
aposta a fazer. Cloud tem uma grande vantagem que são os desenvolvimentos geralmente 
são muitos user friendly, estão pensados especificamente para o serem e quando nós 
saímos de Portugal para o mundo, os desenvolvimentos são feitos com base em 
experiencias muito maiores do que à escala nacional. Portanto adotar uma solução Cloud 
permite ter acessos a soluções trial muito mais facilmente do que a soluções On-Premise. Eu 
diria que estes 2 são fatores muito importante para aquilo que é a necessidade de se investir, 
das empresas continuarem a investir em soluções informáticas e Softwares para os seus 
processos de trabalho, portanto mediante alguns cenários a Cloud pode ser garantidamente 
algo muito fácil. Assim como não se compra um carro, aluga-se um carro, assim como já não 
se contrata serviços de recursos humanos, payrolling, marketing, subcontrata-se e a 
qualquer momento eu posso cortar, a Cloud também essa vantagem. Não tem gastos de 
instalação, inclusivamente pode alugar ao exemplo simples do Prezi. Posso alugar o Prezi 
por um período e no final do ano se não preciso, descontinuo. 

 

VIRGINIA: Neste cenário em que as empresas não sabem se vão sobreviver 3 meses, 6 
meses ou 1 ano, podia ser uma solução. Vocês gostariam que houvesse mais oferta de 
SaaS? Já fizeram algum procurement para algum processo específico para o qual não 
encontram uma oferta SaaS que o suportasse? 

FERNANDO: Andava à procura de uma solução para partilhar ficheiros e a Dropbox é um 
bom exemplo disso. Atualmente consigo partilhar não só ficheiros como, por exemplo, ter o 
OneNote partilhado na Dropbox. Consigo sincronizar com o OneNote em casa e mantenho 
toda a informação sincronizada. Não fiz mais nenhuma pesquisa específica. 

JOÃO: Fiz esta pesquisa muito instrumental dos E-books. Fizemos um procurement 
específico onde eu estive diretamente envolvido, para a gestão de salas e não encontramos 
nada que nos servisse. Aquilo que era Cloud era básico demais, o único que existia de Cloud 
era mais complexo não tinha as funcionalidades que eram necessárias para nós. Quando 
avançamos para coisas mais evoluídas já não era Cloud, era um misto de instalação local, 
com períodos de implementação de meses e já não era aquilo que nós precisávamos. Esse 
foi mais ou menos fácil dizer: “não serve, não vamos por aqui”. A gestão de projetos, acho 
que foi uma coisa para a qual não conseguimos encontrar nada que nos despertasse a 
atenção e acho que era uma oportunidade muito boa em termos de serviços na Cloud. Uma 
ferramenta de gestão de projetos simples, muito user friendly, para pessoas que não são 
gestores de projeto mas que fazem gestão de projetos, acho que era uma oportunidade 
muito grande. Aquilo que há ou é muito básico ou é perfeitamente desajustado daquilo que é 
a nossa necessidade. Aí, nós sentimos que podia haver uma ferramenta interessante a esse 
nível. 

 

VIRGINIA: Em termos gerais, seria interessante ter mais soluções, mais inovação? 
Seria esta a mensagem que deixaria aos fabricantes de Software? 
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JOÃO: Cada vez mais vejo o Software, tirando talvez a necessidade de ter a robustez e a 
confidencialidade da informação como por exemplo é o caso de um SAP que tem a 
informação de salários, temos de ter aqui algum preconceito para já. Cada vez mais sinto 
que tudo o que fosse possível devia haver uma oferta Cloud com a opção de integrar com 
sistemas internos. Para tudo, porque faz todo o sentido, as aprendizagens são muito 
maiores, mesmo para coisas como Software de restauração. Eu devia ter um WinREST com 
4 ou 5 módulos na Cloud onde eu alugo. Não sei se amanhã tenho o restaurante aberto, eu 
não posso estar a investir milhares de euros para um ponto de venda, para customização, 
não posso. Deveria haver muito mais oferta modular, muito mais integrada, de sistemas 
Cloud onde eu pudesse comprar. Até ao nível 3 são coisas perfeitamente Standard e simples 
de implementar. O meu negócio vai evoluindo, vou tendo necessidades e depois tenho os 
níveis 4, 5 e 6, que são coisas mais avançadas que posso instalar e os próprios 
desenvolvedores de Software podem ser muito mais consultores e orientadores daquilo que 
são as necessidades do cliente. Os clientes às vezes têm certos devaneios. Ainda não têm 
aquilo implementado e já estão a pensar naquilo que querem mesmo que aquilo faça algo 
que não interessa nada porque ainda nem sequer tem o negócio a funcionar. Se houver 
coisas mais Standard para resolver coisa mais customizáveis também pode ajudar a 
direcionar o próprio investimento do utilizador. 

 

VIRGINIA: Muito obrigada pelo vosso tempo e disponibilidade. 

 

Transcrição de entrevista áudio gravada por Virgínia Araújo 

 

  
Virgínia Araújo 
Ph.D Researcher, Universidade de Vigo 
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E. Categorização dos dados qualitativos 

 
ASPETOS NÃO 
FUNCIONAIS 

       

         Empresa Qualidade do 
serviço 

Benefícios e 
eficiência da 

empresa 

Confiabilidade Redução de 
custos 

Modelo de 
pagamento  

Tempo de 
mercado 

Implicações  Satisfação 

Saphety  
 
"qualidade é o 
nosso foco. 
Qualidade para 
garantir depois 
que o processo 
de 
implementação 
é um processo 
streamline, não 
tem grandes 
incertezas nem 
grandes 
problemas 
durante a 
implementação. 
Eu diria 
genericamente 
que é uma 
solução com 

 
 
"São processos 
que as empresas 
vêm que podem 
melhorar, nesta 
onda de reduzir 
custo e otimizar a 
relação entre 
empresas com 
que trabalham e 
portanto a nossa 
oferta encaixa aí 
em ajudar as 
empresas nesse 
sentido" 

 
 
"A confiança 
vem muito do 
facto de sermos 
uma empresa 
sólida, de 
termos uma 
base acionista 
sólida. Na 
verdade isso é o 
maior fator de 
confiança que a 
empresa tem na 
nossa solução, 
mais do que 
qualquer outra 
certificação. 
Pelo facto de ser 
da Sonae, as 
empresas acham 

No caso do 
Software-as-a-
Service há 
também um 
custo de Setup 
mas 
normalmente é 
um custo mais 
baixo e a grande 
maioria do custo 
é pago ao longo 
do tempo. 
Temos casos que 
o custo de Setup 
é zero. Há 
depois um 
pagamento 
mensal, anual, 
ou de utilização 
do serviço.  

Temos aquela 
situação inicial do 
projeto em que 
normalmente os 
clientes pagam as 
horas homem da 
equipa de projeto 
para implementar 
a solução, a 
integração com 
os seus sistemas, 
depois temos 
aqueles modelos 
baseados na 
subscrição em 
que pagam, 
tipicamente, a 
nível de 
utilizador, a nível 
de serviço que 
querem ter, ou 

Nós nascemos 
no ano 2000, no 
ano da bolha 
tecnológica e 
fomos 
claramente, 
desde princípio, 
uma empresa 
que apostou no 
Software-as-a-
Service.  

Dificuldades 
foram muitas 
pois não havia 
grandes casos em 
Portugal nem 
uma 
implementação 
destas no ano 
2000. Não havia 
nada para 
copiarmos e 
portanto 
tínhamos que ir 
lá por tentativa 
erro. Fomos 
demasiado 
pioneiros na 
implementação 
de soluções deste 
tipo, porque na 
prática nós 

A nossa 
estratégia é É 
continuar a 
apostar, 
achamos que 
estamos no 
caminho certo 
e portanto 
vamos 
continuar a 
apostar neste 
tipo de 
soluções e cada 
mais 
disponibilizar 
no mercado 
este tipo de 
soluções, 
pensar muito 
neste 
componente 
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uma qualidade 
acima da média" 

que podem 
confiar. Isto 
constitui uma 
vantagem 
relativamente 
aos nossos 
concorrentes 
que não têm 
uma base 
acionista tão 
forte" 

também modelos 
baseados na 
utilização. Pagam 
ao documento 
transacionado. 
Por exemplo, 
pagam um valor 
por cada fatura 
que emitem. 
 
Mediçao dos 
consumos de 
utilização com 
consulta online 

fomos para o 
mercado e 
sentíamo-nos um 
pouco como se 
estivéssemos a 
pregar.  

internacional 
que para nós é 
um ponto 
muito 
importante. 
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Cloudware Nós temos 
acordado 
contratualmente 
com os nossos 
clientes ao nível 
de SLA, o tempo 
de serviço, ao 
nível de 
resposta às 
incidências que 
nos são 
colocadas para 
correções de 
problemas que 
surgem, mas, 
essencialmente 
o que existe de 
facto é o 
sentimento que 
não 
conseguimos 
proporcionar 
um serviço de 
qualidade se 
não vivermos o 
serviço como se 
estivéssemos na 
1ª linha com o 
cliente. Um das 
exigências que 
colocamos foi 
ter contacto 
direto com os 

esta plataforma, é 
que ali pode 
agregar o 
empresário, os 
colaboradores da 
empresa, o 
contabilista, todos 
eles a trabalhar 
num espaço 
colaborativo 
comum, 
partilhando 
informação que 
está disponível em 
real-time. 
 
De facto nota-se 
que as pessoas 
tornam-se mais 
eficientes no que 
refere ao Software 
de faturação. No 
caso da musica 
depois de nos 
habituarmos a 
utilizar um serviço 
onde temos 12 
milhões de 
musicas 
disponíveis para 
escolhermos o 
que queremos 
ouvir, nunca mais 

Estamos a 
trabalhar com 
estas entidades 
e é um nível de 
responsabilidade 
muito grande, 
temos de 
proporcionar um 
serviço ao nível 
das exigências 
que nos 
colocam. Nunca 
poderíamos 
estar a dar a 
cara ou ter uma 
entidade destas 
a dar a cara por 
um serviço se 
depois não 
houvesse 
correspondência 
ao nível técnico 
na solução 
desenvolvida. 
Acho que isso 
tem acontecido 
e dai essa 
confiança, por 
parte dos 
clientes, é visível 
pelo sucesso e 
crescimento que 
as soluções 

Na perspetiva do 
cliente que vai 
usar o serviço, 
tendencialmente 
dado o modelo 
de negócio em 
que é possível 
com um custo 
muito mais 
baixo através de 
um modelo 
utilizador-
pagador aceder 
a estas soluções, 
e havendo uma 
crise económica, 
as pessoas 
optam por isso e 
podem hoje 
utilizar em vez 
que comprar 
uma solução 
para sempre.  
 
Proporcionamos 
o serviço de 
musica com uma 
operadora que 
não cobra 
qualquer trafego 
na transferência 
de dados para os 
seus clientes, 

No caso da 
música é um 
serviço de 
subscrição. O 
cliente paga um 
valor mensal ou 
então tem o 
serviço oferecido 
pelo operador de 
telecomunicações 
pelo facto de ter 
um plano de 
dados que lhe 
permite ter esse 
tipo de serviço, e 
pode usufruir do 
serviço sem 
qualquer custo 
adicional. No 
caso do Toc 
Online cada 
contabilista pode 
oferecer a três 
dos seus clientes 
a utilização do 
serviço e depois 
paga por cada 
subscrição da 
empresa 
adicional. Não há 
um limite 
temporal de 
utilização. 

A Cloudware foi 
criada com este 
propósito e 
portanto 
continuará a 
apostar em 
tecnologia de 
mobilidade e de 
Software-as-a-
Service. 

A dificuldade 
maior é as 
pessoas 
entenderem que 
de facto a 
conectividade à 
Internet é quase 
constante e que 
o serviço tem 
sistemas de 
caching suficiente 
para que não seja 
preciso 
descarregar a 
música. 
No caso dos 
contabilistas na 
comunidade mais 
antiga, pessoas 
com mais alguma 
idade, têm algum 
receio em colocar 
a informação na 
web, sentimos 
isso.  
 
Os recursos que 
faltam são 
essencialmente 
pessoas capazes 
de trabalhar ao 
nível. A restrição 
que está na 

Contamos 
durante o ano 
de 2013 crescer 
cerca de 50%. 
A nossa 
estratégia 
passará sempre 
pela utilização 
destas 
plataformas e 
de aplicações 
em dispositivos 
moveis que 
interagem com 
estas 
plataformas. 
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clientes e 
podermos 
interagir de 
forma a poder 
melhorar 
continuamente 
o serviço, com 
base no 
feedback que 
recolhemos. 

queremos 
descarregar 
musica para 
termos um subset 
de musica no 
nosso device. 

estão a ter. portanto deixa 
de haver 
necessidade de 
descarregar 
musica e 
persistir a 
música 
localmente. 

 
Em ambos os 
casos, nós 
permitimos o 
chamado "try and 
buy" No caso da 
música o 
utilizador pode 
registar-se e 
utilizar um mês o 
serviço sem 
qualquer custo. 
No caso do Toc 
Online 
conseguimos com 
esta entidade, 
proporcionar a 
possibilidade de 
cada cliente, cada 
técnico oficial de 
contas poder 
oferecer o serviço 
a três dos seus 
clientes também 
sem qualquer 
custo e portanto, 
elimina uma serie 
de barreiras que 
as pessoas têm. 
Podem 
experimentar o 
serviço, vivenciar 
o serviço sem ter 

tecnologia passa 
pelas pessoas.  
 
Nota-se de facto 
uma dificuldade 
grande em 
recrutar 
especialistas e 
pessoas que se 
focam numa 
tecnologia e são 
experts nessa 
tecnologia, para 
estarem ao nível 
que nós 
pretendemos no 
desenvolvimento 
destas soluções. 
 
Inovar na 
apresentação 
deste tipo de 
serviços e no 
desenvolvimento 
de soluções para 
que as empresas 
consigam ter 
serviços a mais 
baixo custo, 
utilizáveis de 
forma muito mais 
interessante. 
Penso que hoje 
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nenhuma 
barreira. 

em dia tira-se 
muito partido 
dos dispositivos 
móveis 
(telefones, 
tablets) para o 
mercado de 
consumo, para 
aplicações de 
consumo na área 
empresarial nota-
se que há muito a 
explorar e há um 
potencial enorme 
no 
desenvolvimento 
dessas soluções. 
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Sonae 
Center 

Serviços 

Estamos muito 
focados na 
otimização da 
utilização do 
serviço e muito 
focados no 
objetivo naquilo 
que nos levou a 
tê-la e que é 
termos 
formação 
disponível, com 
muita qualidade, 
muito 
rapidamente 
com o output 
desejado, com 
os reports 
necessários, 
integrada em 
SAP, aos nossos 
clientes internos 
e aos nossos 
utilizadores 
finais 

Dentro daquilo 
que era a nossa 
expectativa de 
utilização do E-
learning 
propriamente 
dito, também 
correu muito bem 
porque de facto 
temos tido uma 
utilização muito 
grande naquilo 
que é a 
modalidade de E-
learning na nossa 
empresa. Está 
muito alinhado 
com a nossa 
estratégia de 
formação que é 
potenciado por 
esta plataforma, 
assim como podia 
ser potenciado 
por outra 
plataforma 
qualquer. 

A Cornerstone 
em Portugal está 
representada 
pela empresa 
ISQ que é quem 
assegura, faz a 
instalação e 
presta o serviço 
de suporte 
técnico. Não 
fazemos ideia do 
nº de clientes. A 
SABA e a 
Cornerstone são 
das maiores 
mundialmente, 
pode haver uma 
terceira.  

Custos indiretos, 
garantidamente. 
Reduzimos as 
horas de 
formação em 
sala e 
aumentamos o 
nº de horas em 
formação E-
learning mas isto 
completamente 
teórico, não 
temos essa 
análise feita. 

É baseada em 
licenças por 
registo. Temos 
10000 licenças 
por mês que 
podemos gastar, 
em que uma 
licença 
corresponde a 
um registo. Um 
registo numa ou 
mais formações.  

No final do ano, 
quando 
decidimos 
avançar com 
esta 
plataforma, 
estávamos ao 
mesmo tempo a 
lançar um 
processo novo 
de gestão de 
desempenho na 
empresa 
transversal ao 
grupo. Acho 
que pelo facto 
de ser uma 
solução na 
Cloud, facilitou 
tremendamente 
aquilo que foi 
feito. Como a 
Cornerstone 
tem uma opção 
de aluguer da 
plataforma não 
sendo 
necessário que 
a empresa 
compre, pode-
se adaptar a 
solução à 
empresa, ao nº 

um investimento 
muito grande no 
desenvolvimento 
de conteúdos e 
nas horas de 
desenvolvimento. 
Se contratamos 
uma empresa 
externa para 
desenvolver ou 
se compramos o 
conteúdo 
externamente é 
muito mais caro 
do que comprar o 
conteúdo para 
preparar para 
Sala 

termos 
formação 
disponível, com 
muita 
qualidade, 
muito 
rapidamente 
com o output 
desejado, com 
os reports 
necessários, 
integrada em 
SAP, aos nossos 
clientes 
internos e aos 
nossos 
utilizadores 
finais, 
 
Temos a 
certeza que o 
objetivo de ter 
uma 
plataforma 
para fazer mais 
formação em E-
learning, por 
comparação ao 
que havia, está 
cumprido. 
 
Em termos de 
processos 
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de utilizadores 
etc. 

críticos neste 
momento não 
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myPartner Ao nível da da 
qualidade geral 
do serviço, 
envolvendo a 
disponibilidade 
e a segurança, 
Há queixas sim, 
e vou voltar a 
uma tecla que 
aqui falamos 
que é 
relativamente a 
plataformas que 
estão mais 
preparadas para 
serem 
implementadas 
neste modelo e 
outras que 
efetivamente 
não. Até houve 
algum 
chamamento do 
mercado que 
nos iam dizendo 
“e então? Já 
posso 
implementar 
esta solução 
noutro modelo 
que não é o 
modelo 
tradicional a que 

as vantagens para 
o cliente são 
óbvias e para nós 
também. Do 
ponto de vista 
daquilo que é o 
suporte, a 
manutenção, 
estamos a falar de 
coisas totalmente 
distintas. 
Tradicionalmente 
o que o setor faz é 
ter um piquete 
que é invisível ao 
cliente, é uma 
chamada que é 
dirigida para 
alguém, e 
portanto vem 
prestar apoio 
quando solicitado 
num horário 
menos 
convencional. 
Poucas são as 
empresas no 
nosso setor que 
têm um serviço de 
apoio que está lá, 
não está, isso não 
acontece, não é 
assim. 

nível da 
confiabilidade 
não temos 
queixas 
diferentes, nem 
melhores nem 
piores 
relativamente 
aos modelos 
tradicionais de 
implementação. 
Eu diria que 
temos modelos 
até mais 
confiáveis. 

Eu acho que é 
separar aquilo 
que é a 
necessidade do 
negócio, aquilo 
que é o Core da 
atividade da 
empresa, 
daquilo que são 
as competências 
internas ao nível 
da gestão da 
informação. As 
pessoas hoje em 
dia nas grandes 
empresas fazem 
bem esta 
distinção e 
querem ter 
competências de 
gestão da 
informação. Se 
isso é dentro de 
portas ou fora, é 
como forem 
mais eficiente e 
mais barato. 
Uma grande 
empresa hoje 
em dia faz bem 
esta separação. 
Se eu consigo 
ter as 

  a área que 
puxou mais por 
isto ter sido o e-
Commerce pela 
tal necessidade 
de 
disponibilidade 
num horário 
mais alargado, 
fim de semana, 
etc., 
 
Eu diria que 
num primeiro 
momento, nós 
não temos 
escolha, é um 
desafio que nos 
é colocado que 
não nos dá 
grande 
alternativa. Os 
fabricantes, os 
parceiros estão 
a dar este passo 
e portanto 
como já 
aconteceu 
diversas vezes 
na história, 
quando há estas 
ruturas, há um 
ecossistema 

O primeiro 
desafio foi 
claramente 
encontrar um 
modelo 
económico para 
suportar esta 
atividade. Este foi 
o principal 
desafio e digo 
que foi difícil 
chegarmos a esse 
modelo. 
Encontrar um 
modelo 
económico onde 
este trabalho 
pudesse ser 
enquadrado foi o 
primeiro desafio. 
 
Dynamics CRM 
nasceu num 
tempo, o 
Dynamics NAV 
nasceu num 
tempo um 
bocadinho mais 
anterior e a 
reestruturação, a 
criação de uma 
nova arquitetura 
que suportasse 

temos modelos 
até mais 
confiáveis. Não 
vou dizer que 
numa questão 
ou outra 
aconteceram 
situações 
menos 
agradáveis. 
Quando 
estamos a falar 
de um 
operador que 
garante 
elevada 
disponibilidade, 
não queremos 
ter segundos 
ou minutos de 
inatividade e às 
vezes as 
situações 
acontecem. Eu 
diria que nas 
pouquíssimas 
situações que 
ocorreram, 
foram 
situações 
inadvertidas e 
acho que 
estamos quase 
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estou 
habituado?” e aí 
as soluções não 
estavam 
preparadas para 
dar esse salto. 
Tem a ver com 
as arquiteturas e 
a forma de 
como elas estão 
preparadas para 
dar esse salto 
para novos 
modelos de 
implementação 
ou não. 

Tipicamente há 
alguém que 
recebe uma 
chamada que foi 
reencaminhada. 
Do ponto de vista 
funcional isso 
continua a ser 
necessário, do 
ponto de vista da 
disponibilidade do 
sistema, isso deixa 
de ser necessário 
porque os 
mecanismos de 
vigilância, de 
manutenção, de 
apoio de quem 
presta o serviço 
SaaS, são 
imensuravelmente 
superiores. 

competências ao 
nível da gestão 
de informação e 
posso ter 
usufruto sem ter 
custos fixos, sem 
ter riscos, de 
forma mais 
barata, com 
total 
disponibilidade, 
elas dão esse 
passo. 

que se adapta e 
dá o salto e 
sobrevive, e há 
o outro que não 
dá e morre. A 
nossa primeira 
motivação era 
acompanhar os 
fabricantes e os 
desafios que 
nos eram 
colocados e 
portanto, se nos 
diziam “o 
caminho é este 
e vocês têm de 
estar 
preparados 
para este novo 
modelo”, este 
novo paradigma 
que passa, se 
calhar, por não 
terem tanta 
gente tanto 
tempo em 
projeto, mas ter 
menos gente, 
menos tempo e 
mais projetos, 
isto para nós 
não era uma 
questão de 

estes novos 
modelos, não é 
uma coisa fácil e 
tem custos muito 
elevados. Se nós 
sendo uma 
empresa 
relativamente 
pequena, 
sentimos 
dificuldade em 
saber o que fazer 
nesta nova 
lógica, temos que 
perceber 
também os 
fabricantes 
também para 
fazerem mover o 
barco neste 
sentido, não é 
nada fácil.  
 
e teríamos que 
nos adaptar a um 
modelo de em 
cada projeto 
termos menos 
dias, menos 
serviço, menos 
espaço, e por 
outro lado mais 
projetos. Como 

sempre a falar 
de situações de 
modelos muito 
mais confiáveis 
do que aqueles 
que temos em 
situações 
dentro de 
portas. 
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escolha. isto mexe com a 
nossa forma de 
prestar serviço, 
mexe com a 
cultura da 
organização, das 
pessoas etc., isto 
a determinada 
altura era um 
desafio e tinha 
um impacto 
muito 
importante, que 
os modelos da 
Cloud entre os 
quais o SaaS nos 
estavam a 
colocar.  
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ASPETOS TECNICOS 
        

          Empresa Níveis de 
funcionalidade
s, atualizações 

e roadmap 

Customização Integração com 
outras aplicações 

Arquitetura Segurança Disponibilidade Virtualizaçã
o 

Tecnologias Tendência 
emergente na 
indústria de 

Software 

Saphety Temos casos 
em que são 
disponibilizadas 
Releases 
mensais e 
temos casos em 
que temos 
Releases 
trimestrais. 
Somos nós que 
definimos o 
roadmap de 
evolução dos 
produtos. Isso é 
bom para uns 
clientes e é 
mau para 
outros. 

Tipicamente a 
solução é um 
pouco “dura 
de rins” 
(risos). Não é 
muito 
customizável 
porque tem 
sido o nosso 
caminho. 
Tentamos ter 
uma solução 
que fosse a 
melhor na 
área, já 
perfeitamente 
customizada 
com aquilo 
que os 
clientes 
precisam, 
para não 
haver a 
necessidade 
dos clientes 
fazerem essa 

Temos equipa de 
projeto para 

implementar a 
integração da 

solução com os 
seus sistemas 

Está tudo na 
mesma 
infraestrutura, 
na mesma 
base de dados 
e garantimos 
essa separação 
dos dados 
entre os 
clientes de 
forma 
aplicacional.  

e temos uma 
componente 
muito grande 
de segurança 
muito a ver 
com os 
certificados 
digitais, as 
assinaturas. É 
uma área na 
qual temos 
também muito 
know-how e 
investimos 
muito. 
Encriptação de 
informação, 
que também é 
uma área que 
trabalhamos 
muito.  
Estamos num 
processo de 
implementação 
da ISO 27001 
que esperamos 

Temos Disaster 
Recovery 
implementado 
entre Lisboa e 
Porto em que 
replicamos os 
dados para a 
infraestrutura 
do Porto. 

Sim, com 
tecnologia 
Vmware 

Java, Net, 
Webservices, 
SOA, estamos a 
entrar nas áreas 
Mobile, 
começamos a 
ter soluções 
específicas para 
Mobile e temos 
uma 
componente 
muito grande de 
segurança muito 
a ver com os 
certificados 
digitais, as 
assinaturas. É 
uma área na 
qual temos 
também muito 
know-how e 
investimos 
muito. 
Encriptação de 
informação, que 
também é uma 

A globalização é 
um ponto 
importante mas 
claramente as 
empresas estão a 
perceber as 
vantagens que este 
tipo de solução 
têm. Nós estamos 
numa área muito 
específica do 
Software-as-a-
Service. Estamos 
numa área de 
tentar otimizar ou 
melhorar a relação 
entre as empresas, 
é claramente onde 
nós estamos. As 
empresas 
começam a 
perceber que este 
tipo de soluções as 
ajuda em termos 
de globalização, ou 
seja, as ajuda a 
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adaptação. 
Quando existe 
essa 
necessidade é 
um problema 
de facto. 

terminar este 
ano de 2013 e 
temos em 
algumas 
soluções 
certificações 
por auditores 
externos, por 
sinal bem 
exigentes em 
termos dos 
níveis de 
segurança que 
temos de ter 
nas nossas 
soluções 
relativamente à 
segurança da 
informação. 

área que 
trabalhamos 
muito. 

tirar partido do 
melhor que elas 
precisam 
independentement
e de onde esse 
melhor possa 
estar. A Sonae MC 
é um exemplo 
muito bom, usa a 
nossa solução da 
Leilões eletrónicos 
e com muita 
facilidade faz um 
leilão com 
fornecedores que 
podem estar nos 5 
cantos do mundo. 
Em 2h resolve o 
assunto, o que 
seria impossível se 
não estivesse a 
usar uma solução 
de Software-as-a-
Service. O tema da 
globalização e o 
suporte a estes 
processos 
globalizados, 
vender para mais 
mercados, comprar 
em mais mercados, 
relacionar-se com 
fornecedores e 
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stakeholders em 
geral nos vários 
pontos do mundo, 
claramente é uma 
tendência 
emergente na 
indústria do 
Software e na 
indústria do 
Software-as-a-
Service. 
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Cloudwar
e 

Desde o inicio 
que os serviços 
estão Live, têm 
updates 
constantes 
melhorando 
pequenos 
aspetos que 
vão melhorar a 
performance 
do serviço, a 
escalabilidade. 
Nunca 
pensamos 
numa reescrita 
total da solução 
ou de uma re-
arquitetura. A 
partir do 
momento que 
o serviço está 
Live, há 
atualizações 
incrementais 
que vão de 
acordo com 
essas 
preocupações e 
que são 
preocupações 
constantes. 
Estas aplicações 
são eterna 

O essencial é 
quando nos é 
colocado um 
problema por 
parte do 
cliente no 
caso do 
Software-as-
a-Service, nós 
temos 
condições de 
encarar a 
situação com 
muita maior 
celeridade, 
está tudo do 
nosso lado, 
temos os 
servidores, a 
base de 
dados, o 
código do 
produto do 
nosso lado, 
conseguimos 
perceber 
muito mais 
rapidamente 
o que está a 
acontecer, 
conseguimos 
resolver 
muito mais 

  No caso da 
música sim, há 
uma cache 
local de 10.000 
músicas e as 
pessoas que 
perdem 
conetividade 
podem ouvir 
as ultimas 
musicas que 
estavam a 
ouvir e que 
colocaram no 
seu 
dispositivo. No 
caso do TOC 
Online, é um 
serviço 
completament
e Online. 
 
Nós em ambos 
os casos temos 
uma base 
Multi-Tenant, 
não vemos 
vantagem de 
ter single-
tenant. Na 
música temos 
um hibrido, 
temos Multi-

Em ambos os 
casos temos o 
apoio dos 
próprios 
providers do 
Datacenter para 
além da nossa 
equipa de IT. A 
responsabilidad
e do Datacenter 
e segurança do 
Hardware está 
toda do lado 
dos parceiros. A 
nível de 
Software 
aplicamos as 
práticas de 
segurança da 
atualização de 
servidores, na 
restrição da 
Firewall, etc. 
 
O tradicional a 
nível de 
Password, 
encriptação, 
não temos nada 
que possa ser 
partilhado, não 
temos 
nenhuma 

em ambos os 
casos tanto os 
servidores 
como as bases 
de dados têm 
redundância, 
cópia de 
informação 
para fora do 
Datacenter, e é 
assim que 
garantimos a 
disponibilidade 
constante do 
serviço. 

Sim, com 
tecnologia 
Vmware 

Utilizamos 100% 
tecnologias 
Open Source, 
servidores 
Linux, base de 
dados Postgres, 
como linguagem 
de 
desenvolviment
o da parte 
server-side, 
temos alguns 
componentes 
feitos em C 
outros em Java 
mas, 
maioritariament
e as APIs de 
serviço estão 
desenvolvidas 
em Ruby On 
Rails. Para as 
aplicações 
cliente estamos 
a utilizar 
nativas. No caso 
do iOS, o Object 
C, no caso do 
Android estão 
desenvolvidas 
em Java, nas 
aplicações 
Desktop da 

Há uma 
proliferação de 
dispositivos. 
Software que 
tradicionalmente 
era acessível num 
único device tende 
a ser 
descentralizado e 
cada vez mais as 
aplicações 
funcionam cross-
platform em várias 
devices móveis. 
Existe uma 
tendência dos 
interfaces de 
recolha de 
informação serem 
também cada vez 
mais 
automatizados e 
muitas vezes sem 
necessidade de 
intervenção 
humana. De facto 
estas plataformas 
são cada vez mais 
plataformas 
agregadoras de 
conteúdos e 
colaborativas no 
sentido de 
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Beta, não há 
uma versão 
fechada do 
produto. 

rapidamente 
e a 
experiencia 
depois para o 
utilizador final 
é ótima 
porque pode 
verificar no 
momento. 

Tenant na 
base de dados 
principal e 
sincronização 
da informação 
de cada 
utilizador em 
cada base de 
dados single-
tenant, que 
depois são 
sincronizadas 
para a base de 
dados 
principal. 
Temos um 
modelo 
hibrido só para  
facilidade de 
sincronização 
de dados. 
 
Basicamente 
cada entidade 
identifica a 
organização a 
que pertence 
mas as 
entidades 
todas 
convivem na 
mesma base 
de dados. Não 

medida que não 
seja comum no 
mercado. 
Encriptação SSL, 
certificados, 
nunca 
guardamos 
Passwords dos 
utilizadores e 
temos 
monitorização 
constante de 
todo o tipo de 
atualizações e 
das listas de 
ataques 
possíveis na 
tecnologia que 
usamos como 
Front-En. 
Acompanhamos 
constantement
e e atualizamos 
o Framework 
de forma a que 
nunca existam 
falhas de 
segurança. 

musica temos 
um container a 
utilizar 
Embedded 
Framework com 
um HTML 5 por 
cima do 
container, como 
interface, e 
depois todos o 
core de 
comunicação e 
de encriptação 
da musica está 
desenvolvida 
em C. 

proporcionar a 
realização do 
processo de uma 
forma muito mais 
simples e eficiente 
que muitas vezes 
obrigava a que 
estivesse 
centralizado numa 
área administrativa 
num departamento 
administrativo que 
estava a recolher 
essa informação, e 
essa informação é 
hoje recolhida 
naturalmente 
pelos vários 
intervenientes no 
processo de 
negócio. 
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vimos 
necessidade 
de separar as 
organizações 
dentro da base 
de dados. 
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Sonae 
Center 

Serviços 

estamos a pedir 
informação é à 
Cornerstone 
porque 
podemos ter 
vantagens em 
termos de 
escala, 
negociação, 
etc., mas 
também de 
integração do 
fluxo de acesso 
até da própria 
ferramenta que 
são módulos 
diferentes mas 
que é uma 
única 
ferramenta que 
já tem ligações 
a SAP e 
portanto pode 
ser uma 
vantagem 
considerar esta.  

Não é possível 
customizar. 
Existem 
Releases e 
com essas 
temos 
algumas 
melhorias 
mas que às 
vezes nem 
sempre são as 
que nós 
queremos. Eu 
posso ter uma 
necessidade 
ou querer 
uma melhoria 
e achar que é 
critica, algo 
que seja 
critico para a 
nossa 
plataforma e 
aquilo que 
posso fazer é 
sugerir. 
Depois fica 
numa pipeline 
da 
Cornerstone a 
aguardar que 
seja validado 
para ser 

Tínhamos uma 
serie de 
necessidades 
sendo a mais 
importante a 
integração com 
os sistemas 
internos SAP 

A Cornerstone 
em Portugal 
está 
representada 
pela empresa 
ISQ que é 
quem 
assegura, faz a 
instalação e 
presta o 
serviço de 
suporte 
técnico. Não 
fazemos ideia 
do nº de 
clientes. A 
SABA e a 
Cornerstone 
são das 
maiores 
mundialmente
, pode haver 
uma terceira.  

Existem 
algumas 
validações de 
segurança. 
Facilitamos a 
entrada na 
aplicação pois 
estava a causar 
algum ruido a 
questão da 
recuperação da 
palavra Pass. 

Não tivemos 
nenhuma 
indisponibilidad
e do serviço. 
Tivemos uma 
situação de 
duplicação de 
registos mas 
não esteve 
relacionado 
com a 
plataforma. A 
questão esteve 
relacionada 
com a 
importação dos 
dados de SAP. 

  Cornerstone Deveria haver 
muito mais oferta 
modular, muito 
mais integrada, de 
sistemas Cloud 
onde eu pudesse 
comprar. Até ao 
nível 3 são coisas 
perfeitamente 
Standard e simples 
de implementar. O 
meu negócio vai 
evoluindo, vou 
tendo 
necessidades e 
depois tenho os 
níveis 4, 5 e 6, que 
são coisas mais 
avançadas que 
posso instalar e os 
próprios 
desenvolvedores 
de Software 
podem ser muito 
mais consultores e 
orientadores 
daquilo que são as 
necessidades do 
cliente. 
 
Se houver coisas 
mais Standard para 
resolver coisa mais 
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enquadrada 
numa 
eventual e 
futura 
Release. 

customizáveis 
também pode 
ajudar a direcionar 
o próprio 
investimento do 
utilizador. 

myPartne
r 

Microsoft vai 
ter diferentes 
versões de CRM 
na Cloud, por 
causa disto, 
porque quer 
funcionalidade 
mas não pode 
acrescentar 
funcionalidade 
em versões que 
estão em uso 
por milhares de 
clientes.  

O nível de 
customização 
ainda é baixo 
 
A partir do 
momento que 
deixamos de 
ter versões e 
novas 
releases 
porque temos 
algo que está 
em Cloud, em 
produtivo, 
não podemos 
dar aso a 
grandes 
customizaçõe
s.  

O e-Commerce 
pelo 
disponibilidade e 
pelo uso de 
Webservices para 
a integração já 
funcionam muito 
bem na Cloud  e 
tem parte do 
nosso negócio 
mas, acho que 
falta realmente o 
ERP fazer isto.  
 
é fundamental 
que os vários 
players coloquem 
as suas soluções 
na Cloud mas se 
preocupem 

    temos modelos 
até mais 
confiáveis. Não 
vou dizer que 
numa questão 
ou outra 
aconteceram 
situações 
menos 
agradáveis. 
Quando 
estamos a falar 
de um operador 
que garante 
elevada 
disponibilidade, 
não queremos 
ter segundos ou 
minutos de 
inatividade e às 

  Sim, parceiro do 
ERP é a 
Microsoft e 
concretamente 
é o Dynamics 
NAV, a nível de 
CRM é o 
Dynamics CRM, 
a nível de 
Business 
Intelligence é a 
SAP com a 
aplicação de 
Business 
Objects, e a 
nível de e-
Commerce é a 
Sana Commerce 
que é um dos 
principais ISVs 

há aqui uma área 
que está a arrastar 
muito esta lógica 
da Cloud e do 
Software-as-a-
Service que é a 
questão da 
mobilidade. Tanto 
na vida pessoal 
como na vida 
profissional 
queremos ter 
acesso a tudo, a 
qualquer momento 
e em qualquer 
lugar. Portanto, 
isto está 
claramente a puxar 
muito por estas 
soluções da Cloud, 
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muito com a 
interoperabilidad
e e com as 
necessidades e 
lógicas de 
multicanal que os 
clientes têm e 
nos pedem. 

vezes as 
situações 
acontecem. Eu 
diria que nas 
pouquíssimas 
situações que 
ocorreram, 
foram situações 
inadvertidas e 
acho que 
estamos quase 
sempre a falar 
de situações de 
modelos muito 
mais confiáveis 
do que aqueles 
que temos em 
situações 
dentro de 
portas. 

da Microsoft, 
que é uma 
empresa 
holandesa e cuja 
infraestrutura é 
.Net, tecnologia 
Microsoft. 

de serviços que 
estão acessíveis, 
onde esta lógica de 
SaaS vê-se aqui 
refletida 
 
consiga encontrar 
um paradigma que 
responda a estas 
necessidades ou 
estas questões que 
nós agora 
estávamos a falar 
de poder suportar 
o versioning, poder 
deixar que o 
cliente final ou 
alguém possa 
intervir na 
plataforma, 
customiza-la, eu 
diria que é 
fundamental. 
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F. CISTI’2009 

 

A CISTI'2009 é a Conferência Ibérica de sistemas e Tecnologias de Informação 

organizada pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, pela 

Universidade Fernando Pessoa e pela Associação Ibérica de Sistemas e Tecnologias 

de Informação, sendo parceiros: Universidad de Vigo, Universidade de Santiago de 

Compostela, Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, Universidade de Extremadura, 

Universidade Politécnica de Madrid, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e 

Universidade Tecnológica Nacional de Argentina. 

 
1.1. Artigo 

 
Artigo aceite na 4ª conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de 
informação.  
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1.2. Poster 
 
Poster a expor na conferência: 
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G. FINCO 2012 
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H. IJFCST’ 2013 

 

Artigo intitulado “Business and technical requirements of Software-as-a-

Service: Implications in Portuguese enterprise business context” publicado no 

International Journal in Foundations of Computer Science & Technology (Araujo & 

Vazquez, 2013). 
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I. IJFCST’ 2014 

 

Artigo intitulado “A Framework for the evaluation of SaaS Impact” publicado 

no International Journal in Foundations of Computer Science & Technology (Araujo, 

Vazquez, & Cota, 2014) 
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H. DICT’ 2014 

 

Artigo intitulado “Software-as-a-Service: Modelo de negócio, Arquitetura e 

Estrutura Operacional no Contexto Empresarial Português” publicado na Revista do 

Departamento de Inovação, Ciência e Tecnologia (DICT), No.5, em Outubro de 2014 

UPT – Universidade Portucalense Infante D.Henrique, Portugal (Araujo & Vazquez, 

2014) 
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