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Com a recente oferta de software que rodam na nuvem, é comum surgirem dúvidas sobre que 
software deve ou não ser hospedado na web ou se no futuro todo software estará instalado 
somente na grande rede. Para melhor responder estas questões, é interessante distinguir dois 
tipos de ofertas na nuvem: Software como Serviço (SaaS) ou Plataforma como Serviço (PaaS).  

O SaaS é caracterizado pela oferta do serviço de software por meio da internet para diversos 
clientes. Neste caso, o software é oferecido à empresas e/ou consumidores por terceiros e os 
clientes ou consumidores o utilizam pagando uma assinatura ou recebendo anúncios que 
financiam a oferta.  

Como benefícios, o cliente não tem o ônus da instalação, manutenção, operação e propriedade 
tanto do hardware como do software. O software habita num datacenter externo e é acessado 
por um navegador ou por uma aplicação cliente que utiliza protocolos da web para acessar os 
servidores remotos. Colaboração de documentos Office online é um exemplo.  

O segundo tipo de oferta é denominada PaaS. Um bom exemplo deste tipo de oferta é o Azure 
(http://azure.com), uma plataforma que habita em grandes datacenters da Microsoft e que é 
capaz de rodar uma aplicação pessoal ou da empresa, alocando máquinas e discos de forma 
dinâmica, de acordo com a necessidade.  

Com isto, o usuário ou a empresa podem criar uma aplicação, fazer um upload pela web do 
seu executável, e deixar que a plataforma provisione máquinas e memórias para rodá-lo nos 
datacenters – tudo de forma automática. Em caso de necessidade, você pode mudar o número 
de máquinas que rodam a aplicação para suportar um aumento de demanda sazonal, para, em 
seguida, voltar ao número usual. Não há nenhum processo de compra ou instalação de 
máquinas e paga-se apenas pelo que foi utilizado. 

A diferença principal entre os dois modelos se deve, portanto, ao grau de controle e 
customização oferecidos. No caso do software como serviço, o fornecedor é o dono da solução 
e do grau de customização oferecido. Já na plataforma como serviço, a empresa cliente é dona 
do software e ela determina suas funcionalidades e futuras evoluções.  

Esta compreensão é essencial para identificar os benefícios de cada tipo de aplicação e 
hospedagem neste novo cenário. Ao desenvolver e instalar o software na própria empresa é 
possível contar com o máximo de controle, tanto da aplicação e dados quanto da operação da 
plataforma de aplicações.  

Quando a opção é desenvolver o software e hospedá-lo na nuvem (PaaS), a vantagem é o 
controle da aplicação e também a redução de custos de operação. Além disso, esse modelo 
oferece a possibilidade de provisionamento dinâmico de máquinas e memória.Há também 
casos de pacotes de software instalados na própria empresa.  

As funções relativamente padronizadas são oferecidas a menor custo por terceiros, dado o 
poder de escala que este fornecedor tem de compartilhar o investimento na construção do 
software com vários clientes. Por rodar em sua rede, entretanto, o cliente ainda tem o controle 
sobre os dados e operação. 

Já os pacotes de software hospedados completamente na nuvem (SaaS) oferece o máximo de 
economia de escala de um provedor de software, uma vez que tanto funcionalidade quanto o 
provisionamento de máquinas e parte da operação ficam a cargo do terceiro.  

 



Notem que estas não são as únicas opções. O outsourcing tanto de aplicações feitas pela 
organização quanto de pacotes de software também são opções interessantes que equilibram 
controle e custo numa posição intermediária entre o “em casa” e o online. 

A dúvida comum ressurge: qual software fica onde? Se a empresa possui um software que a 
diferencia da concorrência por ser único e bem adaptado aos processos de negócio, ele deve 
estar sob o seu controle e resta escolher se ele vai rodar em seus próprios servidores ou na 
nuvem (PaaS).  

Se for necessário muito poder computacional e/ou há demanda de sazonalidade, decida-se 
pela nuvem. Caso necessite de controle interno dos dados ou não haja sazonalidade ou 
demanda por poder computacional, implementá-lo na TI interna pode ser essencial. Um 
raciocínio similar pode ser usado quanto tratamos de um pacote de software.  

Caso haja necessidade de grande controle de dados, como num sistema de RH ou financeiro, a 
opção do pacote instalado em casa pode ser mais conveniente. Caso contrário, uma opção 
SaaS seria a alternativa mais barata e ainda efetiva e eficiente. 

Outras questões fundamentais também devem ser levadas em conta ao longo do tempo: a 
empresa possui bons links? São duplicados? Está preparada para administrar contratos com 
terceiros? Há regulamentações que impedem, por exemplo, o armazenamento dos dados na 
nuvem?   

Qual é a opção mais barata, considerando a longo prazo o custo da assinatura contra o custo 
total de propriedade da solução adquirida? A velocidade da conexão pode impactar este 
software ocasionando ou a insatisfação do usuário ou a uma computação inaceitavelmente 
lenta?  

Trata-se de um cenário com novas escolhas, onde a TI deve considerar aplicação por 
aplicação, qual é o seu perfil e onde deve habitar. E neste mundo novo uma coisa é certa: não 
há uma única opção de hospedagem. Por isso, será importante que as empresas se preparem 
para a convivência entre diversas formas de entrega de software e o desafio será garantir que 
usuários e dados não parem na fronteira entre os dois mundos (online e offline).  

Precisaremos de mecanismos simples para a identificação de aplicações e usuários nos dois 
lados da fronteira. Será ainda necessário lidar com um gerenciamento uniforme, integrado e, 
por fim, garantir uma infra-estrutura de integração entre aplicações dos dois universos. 

Há, com certeza, vantagens neste mundo misto, e a empresa que melhor estruturar e 
implantar seu portfólio, com o mínimo de erros e ilusões, terá a vantagem competitiva de ter o 
custo mínimo e controle máximo aliado à funcionalidade adequada para o seu negócio. 
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