
Adoção e Inovação em 
Tecnologias de Informação 

Uma contribuição para a avaliação de tecnologia  
com exemplo da computação em nuvem 

 
Apresentação no âmbito da disciplina de Gestão de Sistemas de Informação  

Mestrado em Engenharia Informática, universidade de Vigo 
17 de Dezembro de 2013 

 
Luis Borges Gouveia, lmbg@ufp.edu.pt   

http://about.me/lbgouveia  
Universidade Fernando Pessoa 

 

http://about.me/lbgouveia


Adoção e Inovação em Tecnologias de Informação 

• A introdução de tecnologias de informação nas organizações 
tem sido alvo de inúmeros estudos, complementados com as 
questões de mercado e de como estas são adotadas 

• Tomando precisamente uma perspetiva de adoção de 
tecnologia e a sua difusão, são apresentados alguns dos 
estudos associados com a inovação para discutir o surgimento 
da computação em nuvem 

• A Cloud Computing é apresentada como um exemplo de 
inovação recente em tecnologias de informação e discutida 
numa perspetiva de ciclos de transformação e do impacte que 
pode ter no contexto do digital e das organizações e das 
tecnologias de informação 



As vagas da inovação  
(desde a revolução industrial) 



Aceleração das vagas de Schumpeter 

• As vagas de inovação tecnológica ocorrem cada vez mais 
rápido, com os ciclos económicos relacionados com os ciclos 
de inovação institucional e tecnológicas 



Ciclos de Kondratiev 

• Um  ciclo de Kondratiev tem um período de duração determinada de vinte 
(20) anos, subdivididos em cinco (5) anos, que correspondem 
aproximadamente ao retorno do mesmo fenómeno 



As vagas de inovação nos computadores 
2010 Facebook (redes sociais)? 



Vagas de inovação em tecnologias de 
informação 

• Cada vez mais utilizadores e envolvendo maiores 
valores de investimento 



Vagas de inovação 
1. Reduzir custos 

anos 60: atingir poupanças de custos admnistrativos e de serviço, pela 
automatização de processos manuais 

2. Avaliação de investimento 
anos 70: tornar mais eficaz o negócio e aumentar os seus lucros 

3. Melhoria de produtos e serviços 
anos 80: recurso a tecnologias de informação para produzir valor acrescentado, 
criando novos negócios e serviços ou melhorando a atividade 

4. Melhoria da decisão executiva  
final dos anos 80: pensar o uso das tecnologias de informação na gestão do 
negócio, a tempo real 

5. Chegar ao consumidor 
anos 90: comunicar com clientes de forma directa e pela criação de novos 
negócios com recurso à Internet 

6. Outras formas de colaboração 
anos 2000: partilha de informação e processos de negócio 



Avaliação de tecnologia  
(ciclo Hype, Gartner) 



Ciclo Hype para Cloud, 2011 



Tempos de adoção de tecnologia 



Taxas de penetração  

• Tração  
tempo para atingir 10% de 
penetração do mercado 

• Maturação 
tempo para chegar do 10% 
aos 40% de penetração 

• Saturação  
tempo para chegar dos 40% 
aos 75% de penetração 



A curva S, da adoção de tecnologia 



Exemplos de curvas S normalizadas 



O processo de mudança tecnológica 

invenção inovação difusão 

Duas versões: 
- Technology push: resultado do esforço de I&D 
- Market pull: resultado das necessidade de mercado 

Modelo simples e simplificado, designado por modelo 
linear de inovação 



Evolução e transições em curvas S 



O desvio da assimilação 

• Diferença entre o objetivo (aquisição) e o 
realizado (obtido) 



A curva de difusão de inovação 
Everett Rogers (1962) 



O ciclo de vida da adoção de tecnologia 
Geoffrey Moore, Crossing the Chasm (2006) 



Lidar com o abismo… 



Comparando conceitos… 



Diferentes contextos, diferentes necessidades 



Resumindo… 



Resistências à Inovação 



Exemplo: Cloud Computing 

• Não existe uma definição universal para o termo: como se 
trata de tecnologia emergente, estão constantemente a 
aparecer novas formas de oferta de serviços e 
funcionalidades 

• Definições mais comuns: 
– Capacidade normalizada de tecnologias de informação 

(infraestrutura, software e serviços) oferecida pela Internet em 
formato de autoserviço e pagamento por utilização (Forrester) 

– Um modelo caraterizado pela oferta de recursos 
independentemente da localização, com acessibilidade por 
redes ubíquas, a pedido e em autoserviço e de grande 
elasticidade de funcionalidades, com um modelo de preços 
baseado no pagamento por uso  (Gartner) 

– Um vídeo sobre o conceito: 
http://www.youtube.com/watch?v=ae_DKNwK_ms  

http://www.youtube.com/watch?v=ae_DKNwK_ms


Cloud diferente de Grid 



A taxionomia 3-4-5 (NIST) da 
computação em nuvem 

• 3 modelos de oferta de serviços: 
– IaaS (infrastructure as a service) 
– PaaS (the platform as a service) 
– SaaS (the software as a service) 

• 4 modelos de implementação 
– Público -- Privado  
– Híbrido -- Comunidade 

• 5 caraterísticas fundamentais 
– Elasticidade de recursos 
– Abordagem centrada no serviço de TI 
– Consumo a pagar, baseado na medição 
– Acesso por rede ubíqua, em autoserviço 
– Disponibilização de recursos independentemente do local 

• NIST Cloud Computing Collaboration Site:  
http://collaborate.nist.gov/twiki-cloud-computing  

http://collaborate.nist.gov/twiki-cloud-computing
http://collaborate.nist.gov/twiki-cloud-computing
http://collaborate.nist.gov/twiki-cloud-computing
http://collaborate.nist.gov/twiki-cloud-computing
http://collaborate.nist.gov/twiki-cloud-computing


Exemplo: Cloud Computing 



Exemplo: Cloud Computing 
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