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RESUMO 

 

 

Este trabalho apresenta o conceito de Terceira Plataforma Computacional. Apresentamos a 

evolução histórica da computação, passando pelas chamadas Primeira e Segunda Plataformas, 

fazendo uma análise sobre o mercado e aplicações da época. Definimos e discorremos sobre 

os pilares que compõem a Terceira Plataforma, que são computação em nuvem, big data, web 

social e mobilidade. Reunimos os conceitos e explicamos como eles, juntos, formam esse 

novo paradigma computacional e analisamos as diferenças entre a Segunda e Terceira 

Plataforma. Desenvolvemos um estudo de caso sobre uma empresa já inserida nessa nova era, 

destacando como todo o conteúdo apresentado anteriormente se aplica na realidade de uma 

empresa real. Concluímos repassando os pontos abordados no trabalho e mostrando todos os 

aspectos apresentados sobre assunto, além de sugerir extensões possíveis para pesquisa na 

área. 

 

Palavras-chave: Terceira Plataforma. Segunda Plataforma.  Primeira Plataforma. 

Computação em nuvem. Big data. Web Social. Mobilidade.   



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

 

This paper presents the concept of the Third Computational Platform. We presented 

the historical evolution of computation, passing by the so called First and Second Platforms. 

doing an analysis about the market and application of those periods. We define and discourse 

about the forces that compose the Third Platform, which are cloud computing, big data, social 

web and mobile. We gather the concepts and explain how them, together, form this new 

computational paradigm and analyze the differences between the Second and the Third 

Platform. We develop a case study about a company already in this new era, highlighting how 

all the content presented previously applies in the reality of a real company. We conclude 

passing the topics addressed in the paper and showing all the presented about the subject, and 

suggest possible extensions on this research area. 

 

Keywords: Third Platform. Second Platform. First Platform. Cloud computing. Big 

data. Social web. Mobile. The Nexus of Four Forces. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

Quando as primeiras máquinas computacionais foram concebidas, durante a 
Segunda Guerra Mundial, não se imaginava o quanto seu potencial poderia crescer. 
As máquinas que foram projetadas para uso bélico foram evoluindo ao longo dos 
tempos juntamente com a evolução tecnológica. Com o passar dos anos foram 
ficando menores, mais potentes e passaram a ter usos diversificados do que foi 
inicialmente pensado, saindo do ambiente militar para as a empresas e indústrias até 
chegarem ao dia-a-dia das pessoas físicas. 

A guerra se foi, mas a tecnologia continuou a evoluir e por volta de 1960 os 
primeiros computadores começaram a ser comercializados. IBM detinha um capital 
tecnológico consistente e possui cerca de 70% do mercado. (TIGRE, PAULO B; 
NORONHA, VITOR B, 2013) Pelo grande custo de produção e manutenção, o 
mercado era restrito a grandes universidades, bancos e grandes empresas. 
Universidades como a de Michigan e de Washington, fizeram suas aquisições no 
início da década de 60. A universidade da atual capital dos Estados Unidos adquiriu 
computadores IBM, onde seus sistemas baseados em cartões perfurados (punch 
card based) e em fita (tape based system) eram utilizados para processamentos 
administrativos e estudos tecnológicos (Ciência da Computação) (University of 
Washington). Com os mainframes e a automação do sistema, os bancos 
aumentaram o processamento e organização dos dados, potencializando a 
velocidade com que os negócios eram feitos e mantidos. (PEREIRA, 2007) 

O período da década de 70 e 80 foi uma época de mudança nos paradigmas 
computacionais conhecidos, com a evolução dos mainframes para os computadores 
pessoais. A popularização da computação pessoal começou a ocorrer com os 
lançamentos de computadores como o Altair 8800 e o Apple II. O crescimento da 
popularidade dos computadores acelerou com a entrada da IBM no mercado, em 
1981, lançando o IBM-PC, que fez grande sucesso no mercado empresarial devido a 
chancela da marca IBM, que mostrou que os computadores pessoais eram uma 
opção viável para a computação corporativa (CAMPBELL-KELLY; SWARTZ, 2015). 
Em 1982 houve o lançamento do Commodore 64, o PC mais vendido da história 
(BRODKIN, 2009), um marco importantíssimo na história dos computadores 
pessoais.  

Após a consolidação do uso dos microcomputadores pela sociedade, a 
próxima grande revolução aconteceu com a evolução e popularização da internet 
ocorrida em meados dos anos 90 e início dos anos 2000. O impacto de sua 
popularização foi muito forte, afetando tanto a sociedade quanto as mais diversas 
áreas da indústria, muitas das quais tiveram que se adaptar a um novo paradigma de 
negócios que foi criado por conta da internet. De 2000 até 2015, houve um 
crescimento de 833% no uso da internet, que hoje já está presente na vida de 46% 
da população mundial (INTERNET WORLD STATS, 2015). 

Esses dois momentos da evolução computacional falados acima estão 
inseridos dentro do que chamamos de plataformas computacionais  
(INTERNATIONAL DATA CORPORATION (IDC), 2014). A era dos mainframes 
iniciada no pós-guerra faz parte da Primeira Plataforma Computacional. A Primeira 
Plataforma foi seguida da Segunda Plataforma, que é baseada nos computadores 
pessoais e na internet. 

Hoje, menos de 50 anos depois do início da primeira era computacional, 
segundo a IDC, estamos vivendo a terceira grande revolução dessa indústria. 
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Dispositivos móveis, conexão constante com a internet, interações sociais por meios 
digitais, grande capacidade de armazenamento e processamento a baixo custo são 
alguns dos fatores que estão mudando as estruturas da computação como 
conhecíamos. 

Segundo IDC, a Terceira Plataforma Computacional é baseada em 4 principais 
pilares: Computação em Nuvem, Web Social, Big data e Mobilidade 
(INTERNATIONAL DATA CORPORATION (IDC), 2014). Muito se falam nesses 
pilares, todos são muito conhecidos e presentes, sendo relacionados e nomeados de 
várias formas diferentes. Apesar da grande notoriedade dos assuntos, é visível uma 
escassez de estudos explicitando os pilares como parte de um todo, onde juntos 
ganham força, representam a tendência e o que temos de mais atual no que se refere 
a entrega de produtos de ponta para o usuário final. 

Estamos em uma fase de transição, onde o hoje forma a base da tecnologia 
de um futuro próximo e muito diferente, habilitando novos paradigmas, criando novos 
mercados, novas formas de fazer negócio, novos serviços e empregos. Para 
preencher a lacuna entre estudos das plataformas, esta análise explora e apresenta o 
conceito de Terceira Plataforma Computacional, clarificando a união dos pilares, que 
trabalhando juntos agregam o que de melhor a tecnologia pode entregar na 
atualidade.  
 
 
1.2 Objetivos 
 
 

Este trabalho tem como objetivo principal explicar o que é o conceito 
conhecido como Terceira Plataforma Computacional. Ao longo desse trabalho vamos 
discutir as principais características dos pilares que compõem a Terceira Plataforma, 
que são Computação em Nuvem, Web Social, Big data e Mobilidade. Abordaremos 
as principais características de sistemas situados na Terceira Plataforma, as 
diferenças entre a Terceira Plataforma e suas antecessoras, e ilustraremos através 
de um estudo de caso todos os pontos abordados num sistema real que está inserido 
na terceira plataforma Plataforma, com objetivo de evidenciar num sistema/produto 
real as características apresentadas durante o trabalho e como elas interagem entre 
si. 
 
 
1.3 Organização do Trabalho 
 
 

Além desta introdução, a monografia está organizada em mais seis capítulos: 
O próximo capítulo apresentará conceitos e definições sobre a Primeira e a Segunda 
Plataforma Computacional.  

Em seguida, no Capítulo 3, serão apresentados os quatro pilares da Terceira e 
nova Plataforma: Computação em Nuvem, Web Social, Big data e Mobilidade. 

No Capítulo 4, discorreremos sobre os pilares atuando juntos, explicitando 
alguns exemplos de sistemas nasceram e outros que se reinventaram nessa nova 
Era. 

No Capítulo 5, apresentaremos uma tabela comparativa, com itens 
tecnológicos relevantes, mostrando lado a lado as diferenças entre a Segunda e a 
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Terceira Plataforma. Teremos também uma explicação individual dos itens 
destacados.   

O Capítulo 6, é composto de um estudo de caso, analisando suas 
características e evidenciando a sua presença na nova plataforma. Esse capítulo 
será sobre o Spotify. 

No Capítulo 7, são expostas as considerações finais sobre o trabalho. 
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2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA 
 
 
2.1 A Primeira plataforma de TI 
 
 

Estudos já haviam sido iniciados, mas durante a Segunda Guerra Mundial que 
é identificado um dos mais maiores avanços tecnológicos em busca da primeira 
máquina computacional. As máquinas eram criadas basicamente para ajudar no 
desenvolvimento de armas e quebrar códigos de mensagens, obtendo então o que 
seus inimigos conversavam. Postos os objetivos de guerra e suas prioridades, 
unidades militares fizeram grandes investimentos, provendo o que fosse necessário 
para o desenvolvimento, potencializando a produção das máquinas.  

A guerra deixou um grande legado, como ENIAC (Electronic Numerical 
Integrator And Computer - 1945), que foi desenvolvido para realizar cálculos 
balísticos, encontrando respostas para trajetórias táticas. Seu desenvolvimento foi 
importante e influenciou sucessores como o  EDVAC (Electronic Discrete Variable 
Computer) e o UNIVAC (UNIVersal Automatic Computer) (From ENIAC to the Stored 
Program Computer: Two Revolutions in Computers, 1978). 

A guerra pode ter sido considerada o estopim da evolução computacional, e 
iniciou a Primeira Era Computacional. No início dessa era temos os gigantescos e 
primeiros computadores baseados em tubos de vácuo e pouca capacidade de 
armazenamento de dados. Já em 1964 os tubos a vácuo começaram a ser deixados 
de lado e a tecnologia do momento eram os transistores. Desde então tivemos 
muitas mudanças como: processadores mais rápidos, aumento do tamanho da 
memória física, melhoria nos dispositivos de entrada e saída e melhor economia de 
energia. (Introduction to the New Mainframe, 2011) 
 Na década de 70 surgiram os microprocessadores feitos pela Intel, o que era 
uma unidade central de processamento em tamanho muito reduzido. Essa inovação 
foi um facilitador no desenvolvimento de dispositivos menores, como 
minicomputadores, monitores e impressoras. (Do mainframe à nuvem: inovações, 
estrutura industrial e modelos de negócios nas tecnologias da informação e da 
comunicação) 

Uma das características mais fortes dos Mainframes é a grande capacidade 
computacional, provendo processamento de uma grande quantidade de dados 
produzindo valores de saída. Grandes computadores foram e são de extrema 
importância para vários seguimentos e empresas como as que fornecem serviços 
para sociedade, como empresas de luz, bancos e instituições financeiras em geral, 
que necessitam da produção de relatórios periódicos, como processamento do 
balanço de períodos fiscais. Empresas de luz devem processar mensalmente 
informações referentes aos. (GRAY, 1996) 
 O processamento em batch não possui interação com o cliente. A partir de um 
comando programado ou manual, a máquina analisa as informações da base de 
dados desejada e provê um resultado esperado. Como foi exemplificado acima, na 
maioria das vezes esse processamento é agendado, geralmente é executado no 
período da noite por usualmente ser um período com menor entrada de informações. 
A atualização da base é feita através do envio das informações para o Mainframe, 
que então atualiza a base.  
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/EDVAC
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 Nesse período também se iniciaram os processamentos a base de 
transações, que é um modo de processamento onde existe interação com o usuário, 
que faz uma requisição e recebe uma saída processada. Para que isso aconteça 
fez-se necessário o uso dos chamados Terminais Burros (dumb terminal). Como o 
nome sugere, este é um dispositivo que não possui capacidade de processamento e 
depende totalmente de outro computador. O Terminal é responsável por toda 
interface e comunicação entre o usuário e o Mainframe, podendo ser compreendido 
em monitor, teclado, conexão de rede para enviar e receber informações e outros 
dispositivos de entrada e saída. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 
CORPORATION, 2005, 2008) 
 

 
 
2.1.1 – Principais Empresas 
 
 

O período da Primeira Plataforma Computacional, em termos de 
compartilhamento de mercado entre as empresas, pode ser resumido em “IBM e os 
7 anões” (Snow White and the Seven Dwarfs). A gigante compreendia mais da 
metade do mercado enquanto o restante estava dividido entre as 7 menores 
empresas, que eram: Burroughs, Sperry Rand (antiga Remington Rand), Control 
Data, Honeywell, General Electric, RCA (Radio Corporation of America) e NCR 
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(National Cash Register) (ARCHIEVES, ROBERT M. MYERS; CENTER, SVD 
RESOURCE, 2011).  

O System/360, por exemplo, constitui-se numa família de Mainframes, que fez 
muito sucesso na época e pode ser considerado o principal produto que consolidou 
a IBM como líder do mercado de computadores (IBM - SYSTEM/360 
ANNOUNCEMENT, 1967).  

 

 
(New Computer Museum, 2016) 

 
2.2 A Segunda Plataforma de TI 
 

O final dos anos 70 e início dos anos 80 ficaram marcados como uma época 
de mudanças no mercado computacional. Esse foi o período em que os mainframes 
começaram a perder força devido à ascensão dos computadores pessoais, também 
conhecidos como PCs1. Mas, diferente do que muitos pensam, os mainframes não 
saíram de cena com a popularização dos PCs. Ainda houve muita evolução no 
mercado dos computadores mais tradicionais entre 1980 e 1995 (CAMPBELL-
KELLY; SWARTZ, 2015). 

Mesmo tendo sido um movimento que teve seu início ao final dos anos 70 
com o lançamento de computadores como o Altair 8800 e o Apple II, os 
computadores pessoais só foram ganhar força no mercado corporativo quando a 
IBM, que já era a principal empresa do mercado de mainframes, entrou no jogo ao 
lançar, em 1981, o IBM PC, que veio a se tornar o padrão dessa nova era 
computacional (CAMPBELL-KELLY; SWARTZ, 2015). 

Outro fator importante que contribuiu para a popularização dos PCs foi a 
criação do Microsoft BASIC, uma versão da linguagem BASIC criada por Paul Allen 
e Bill Gates para microprocessadores e que acompanhava grande parte dos 
computadores vendidos na época, independente da marca (TIME, 2014). O 
Microsoft Basic dava a possibilidade de qualquer pessoa poder escrever seu próprio 
programa de maneira fácil. A partir disso passaram a surgir um maior número de 
softwares comerciais desenvolvidos para os computadores pessoais. Um exemplo 
foi o VisiCalc, uma planilha eletrônica que representou um novo paradigma em 
relação aos softwares de planejamento financeiro que existiam nos mainframes por 
ser interativa e gerar resultados instantâneos (CAMPBELL-KELLY; SWARTZ, 2015). 

Com a chegada dos anos 90 uma nova revolução no mundo da computação 
aconteceu, mas dessa vez não foi uma mudança de hardwares como ocorreu dos 

                                            
1
 PCs é a abreviação do termo “Personal Computer”, o equivalente em inglês para 

“Computador Pessoal” 
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mainframes para os PCs, mas sim uma evolução no âmbito da comunicação: a 
World Wide Web. 

O conceito de ter computadores interligados trocando informações não é 
novo, datando do início dos anos 60 (LICKLIDER; CLARK, 1962). Em 1969 o projeto 
ARPANET já estava vivo e conectando computadores em diferentes instituições 
universitárias (LEINER et al., 2012), mas ainda estava longe de ser a internet como 
conhecemos hoje. Até que em 1990 um engenheiro do CERN (Organização 
Europeia para a Pesquisa Nuclear), Tim Berners-Lee, motivado pela dificuldade em 
compartilhar informações que os cientistas que frequentavam o CERN tinham, 
começou a desenvolver um trabalho para resolver esse problema. Tim percebeu que 
os milhões de computadores que estavam sendo ligados a internet poderiam realizar 
troca de informações através de uma tecnologia emergente, o hipertexto (WORLD 
WIDE WEB FOUNDATION). 

In those days, there was different information on different computers, but you 
had to log on to different computers to get at it. Also, sometimes you had to 
learn a different program on each computer. Often it was just easier to go 
and ask people when they were having coffee… (WORLD WIDE WEB 
FOUNDATION) 

Em outubro de 1990 Berners-Lee já havia escrito as três tecnologias 
fundamentais da Web, que permanecem as mesmas até os dias de hoje. São elas: 
HTML, URI e HTTP. Ele também foi o criador do primeiro browser e do primeiro 
servidor web (httpd) (WORLD WIDE WEB FOUNDATION). 

Com a entrada dos PCs e posteriormente da internet no ambiente corporativo, 
as mudanças nas estruturas hierárquicas das empresas e a necessidade de gerar 
um retorno de investimento maior em tecnologia da informação (ANTILL 
ASSOCIATES) fez-se necessário uma mudança na arquitetura de TI presente nas 
companhias. Perdia força o modelo de terminais burros ligados a mainframes e 
entrava em cena o modelo cliente-servidor. 

No modelo cliente-servidor temos uma aplicação (cliente) rodando em um 
sistema final fazendo requisições de serviços ou recursos para um outro programa 
funcionando em outro sistema final (servidor) responsável por entregar o que está 
sendo pedido (KUROSE; ROSS, 2010). O cliente e o servidor podem estar numa 
mesma máquina, mas o comum é que estejam em máquinas diferentes. Além disso, 
o servidor pode ser composto tanto por uma única máquina quanto por um conjunto 
de máquinas. Quando estão em máquinas diferentes a conexão entre cliente e 
servidor pode se dar tanto via rede local (LAN – Local Area Network) quanto via uma 
rede de longa distância (WAN – Wide Area Network), como a internet. 
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A convergência das três novidades apresentadas anteriormente 
(computadores pessoais, internet e modelo cliente-servidor) formam o conceito 
denominado pela IDC como Segunda Plataforma Computacional. 

A transição da primeira para a segunda plataforma acontece quando os 
mainframes começam a perder força no mercado corporativo e são substituídos 
pelos computadores pessoais, rodando aplicações no modelo cliente-servidor e 
conectadas à internet. 
 
 
2.2.1 – Principais empresas 
 
 

Uma grande diferença da era dos mainframes para o modelo cliente-servidor 
é que o segundo não depende de um hardware em específico pois o modelo 
pensado para diferentes hardwares e redes (OLIVER, 2015). Isso contribuiu muito 
para que não houvesse um monopólio de uma empresa nessa época como o que a 
IBM teve (e ainda tem) no mercado de mainframes. 
 Empresas como SAP, Oracle e PeopleSoft (LAUDON; LAUDON; ELRAGAL, 
2012), além da própria IBM, se tornaram símbolos dessa época. Essas empresas 
foram as principais desenvolvedoras dos softwares corporativos utilizados na era 
cliente-servidor.  
Foi também durante os anos 90, impulsionadas pelo crescimento da internet, que 
surgiram as ponto-com: empresas que tinham na internet parte chave de seus 
negócios (INVESTOPEDIA, 2011). Muitas empresas com negócios baseados na 
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internet cresceram muito rapidamente através de IPO’s elevados e investimentos de 
venture capitals, atingindo valores altíssimos em suas ações na bolsa (COLOMBO, 
2016). Quando a bolha das ponto-com estourou, muitas dessas empresas deixaram 
de existir, mas alguma sobrevivem até hoje, como por exemplo Amazon e eBay 
(FOLGER, 2011), duas grandes empresas de vendas online que nasceram nessa 
época. 

Os softwares corporativos tiveram que se adaptar aos novos paradigmas e 
mudar sua forma de funcionamento. Aplicações corporativas que utilizavam cliente-
servidor eram distribuídas, de maneira que o gerenciamento de dados, a lógica de 
negócios e camada de apresentação ficassem separadas por interfaces pré-
definidas, que as permitia ser distribuída entre diversas máquinas, mas que 
pareciam funcionar como se estivessem rodando em uma única (MADNICK, 1998). 
 Entre as principais aplicações dessa época podemos citar os Bancos de 
dados relacionais da Oracle, o mySAP (SAP), Oracle E-Business Suite (Oracle) e o 
PeopleSoft Enterprise One (LAUDON; LAUDON; ELRAGAL, 2012). 
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3. PILARES TECNOLÓGICOS DA TERCEIRA PLATAFORMA 
 
 
3.1 Computação em Nuvem 
 
 

Um pilar muito importante desse novo paradigma que está surgindo é a 
Computação em Nuvem.  Esse é um termo comumente visto, com muitas definições 
diferentes. Segundo o National Institute of Standards and Technology, podemos 
definir como “um modelo onipresente, prático e sobre demanda, que se conecta 
através da internet a um pool de recursos configuráveis (exemplos: redes, 
servidores, base de dados, aplicações e serviços) que podem rapidamente ser 
provisionados e atualizados com mínimo esforço de gerenciamento e interação com 
servidor responsável. [NIST - National Institute of Standards and Technology] 

Computação em Nuvem é uma nova maneira de pensar e utilizar recursos 
computacionais. Tem esse nome pois o que antes ficava no servidor físico, dentro da 
empresa, agora está em um alto nível de abstração, está na nuvem. A Nuvem 
consiste em nada mais nada menos do que grandes conjuntos de servidores e 
demais dispositivos formando uma base responsável por manter os dados e serviços 
que serão oferecidos por meio da Internet. (ARMBRUST et al., 2010) 
 Com a tecnologia em forma “abstrata”, sendo ofertada por um modelo de 
serviços, podemos identificar várias características fundamentais e 
consequentemente benefícios. Seguindo o NIST, Computação em Nuvem pode ser 
entendido com 5 “características essenciais” (julgadas principais), 3 modelos de 
negócios e 4 modelos de implementação: 

 
Fonte: State-of-the-art Survey on Cloud Computing Security Challenges, 

Approaches and Solutions 
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Farrukh Shahzada 
 

Características Essenciais: 
 
On-Demand Self-service 

Ao mesmo tempo em que a nuvem possui um alto nível de abstração, sem 
“nenhum contato físico com o cliente”, existem recursos altamente automatizados 
com a finalidade de dar autonomia para o cliente manter o seu serviço, 
acompanhando o uso dos recursos e se necessário, podendo configurar um serviço, 
como por exemplo fazer um upgrade na quantidade de armazenamento. 
 
Disponibilidade 

Agora clientes não precisarão estar necessariamente em suas empresas, 
sentados em suas mesas usando o seu computador pessoal. A disponibilidade dos 
produtos oferecidos como serviço fazem com que o usuário possa acessar o seu 
produto a qualquer momento e de vários locais diferentes, necessitando apenas de 
um dispositivo que se conecte a internet.  
Esta disponibilidade combinada com os dispositivos móveis, dão uma autonomia 
muito grande para seus clientes. Dispositivos móveis são muito importantes para a 
3ª plataforma e serão detalhados mais à frente. 
 
Pool de Recursos 

Os provedores desses recursos computacionais trabalham de forma 
extremamente inteligente, com um modelo capaz de suprir as necessidades 
fornecendo dados a vários consumidores diferentes com demandas diferentes, 
organizando e realocando recursos físicos e virtuais de modo com que se tenha um 
uso mais otimizado possível. Clientes dificilmente terão o conhecimento do local 
exato de seus recursos, mas poderão conseguir uma localização com um alto nível 
de abstração, como o país ou o estado. 

 
Elasticidade e Escalabilidade 

Frequentemente nos deparamos com a necessidade de fazer uma 
atualização nos recursos tecnológicos, como por exemplo: precisar de um maior 
armazenamento, ou um maior processamento. A nuvem consegue prover esses 
recursos necessários em um curto espaço de tempo, as vezes pode ser feita até de 
forma automática. Numa visão do cliente, os recursos disponíveis na nuvem são 
“ilimitados” e podem ser adaptados às suas necessidades naquele dado momento. 
 
Medição dos Serviços 
         Sistemas em nuvem automaticamente controlam e otimizam os recursos 
usados, influenciando diretamente na medição do que está sendo usado pelos 
consumidores. Recursos então podem ser monitorados, controlados e reportados, 
fornecendo uma enorme transparência tanto para os provedores quanto para os 
clientes.   
  

Antes vivíamos num mercado em que era necessário montar toda uma 
infraestrutura computacional composta por n servidores, dispositivos de rede, 
segurança, aplicativos, e pessoas para que fossem capazes manter toda essa 
tecnologia. A Computação em Nuvem propõe uma nova forma de comércio, 
fornecendo toda essa tecnologia que antes ficava física na empresa. Esse é um 
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novo modelo de negócio que tem como premissa a entrega de serviço por meio da 
internet. Possuímos níveis de entregas diferentes, por isso o modelo se divide em: 
IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Plataform as a Service) e SaaS (Software 
as a Service). 
 

 
(MERIAT, 2012) 

Modelos de Serviços: 
 
IaaS – Infrastructure as a Service 

Esse é o modelo que fornece um serviço com um maior nível de abstração, e 
que deixa o usuário mais livre para manipular os recursos computacionais, sem estar 
preso a “predefinições”. É um ambiente que tem a proposta de entregar a 
infraestrutura computacional básica para o funcionamento, como por exemplo o 
fornecimento de servidores, redes e armazenamento.   

“A infraestrutura é baseada na virtualização dos recursos 
computacionais que pode ser dinamicamente escalada para 
aumentar ou diminuir os recursos de acordo com as 
necessidades das aplicações.” (BORGES, 2011)  

Segundo Flávio R. C. Sousa, Leonardo O. Moreira e Javam C. Machado, IaaS 
possui características como fornecimento de uma API (Application Programming 
Interface), que possibilitará a comunicação com hosts, switches e roteadores, por 
exemplo. Lembrando que a API não fará com que o usuário administre a 
infraestrutura, mas que ele controle o armazenamento, os sistemas operacionais e 
aplicativos implantados. Poderá também manipular alguns componentes de rede de 
maior nível, como firewalls. 
 
PaaS – Plataform as a Service 

Esse é um modelo intermediário que tem a proposta de oferecer um ambiente 
ideal para o desenvolvimento de aplicações. Nesse ambiente o usuário não tem 
contato direto (controle ou algum tipo de manipulação) de recursos de infraestrutura, 
que é a camada inferior, que está estabelecida com todos os recursos necessários. 
Ou seja, o usuário terá menos esforço já que não serão necessárias horas a serem 
gastas configurando e mantendo recursos de baixo nível. (ZHANG; CHENG; 
BOUTABA, 2010) 
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A Plataforma como um serviço em si oferece recursos como sistema 
operacional, linguagens de programação e ambiente para o desenvolvimento, como 
por exemplo a disponibilidade ferramentas de desenvolvimento colaborativo e testes, 
integração com outros sistemas web e segurança. Nesse nível é possível 
desenvolver soluções que aprimorem aplicações SaaS, auxiliando e provendo 
funcionalidades que não existiam e que houve a necessidade, havendo então uma 
customização da aplicação. 
 
SaaS – Software as a Service 

Esse é o modelo de negócio com o maior nível de abstração, onde a proposta 
é a entrega de um software pronto e configurável como um serviço. A aplicação será 
entregue por meio da internet, fazendo com que o usuário tenha uma maior 
disponibilidade, podendo acessar a partir de terminais que possuam navegadores 
web (Por exemplo: Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox). (ZHANG; 
CHENG; BOUTABA, 2010) 

Podemos aqui encontrar várias vantagens se comparado com o cenário atual, 
algumas empresas terão um menor custo pois não será necessário gastar com 
infraestrutura necessária para que o software esteja em produção, 
consequentemente não houve homem/hora gasto com configuração e manutenção; 
a segurança é provida pela empresa que está fornecendo o software; atualizações 
do software serão transparentes para o usuário; e por último, e não menos 
importante, o tempo de implantação desse software é muito inferior caso este 
mesmo fosse implantando localmente. 
  
Modelos de Implantação 
 

Diante de todas as possibilidades de utilização da nuvem, abaixo listamos as 
4 mais comuns abordagens sobre implantação desse serviço que é entregue.  

 
Nuvem Privada 

Uma nuvem privada é aquela que está sob o poder de uma única 
organização, que tem o poder de governar e controlar. Essa nuvem pode ser de 
propriedade da empresa ou alugada, local (também conhecida como on site) ou 
remota. Essa nuvem faz com que os dados, configurações e aplicações sejam 
totalmente independentes de outras nuvens, sem nenhum contato ou 
compartilhamento de recursos. A nuvem privada dá autonomia para o cliente, como 
por exemplo: configurar e manter os requisitos de segurança que desejar, aplicar 
políticas das empresas e isolar seus dados. 

Um dos empecilhos para a utilização da nuvem privada são os custos em 
geral. Imagine uma nuvem privada que é formada por grandes servidores que estão 
localmente na empresa. Teremos gastos para adquirir o servidor, manter o servidor, 
luz, refrigeração, entre outros. Mesmo quando você for alugar um recurso desses, 
pelo isolamento, os custos serão muito altos. 
 
Nuvem Pública 

Já a nuvem pública consiste em uma organização que fornece um serviço, 
oferecendo um ambiente computacional que será compartilhado entre pessoas e 
empresas. As configurações na maioria das vezes não possuem grande 
complexidade, afim de atender o maior número usuários possíveis. O provedor é 
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responsável por todas as configurações, manutenções e monitoramento do serviço 
prestado. 

Com esse compartilhamento, temos uma otimização dos recursos 
computacionais, onde o provedor poderá gerir seus recursos de acordo com a 
demanda daquele momento. Diante desses aspectos temos um custo mais barato, e 
então estará acessível não só para as grandes como para as pequenas e médias 
empresas também. 

 
Nuvem Comunidade 

Como o nome já diz, esta consiste em um ambiente com compartilhamento de 
recursos entre organizações que possuem interesses computacionais em comum 
(segurança, armazenamento), definindo então padrões para essa nuvem.  

Essa nuvem é gerenciada e mantida por uma das empresas que fazem parte 
dessa comunidade. Temos aqui aspectos da nuvem privada, onde temos o 
isolamento e configurações de requisitos específicos, e aspectos de uma rede 
pública que é onde há algum compartilhamento de recursos, como servidores. 

 
Nuvem Híbrida 

A nuvem híbrida é composta de dois ou mais modelos de implementação 
(privada, pública e comunitária), que mantém suas características originais. Essas 
nuvens se comunicarão por meio de recursos tecnológicos padronizados que 
possibilitarão a portabilidade de informações e aplicações. 

Esse é um modelo que está sendo muito utilizado. Extenuando casos 
específicos, a tendência natural é que o mundo migre para a nuvem, e empresas 
podem fazer isso gradualmente, migrando partes de suas aplicações para uma 
nuvem pública, e integrando com aquela que já existia (ex: servidores locais).  
Não podemos confundir Nuvem Híbrida com a Nuvem Comunidade. A híbrida possui 
duas ou mais nuvens que possuem características originais (ex: Nuvem Privada + 
Nuvem Pública). Já a Nuvem compartilhada em comunidade, é uma única nuvem 
que possui características mescladas (ex: configurações específicas + 
compartilhamento de recursos).    
 
 
Mercado 

Com 69% de crescimento em receita, se compararmos o Q4 (último quarto do 
ano) de 2016 com 2015, temos o destaque em PaaS e IaaS: a Amazon. Com seu 
produto Amazon Web Services (AWS), nesse último trimestre de 2015 gerou uma 
receita 2,5 bilhões de dólares, ajudando a somar o impressionante número de 7,88 
bi no ano de 2015. AWS divide o mercado com as gigantes Microsoft Azure da 
Microsoft, IBM SoftLayer da IBM e Google Cloud Plataform do Google. 
(COLUMBUS, 2016)  
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Quando falamos de Software as a Service, vemos um mercado muito 
concorrido, com grandes e consolidadas empresas buscando sua fatia de mercado. 
Justificando, a empresa com maior pedaço do mercado é a Salesforce que, segundo 
Synergy Research Group, não possui nem 15%. Não menos importantes e com uma 
porcentagem não muito abaixo temos outras 10 notórias empresas: Microsoft, 
Adobe, SAP, ADP, Google, IBM, Intuit, Oracle e Workday. (SYNERGY RESEARCH 
GROUP, 2016) 

Dentre essas 9 que seguem a Salesforce, que cresceu 21% em relação ao 
ano anterior, destaque para Microsoft que teve um crescimento anual de 70% e 
possivelmente será a líder em breve. (BABCOCK, 2016) 

Nesse modelo de negócio onde se provê o sistema já pronto, configurável, 
não apontaremos o software que as empresas possuem, pois, cada empresa possui 
vários produtos diferentes que atendem, por exemplo, vários nichos diferentes: 
Customer Relationship Management (CRM), Human Capital Management (HCM), 
Enterprise Resource Planing (ERP), entre outros variados, como Office 365 da 
Microsoft.  
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3.2 Big data 
 
 

A quantidade de dados que vem sendo gerados ao longo dos anos vem 
aumentando exponencialmente. Estima-se que até 2020 44 zettabytes de dados 
terão sido criados (CIO, 2015), consistindo majoritariamente de dados não 
estruturados como texto, voz e vídeo (WALL, 2014). Esses dados são provenientes 
das mais diferentes fontes. Além dos dados estruturados tradicionalmente 
armazenados em bancos de dados, dados também são capturados de posts em 
redes sociais, e-mails, compras online, sensores industriais, aparelhos inteligentes 
ligados à Internet das Coisas (IoT em inglês) e muitas outras fontes (WALL, 2014). A 
essa explosão de dados damos o nome de Big data. 
 O fenômeno big data é bastante recente. Tudo começou em 2004 quando 
dois engenheiros do Google publicaram um paper em que explicavam um processo 
chamado de MapReduce, que permitia o processamento de grandes quantidades de 
dados utilizando cluster de máquinas commodities de maneira facilmente escalável 
(DEAN; GHEMAWAT, 2004). Essa técnica deu a possibilidade de mais empresas e 
organizações conseguirem trabalhar com grandes volumes de dados de maneira 
eficiente e com custo reduzido. 

Podemos definir o termo “big data” como “conjuntos de dados cujo tamanho 
está além da capacidade de ferramentas de bancos de dados tradicionais de 
capturar, armazenar, gerenciar e analisar” (MANYIKA et al., 2011). Essa definição é 
propositalmente subjetiva pois, para os pesquisadores de McKinsey, big data é um 
termo adaptável, pois eles assumem que conforme a tecnologia for evoluindo, o 
tamanho dos conjuntos de dados que serão classificados como big data também 
irão aumentar, não sendo correto então definir que big data são conjuntos de dados 
maiores que uma certa quantidade de bytes. Apesar dessa definição tratar 
principalmente sobre o tamanho dos volumes de dados, o que entendemos hoje 
como big data está muito mais relacionado às características dos dados do que ao 
seu tamanho em si. Abaixo descrevemos os aspectos que caracterizam big data. 
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Características  
Big data não se trata apenas dos grandes volumes de dados disponíveis para 

serem utilizados pelas corporações. Existem diversas características por trás de 
sistemas e empresas que trabalham com isso. Podemos dividir essas características 
em três categorias: dados, processamento e gerenciamento (GÉCZY, 2014). 
 
Dados 
 O aspecto mais comum ao pensarmos em big data é, sem dúvida, a grande 
quantidade de dados disponíveis para coleta, processamento e análise. No entanto, 
existem muitas outras características referentes a eles além do seu volume. 
Em big data tratamos de grandes volumes de dados de uma variedade enorme de 
fontes e tipos. Esses dados devem ser verossímeis para que possam render 
insights confiáveis e de valor. Além disso, queremos velocidade na captura, 
descoberta e análise desses dados para acompanhar a rapidez com que também 
são gerados os dados, ou seja, a velocidade também diz respeito ao tempo de 
geração dos dados. Dadas essas características, podemos extrair o que chamamos 
de os 4 V's de big data: volume, velocidade, variedade e veracidade (ERNST & 
YOUNG). 
 

 
  
 O volume, como definido na introdução desse capítulo, se trata muito mais da 
capacidade tecnológica para lidar com o volume de dados disponíveis do que do 
volume de dados em si. O volume com que os dados têm sido gerados também é 
impressionante, tendo em 2012 superado a capacidade armazenamento presente no 
mundo pela primeira vez desde 2007 (ASHUTOSH, 2012). 
 A variedade de dados disponíveis está muito ligada ao número maior de 
fontes que temos para captura dos mesmos. No mundo em que vivemos é possível 
capturar dados de praticamente tudo e dos mais diversos tipos. Dados de 
localização e uso dos celulares, posts em redes sociais e nosso comportamento na 
internet são só alguns dos exemplos de fontes de onde podem ser obtidos dados 
que no final podem gerar informação e valor para empresas. De todo esse novo 
volume criado, 80% consiste em dados não estruturados (ASHUTOSH, 2012), com 
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os quais empresas não estão acostumadas a trabalhar, o que traz um grande 
desafio tanto no processamento, que é mais difícil de ser feito por máquinas, quanto 
no armazenamento (GÉCZY, 2014). 
 A veracidade dos dados está relacionada a qualidade dos dados disponíveis 
para coleta e processamento. Não adianta nada poder coletar grandes volumes de 
dados se eles não forem dados de qualidade, ou seja, que estejam corretos e 
poderão gerar valor para as empresas. Existem vários fatores que influenciam na 
qualidade, como completude, precisão e aspectos temporais (GÉCZY, 2014). 
 A velocidade diz respeito tanto a rapidez na captura e coleta dos dados 
(inflow) quanto a rapidez com que esses dados saem de um sistema após serem 
processados (outflow) (GÉCZY, 2014). Cada organização vai ter necessidades 
diferentes nesse aspecto, dependendo do quão rápido ela necessidade agir em cima 
das informações geradas pelos dados capturados. 
 
Processamento 
 Uma das grandes mudanças e benefícios que a disponibilidade de grandes 
volumes de dados traz para as organizações é a possibilidade de fazer análises com 
muito mais informações do que em qualquer época e assim poder gerar maior valor 
e conhecimento para a empresa. Para que isso seja possível, é necessário mais do 
que coletar e armazenas esses dados, é preciso processá-los e analisá-los. 
 Um aspecto importante para o processamento de big data é o paralelismo, 
que é essencial para que se consiga realizar um processamento de um volume 
grande num período de tempo aceitável (JI; AWADA; LI, 2013). Para se adaptar a 
essa necessidade foram criados muitos modelos, sistemas e algoritmos. Podemos 
citar como exemplo o Map Reduce, já citado no início desse capítulo, que nasceu 
pela necessidade de ter um processamento eficiente de big data.  
 Geralmente o processamento de big data está relacionado a duas 
necessidades das empresas: processamento para gestão dos dados e 
processamento para análise (analytics) (GÉCZY, 2014). No processamento para a 
gestão, a preocupação está em gerenciar eficientemente esses dados e deixá-los 
prontos para futuras análises. Isso significa que esses dados não precisam ter um 
processamento em tempo real e serem rapidamente disponibilizados para o usuário 
que vai consumi-los. Já o processamento voltado para análise pode se dar tanto off-
line ou online, dependendo da necessidade da empresa. O processamento batch off-
line dos dados geralmente atende os casos de uso mais comuns demandados pelas 
áreas de business intelligence (LIU, 2013), modelo utilizado pelo framework Hadoop 
para processamento dos dados. Já o processamento em tempo real (online) é 
utilizado para análises de dados que não podem esperar um processamento 
posterior a sua coleta, geralmente dados mais sensíveis e que necessitam e que vão 
gerar uma ação imediata ao serem analisados. Esse processamento geralmente é 
feito utilizando apenas uma porção dos dados coletados, visto que é muito custoso 
realizar análises ad-hoc em um conjunto completo de big data (LIU, 2013). 
 
Gerenciamento 
 Muitos aspectos de infraestrutura, armazenamento e gestão de TI como um 
todo são afetados pela entrada de big data nas empresas. Alguns aspectos afetados 
são bem óbvios, enquanto outras não são fáceis de se enxergar num primeiro 
momento. 
 O mais óbvio são as mudanças que se fazem necessárias na infraestrutura de 
armazenamento dos dados. Por si só, o volume de dados a se armazenar já é muito 
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maior do que as empresas estavam acostumadas a lidar. No entanto, alguns 
esforços podem ser feitos para uma melhor gerência desses dados e um impacto 
menor, como por exemplo armazenar apenas os dados que de fato vão ser usados 
(GÉCZY, 2014) e garantir a unicidade dos dados, diminuindo o número de duplicatas 
(ASHUTOSH, 2012). Também deve se pensar na estrutura de banco de dados para 
armazenamento, pois com grandes volumes as estruturas usadas por anos pelas 
empresas não se comportam tão bem, não entregando a velocidade e a capacidade 
esperadas. Tecnologias como os bancos NoSQL vieram para suprir essa 
necessidade. 
 A infraestrutura de máquinas para se processar e trabalhar com os dados 
também é algo a ser observado. Os potentes servidores dão lugar a clusters de 
máquinas mais simples, mas que trabalhando em conjunto geram um grande poder 
de processamento (DEAN; GHEMAWAT, 2004). Também é necessária uma 
melhoria na infraestrutura de redes das empresas, tanto interna quanto 
externamente (GÉCZY, 2014) para que seja possível o tráfego de uma maior 
quantidade de dados sem que haja um gargalo, principalmente quando parte da infra 
se utiliza do modelo de computação em nuvem e é necessário trafegar muitos dados 
entre o ambiente físico das empresas para as máquinas na nuvem. 
 As empresas também devem pensar no aspecto legal, como por exemplo 
requisições governamentais de armazenamento dos dados por um certo período de 
tempo (GÉCZY, 2014). Com um maior volume deles, maior é a complexidade para 
que esse armazenamento seja feito e também o custo disso. 
 
 
3.3 Web Social 
 
 

Vivemos hoje em um mundo onde nossas interações sociais não se dão mais 
somente no mundo real, mas também pela internet. As redes sociais estão 
onipresentes no dia-a-dia de pessoas de todo o mundo. 

Essas ferramentas sociais são responsáveis por gerar toneladas de dados 
diariamente. Dados esses que podem se transformar em informações importantes 
para empresas acerca de seus consumidores. Essa nova dinâmica de interações 
sociais também tem se aplicado ao ambiente corporativo, onde cada dia mais são 
utilizadas ferramentas e processos que tem como foco a interação e colaboração 
dos funcionários. 

Tantos as redes sociais "públicas" quanto as corporativas são partes 
fundamentais e uma das bases da terceira plataforma e formam o que chamamos de 
social business ou negócios sociais. 
Segundo Boyd e Ellison (BOYD; ELLISON, 2007) podemos definir as redes sociais 
na internet como um serviço web que permite aos indivíduos (1) construir um perfil 
público ou semi-público em um sistema fechado, (2) articular uma lista de usuários 
com as quais ele deseja manter uma conexão, e (3) ver e examinar/cruzar sua lista 
de conexões com a de outros dentro do sistema. A natureza e a nomenclatura 
dessas conexões podem variar de site para site. 

Já as redes sociais corporativas são definas por Leonardi, Huysman e 
Steinfield (LEONARDI; HUYSMAN; STEINFIELD, 2013) como plataformas web que 
permitem aos trabalhadores (1) se comunicar por mensagem com um colega de 
trabalho em específico ou emitir uma mensagem para toda a empresa; (2) indicar 
explicitamente ou revelar implicitamente colaboradores como parceiros para 
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comunicação; (3) postar, editar e ordenar textos e arquivos linkados a eles ou a 
outros; e (4) ver mensagens, conexões, textos e arquivos comunicados, postados, 
editados e ordenados por qualquer outro na empresa quando ele quiser. 

Como podemos observar, as redes sociais na internet e corporativas diferem 
em alguns pontos. Apesar de ambas serem ferramentas sociais, seus usos são 
distintos e voltados para fins diferentes mesmo havendo compartilhamento de 
características entre elas. 

Um dos principais benefícios trazidos pela utilização das redes sociais 
corporativas é alavancagem da gestão de conhecimento e da aprendizagem social 
no ambiente da companhia, assim permitindo que os funcionários aprendam a partir 
da comunicação dos outros (LEONARDI; HUYSMAN; STEINFIELD, 2013). 

Além disso essas ferramentas sociais quando bem integradas aos processos 
e workflows das empresas podem mudar o modo como se dão as interações entre 
funcionários e ajudar times a trabalharem melhor em conjunto (PETROCELLI, 2013). 

Ambas as facetas dos social business estão fortemente ligadas aos outros 
pilares da terceira plataforma. As redes sociais e seu turbilhão de dados são uma 
das principais responsáveis pela explosão de big data nos últimos tempos, o que 
também está ligado a popularização dos aparelhos móveis com acesso à internet. 

Mobilidade que juntamente com a nuvem permite que ferramentas sociais 
empresariais sejam usadas de fora dos ambientes físicos das empresas e estejam 
junto a seus funcionários o tempo todo. 
 
 
3.4 Mobilidade 
 
 

Hoje, os dispositivos móveis têm uma grande importância na vida da maioria 
das pessoas, ajudando a alcançar uma eficiente comunicação a qualquer momento 
e de qualquer lugar, contribuindo tanto para a vida pessoal quanto para o meio 
profissional (DINH et al., 2016). David Livingston define computação móvel como 
uma tecnologia que nos permite transmitir dados, áudios, vídeos por meio de um 
computador ou qualquer dispositivo sem estar conectado a um local físico. 
(LIVINGSTON, 2014) 

A história dos dispositivos móveis começou há muito tempo atrás, mais 
precisamente em 1973, que foi quando realizaram a primeira chamada de um móvel 
para um fixo, mas só por volta de 10 anos depois, a precursora Motorola, lançou ao 
mercado o DynaTAC 8000x, que foi um aparelho muito grande, pesado e caro. Por 
conta desses não benefícios, o dispositivo não foi muito feliz nos seus primeiros 
anos de vendas. (AGAR, 2013) 

O Assistente Pessoal Digital, mais conhecido como PDA (Personal Digital 
Assistant) ou Palmtop, teve grande importância na evolução dos dispositivos móveis. 
Começaram a surgir por volta de 1984 com o Psion Organizer. Funcionam como 
organizadores pessoais e são entendidos como computadores de mão, pequenos, 
portáteis e que provêm computação e armazenamento e recuperação de 
informações. Em resumo, inicialmente suas funções básicas foram Agenda de 
contatos, Calendário onde eram possíveis ver suas reuniões e compromissos e 
Bloco de Notas. Vem evoluindo até os dias de hoje onde, por exemplo, possui 
acesso à internet, é possível executar arquivos de áudio e vídeo, ler livros e executar 
jogos. (NATIONAL CENTRE FOR TECHNOLOGY IN EDUCATION, 2008)  
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Mais um passo foi dado com a criação dos smartphones. Os celulares 
inteligentes são compreendidos entre a fusão dos celulares com os PDAs, 
resultando em um dispositivo capaz de atuar como um telefone móvel e ao mesmo 
tempo um computador de mão. Assim operam funções que dão total autonomia para 
o usuário como: fazer ligações, acessar o navegador e internet, e fazer uso de 
aplicativos. Este último, combinado com a internet (Computação em Nuvem), abrem 
um leque com uma infinidade de interações e acesso a dados (Big data), como por 
exemplo, acessar a redes sociais (Web Social) e notícias. (NOSRATI; KARIMI; 
HASANVAND, 2012) 
 Por volta de 1993 tivemos o IBM Simon como uns dos primeiros smartphones, 
porém somente em 2002 surgiu o primeiro celular inteligente de expressão em 
termos de utilização, que foi o Blackberry 5810, fábricado pela Research In Motion 
(RIM). O smartphone da Blackberry foi uma evolução dos já conhecidos e 
renomados palmtops da empresa, só que agora com funcionalidades de celular e 
com o teclado que temos hoje, o QWERTY. (KRAJCI; CUMMINGS, 2013) 
 Com uma larga tela de toque (touchscreen), sem teclado físico e uma 
interface mais intuitiva que torna muito melhor o uso da internet, em 2007 chegava 
quem domina o mercado até a atualidade, o iPhone da empresa Apple, com seu 
sistema operacional diferenciado, o iOS.  (WEST; MACE, 2009)  
 A gigante Google também não perdeu tempo e se inseriu no mercado móvel, 
mas de uma maneira diferente, não foi criando um dispositivo e sim criando o 
Android, que é um sistema operacional para dispositivos móveis, usado em diversos 
dispositivos como tablets e smartphones de diferentes marcas, como as 
consolidadas Samsung e Motorola. (GANDHEWAR; SHEIKH, 2010) 
 

 
 
 Apesar de existirem outros sistemas operacionais, Android e iOS dominam o 
mercado, respectivamente com aproximadamente 80 e 13 por cento do mercado 
(IDC - INTERNATIONAL DATA CORPORATION, 2015), e distribuem aplicativos 
através de suas lojas: Play Store e Apple Store. 
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 Pensando nos dispositivos móveis, as marcas Samsung e Apple tem uma boa 
fatia do mercado e lideram com aproximados 21 e 14 por cento das vendas de 
aparelhos. (IDC - INTERNATIONAL DATA CORPORATION, 2015) 
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4. ENTENDENDO A TERCEIRA PLATAFORMA 
 
 
4.1 Definindo a Terceira plataforma 
 
 

Segundo IDC, o conceito chave da 3a Plataforma é que Mobilidade, Web 
Social, Computação em Nuvem e Big data não estão isolados um dos outros, 
definindo que duas ou mais dessas tecnologias juntas criam soluções de alto valor 
para a indústria. Segundo estudos feitos, a Nuvem é um dos mais importantes 
pontos desse paradigma justificado pela sua presença na maioria das soluções, que 
se compõem entre cloud e mais uma das novas tecnologias desta plataforma. 
(INTERNATIONAL DATA CORPORATION (IDC), 2014) 

 
 

Já o Gartner se refere a Terceira Plataforma como “The Nexus of Four 
Forces”, descrevendo como a convergência e atração de Web Social, Mobilidade, 
Computação em Nuvem e Informações (Big data), que juntos estão criando novas 
oportunidades de negócios e mudando o comportamento dos usuários. (GARTNER, 
INC., 2012) 
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Os 4 pilares base que foram descritos no capítulo anterior, possuem uma 

interdependência, indo ao encontro de um bem comum, beneficiando e sendo 
beneficiado por essa interação: (GARTNER, INC., 2012) 

 Computação em Nuvem: é como se fosse a cola usada para unir todos os 
pilares, se tornando o recurso responsável por prover a conexão e disponibilizar 
possíveis interações; 

 Mobilidade: pessoas estão em constante movimento e necessitam de 
dispositivos e aplicações independente do lugar em que estejam ou do dispositivo 
que estiverem usando; 

 Web Social: do comportamento humano vêm a necessidade de interação 
social, e com dispositivos e tecnologia aplicada isso se torna possível; 

  Big data: quanto mais comunicação e necessidade de análises existir, mais 
dados serão gerados e consequentemente um grande de volume de informações 
estará disponível para ser tratada; 
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IDC prevê que praticamente todos novos investimentos estratégicos de TI das 
empresas até 2020 serão constituídos por tecnologias e soluções da Terceira 
Plataforma Computacional. Nós estamos em um “Período de Inovação” (Innovation 
Stage) compreendido por uma explosão de inovações e geração de oportunidades 
para as empresas em cima dos recursos da Terceira Plataforma. A mudança é certa 
e pode ser vista como um risco, desafio ou uma oportunidade para se reinventar e 
ter êxito, sendo assim indicadores e questões naturais importantes aparecem e vão 
conduzir os negócios como: “Como mudar e atrair clientes”, “a velocidade com que 
deveremos mudar” e a “confiabilidade e precisão nas suas informações”. 
(INTERNATIONAL DATA CORPORATION (IDC), 2014) 
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4.2 Empresas se adaptando a Terceira Plataforma 
 
 

A evolução da tecnologia obriga a maioria dos negócios a se transformarem. 
Durante a primeira e segunda plataforma as empresas foram moldadas a partir de 
grandes mainframes e servidores, onde a organização deveria fazer toda 
manipulação de seus recursos. Sendo assim é natural que as nuvens híbridas 
dominem o mercado, sendo o principal meio de ligação entre a segunda e terceira 
plataforma, onde a empresa vai migrando para nuvem pública gradualmente. 
Recordando o conceito apresentado no capítulo 3, a nuvem híbrida é aquela em que 
possuímos negócios em mais de um tipo de nuvem. (JADEJA; MODI, 2012) 

Bancos são excelentes exemplos de sistemas que nasceram na Primeira e 
Segunda Plataforma e estão necessitando se adaptar a essa nova era. Mainframes 
ainda são figuras presentes nas arquiteturas computacionais dos bancos, isso se 
deve pela alta confiabilidade e complexo processo de migração de tecnologias. 
Mesmo com componentes extremamente antigos, os bancos vêm se reinventando 
para oferecer sempre uma melhor experiência para o cliente. (SARAN, 2014) 

Entre as suas iniciativas estão a possibilidade de manter sua conta pela 
internet, podendo acessar seus dados, controlar cartões, investimentos e várias 
outras funcionalidades. Além da opção de acessar pelo desktop, os bancos 
disponibilizam estas funções através de um aplicativo, o que traz a você grande 
mobilidade. Com isso várias vantagens são geradas como uma maior comodidade e 
autonomia para o cliente, um serviço menos burocrático, diminuição do custo de 
manutenção com as agências bancárias e um maior alcance geográfico. (MENDES, 
2011) 

Empresas de varejo são outros bons exemplos de adaptação a esse novo 
momento tecnológico. Percebendo um grande uso de aplicativos e internet para 
efetuar suas compras, o setor de TI da empresa foi obrigado a se desenvolver. Uma 
das ações tomadas por boa parte dar organizações foi o desenvolvimento de 
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aplicativos para realizar vendas online, dar descontos, fazer promoções e ofertas 
direcionadas para a necessidade do cliente, se baseando no histórico. Uma outra 
funcionalidade foi a utilização de informações do ciclo social do consumidor, afim de 
direcionar o que seus amigos estão comprando. (INTERNATIONAL DATA 
CORPORATION, 2013) 

Uma característica nítida nos comércios online do varejo é a escalabilidade 
presente na Computação em Nuvem. O Black Friday é um dia famoso por ter muitas 
promoções e consequentemente muitos acessos e movimentações de compra. Na 
era on-premise, onde as aplicações eram instaladas e rodavam em servidores locais 
das empresas, para que isso fosse possível a empresa teria que comprar mais 
equipamentos disponibilizando o necessário. Já na era de Computação em Nuvem a 
escalabilidade é um ativo importante onde você consegue adaptar o 
provisionamento de recursos a demanda esperada para aquele período, atendendo 
e gerando um custo muito menor. (RODRIGUES et al., 2012) 

Outra indústria com largos investimentos é a saúde. Soluções influenciadas 
pela computação em nuvem, análise de dados e pela mobilidade, ajudam no 
acompanhamento do paciente, melhorando a qualidade do tratamento e reduzindo 
custos. Grandes avanços já podem ser notados em relação as emergências e 
“problemas súbitos”, em que o paciente necessita de cuidado emergencial. 
Informações geradas a partir do histórico ajudam o doente com análises preditivas e 
dispositivos móveis podem ajudar em alertas. A automatização dos processos de 
cuidados médicos além de melhorar a qualidade do serviço oferecido, reduz 
consideravelmente o custo, justificando então aplicabilidade das novas tecnologias. 
(INTERNATIONAL DATA CORPORATION, 2013) 

Falando na indústria da saúde não podemos deixar de relacionar a 
quantidade de dados que são gerados a partir principalmente de estudos e histórico 
de pacientes. Com essa vasta massa de dados, é possível se extrair informações 
criando as mais variadas análises e podendo resultar em muitos benefícios, como: 
ter baixa margem de erro na análise preditiva, prover um melhor tratamento ao 
paciente, salvar vidas a partir do histórico de como seguir com o tratamento, 
diagnosticar doenças em estágios iniciais, e por último e muito significante, uma 
grande redução nos custos. McKinsey estima que no Estados Unidos é possível ter 
uma economia de 300 Bilhões de dólares por ano, reduzindo por volta de 8% das 
despesas médicas. (RAGHUPATHI; RAGHUPATHI, 2014)  

 
 

4.3 Empresas e sistemas que nasceram na Terceira Plataforma 
 
 

É visível a diferença nas empresas atuais para as empresas do século 
passado. Novas empresas são na maioria das vezes dinâmicas, com muitos jovens, 
produtos diferentes, feitos de maneira criativa e sempre com um diferencial a 
oferecer. (MALONE; LAUBACHER; MORTON, 2003)  

Grande parte das empresas que consideramos altamente inovadoras na 
atualidade tem seus produtos e negócios fortemente baseados nos quatro pilares 
que compõem a Terceira Plataforma. Podemos dar como exemplo as três empresas 
mais disruptivas de 2015 segundo a Forbes: Uber, Airbnb e Facebook (DAN, 2015). 
O que todas elas têm em comum? Todas já nasceram na era da Terceira Plataforma 
e tem seus negócios fortemente fundamentos em computação em nuvem, 
mobilidade, social e big data. 
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As empresas citadas acima e muitas outras nascidas nos últimos 10 anos 
estão fazendo uso pleno de todo o potencial da Terceira Plataforma para alavancar 
seus negócios. Utilização da nuvem para uma melhor escalabilidade de seus 
produtos a menores custos (ORZELL; BECKER, 2012), prover uma boa experiência 
do usuário em aparelhos móveis através de aplicativos (CLOSE, 2016), fazer uso da 
colaboração e relação entre usuários (PRICE, 2016) ou coletar e processar todos os 
dados possíveis através de um número enorme de testes (BUGHIN; CHUI; 
MANYIKA, 2010) são alguns dos exemplos de como essas empresas estão 
totalmente inseridas nesse novo paradigma.   

A Cloud Standards Customer Council propôs em um documento (CLOUD 
STANDARDS CUSTOMER COUNCIL, 2013) sete passos os quais eles acreditam 
que ajudem a garantir o sucesso em negócios envolvendo social, mobilidade e 
nuvem. São eles: 

 Adotar arquitetura e estratégia de TI abertas 

 Ter a nuvem como centro 

 Priorizar o acesso móvel 

 Aumentar as interações sociais 

 Alavancar o uso de analytics para gerar insights 

 Estabelecer uma capacidade de DevOps para entregas rápidas de inovação 

 Adotar um modelo de integração flexível 
Tom Goodwin teve uma excelente visualização da atualidade e pode 

representar através da imagem abaixo. Ele evidencia que hoje muitos negócios se 
reinventaram, deixando as métricas tradicionais de lado, criando novas medidas e 
áreas diferentes. Ele cita exemplos como o Uber que é uma organização que tem 
como produto final a locomoção de pessoas e é similar aos táxis tradicionais, porém 
a empresa não possui nenhum veículo, apenas faz o intermédio através do serviço 
de um aplicativo. Com essa estratégia disruptiva o Uber alcançou um patamar maior 
do que qualquer outra empresa de táxi do mundo. 
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O Facebook também é um bom exemplo de negócio que surgiu na era da 
Terceira Plataforma e deu certo. Como na maioria das startups, iniciada por jovens 
fundadores e cofundadores, a empresa iniciou o negócio fazendo uma rede social 
dentro da faculdade e mediante ao sucesso foi necessário ampliar para a internet. 
Com o início da popularização dos celulares, o Facebook se inseriu nas plataformas 
móveis tornando disponível seu serviço em qualquer lugar com rede. Analisando 
essas premissas temos que a empresa construiu sua base em cima dos pilares: é 
uma rede social em que sua essência é integrar pessoas e compartilhar 
informações; está disponível através de computação em nuvem; a mobilidade está 
inserida quando temos aplicativos bem desenvolvidos para qualquer dispositivo 
móvel (HA, 2015); e por último gerando uma tonelada de dados e informações. (G1 
GLOBO, 2016) 
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5. DIFERENÇAS ENTRE A SEGUNDA E TERCEIRA PLATAFORMA 
 

 No Capítulo 2 deste trabalho encontramos o que chamamos de Segunda 
Plataforma Computacional, era esta formada e conhecida pela inserção dos 
computadores pessoais, pela rede cliente-servidor e pelos grandes servidores que 
sustentavam as aplicações. Baseada nas tecnologias de Computação em Nuvem, 
redes sociais, mobilidade e big data, no capítulo 3 e 4 temos a conceituação da nova 
Era Computacional. Nos baseando nesses conceitos, abaixo temos um comparativo 
de suas tecnologias, colocando lado a lado pontos das duas últimas plataformas, 
clarificando suas evoluções e/ou similaridades. 
 
Arquitetura  

A arquitetura da Segunda Plataforma Computacional tem base em potentes e 
custosos servidores, geralmente alocados localmente nas empresas. Uma forte 
característica é a comunicação através de um modelo Cliente-Servidor, onde 
máquinas fazem requisições de recursos e serviços a um servidor através de uma 
rede local (LAN) ou uma rede de longa distância (WAN) (KUROSE; ROSS, 2010). 
Nessa Era são utilizados sistemas parrudos que ficam instalados nos servidores. Os 
softwares que são executados nos servidores, na grande maioria das vezes 
oferecendo maiores opções de customização em relação a soluções na nuvem 
(CLAYBROOK, 2012). 

Com a presença da Computação em Nuvem a arquitetura muda 
significativamente. Antes o que ficava nos hardwares locais, ficam agora sob 
responsabilidade do fornecedor do serviço contratado. Esse serviço pode ser de 
Infraestrutura (IaaS), Plataforma (PaaS) ou o Software (SaaS) (MERIAT, 2011), e é 
entregue por meio da internet. No modelo SaaS, o usuário final necessitará de uma 
estação simples, pois o processamento é feito nos servidores do fornecedor, e para 
o cliente final somente é entregue a resposta dessa requisição. Sendo assim uma 
internet rápida é um dos pontos que potencializam e impactam na entrega final. Com 
relação a IaaS e PaaS, o cliente tem mais liberdade e flexibilidade para administrar 
seus ambientes, usando então máquinas de acordo com a necessidade. A 
comunicação pela internet possibilitou uma maior acessibilidade onde através de 
computadores portáteis ou dispositivos móveis o cliente final poderá fazer uso dos 
recursos contratados.  

 
Hardware 

Na era da segunda plataforma a estrutura necessária para execução e 
processamento de aplicações era composta por um ou mais servidores com alta 
capacidade de processamento e armazenamento. Essa estrutura era bastante cara, 
o que tornava sua utilização possível apenas para empresas de grande porte que 
tinham condições de pagar por elas, gerando uma concentração do mercado na mão 
de algumas poucas organizações. 

A diminuição no preço do hardware que vem ocorrendo nos últimos anos 
impactou diretamente na infraestrutura física para processamento e armazenamento 
de aplicações (BUTLER, 2014). Os potentes servidores puderam ser substituídos 
por máquinas com poder de processamento menor, mas que, ao trabalharem em 
conjunto, conseguem produzir tanto quantos os servidores antigos a um custo muito 
menor (BAKER; BUYYA, 1999). Esse cluster de máquinas é formado por 
computadores de custo muito baixo (commodities), tornando possível que empresas 
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menores e até mesmo pessoas físicas possam ter acesso a esse tipo de hardware e 
desenvolver aplicações que façam uso desse tipo de processamento. 

 
Segurança e Privacidade 

Os aspectos de segurança e privacidade são, sem dúvida, um dos mais 
importantes para as organizações pesarem ao planejarem seus sistemas e produtos 
e, portanto, os mais preocupantes ao tratar da migração de paradigmas (no caso, da 
Segunda para a Terceira Plataforma). Isso se reflete na opinião de executivos, que 
tem na segurança sua preocupação número em relação a computação em nuvem 
(MATHER; KUMARASWAMY; LATIF, 2009), por exemplo.  

Na modelo on-premise largamente utilizado na era da Segunda Plataforma, 
os riscos de segurança eram menores (CLAYBROOK, 2012) pois as empresas 
possuíam total controle sobre o sistema, podendo tratar todas as suas necessidades 
de segurança e privacidade internamente pelas equipes de TI. 

Já a oferta de soluções de aplicações através da internet no modelo de 
computação em nuvem traz um menor controle para as empresas dos aspectos de 
segurança e também traz novos riscos para esse ambiente, como por exemplo a 
preocupação com o controle dos dados e como os provedores estão utilizando, 
comunicação entre máquinas virtualizadas e SLA (SHAHZAD, 2014). Além disso, 
também existem as preocupações com a comunicação e troca de informações entre 
o ambiente na nuvem e as empresas, visto que ela se dá toda através da internet, o 
que traz à tona mais riscos. 

 
Pequenas e Médias empresas 

Com orçamento limitado e com a mesma arquitetura empregada, as 
pequenas e médias empresas saiam em desvantagem já que não podiam investir 
em grandes tecnologias como potentes servidores e softwares de ponta. Empresas 
maiores tinham o poder de compra, e utilizando o que de melhor existe de 
tecnologia, ficavam cada vez mais fortes no mercado perante as empresas que não 
tinham esse poder.  

Nesta nova era existe um novo modelo de negócios onde os recursos são 
oferecidos como serviços, fazendo com que os clientes paguem sobre demanda, ou 
em outras palavras, paguem somente aquilo que utilizarem (ROUSE, 2005), como 
em uma conta de luz que varia de acordo com o que o cliente utiliza num período. 
Neste modelo de negócio o preço será proporcional ao tamanho da empresa e sua 
utilização. Sendo assim, tecnologias que antes eram muito caras, agora são 
acessíveis, dando a possibilidade de empresas menores serem muito mais 
competitivas (MOHAMED, 2009). 
 
Dados 

O volume e os tipos de dados que as companhias podem armazenar e 
analisar mudou muito nos últimos anos. Na era da segunda plataforma 
computacional eram gerados um volume menor de dados, que eram em sua grande 
maioria estruturados (contém uma certa organização para serem recuperados), 
portanto mais fáceis de armazenar e também de analisar. 

Com a introdução do que chamamos de big data, todos os paradigmas de 
como se trabalhar com dados teve de ser repensado, pois passou a se gerar um 
volume absurdamente maior de informações (CIO, 2015) que não necessariamente 
estão organizadas de maneira estruturada (WALL, 2014) através de fontes muito 
diferentes das conhecidas e trabalhadas anteriormente (sensores, posts em redes 
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sociais, Internet das Coisas). A capacidade de lidar com essa enorme quantidade de 
dados estruturados ou não trouxe a possibilidade de fazer análises que antes não 
eram possíveis, com um nível de precisão maior e podendo gerar insights muito 
mais confiáveis. 
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6. ESTUDO DE CASO - SPOTIFY 
 
 

Nesse estudo de caso, nosso objetivo é mostrar como a empresa e o serviço 
oferecido por ela estão completamente inseridos na Terceira Plataforma 
Computacional. Explicaremos como cada um dos pilares da Terceira Plataforma 
desenvolvidos nesse trabalho está presente no Spotify para mostrarmos como eles 
fazem da empresa uma líder em seu ramo de atuação. 

Esse estudo de caso foi desenvolvido tomando como base artigos disponíveis 
na internet sobre a empresa e seus aspectos tecnológicos, entrevistas de 
funcionários da empresa, notícias relacionadas e apresentações feitas por 
engenheiros da empresa em eventos. Através da leitura e análise desse material, 
extraímos as informações mais relevantes para o nosso tema para basear nosso 
estudo. 

Mediante o estudo e análises feitas nos capítulos anteriores, para cada pilar 
podemos citar alguns aspectos chave que são importantes e ajudam a categorizar 
se a aplicação está ou não inserida na Terceira Plataforma. Na computação em 
Nuvem destacamos a infraestrutura da dos servidores e a escalabilidade do serviço 
(NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, 2011); se tratando de Big data 
chamamos a atenção para o tamanho do volume de dados a serem tratados e quais 
ferramentas fazem o processamento, explanando como os dados são manipulados 
(MANYIKA et al., 2011); em Web Social não podemos deixar de levantar como se dá 
a interação entre os usuários (BOYD; ELLISON, 2007), como manipula sua rede de 
contatos e como ele pode compartilhar esses dados (LEONARDI; HUYSMAN; 
STEINFIELD, 2013); para Mobilidade ressaltamos o alcance e disponibilidade no 
quesito de quais dispositivos estão aptos a executar a aplicação (LIVINGSTON, 
2014). 

 
A Empresa 

O Spotify é uma empresa sueca que provê um serviço de streaming de 
músicas fundada em 2006 por Daniel Ek e Martin Lorentzon e que teve o 
lançamento oficial de seu produto em 2008. 

A empresa conta hoje com mais de 20 milhões de assinantes e mais de 75 
milhões de usuários ativos (THE SPOTIFY TEAM, 2015). O aplicativo está 
disponível em diversos tipos de dispositivos, como celulares, tablets, computadores, 
TVs, videogames etc. 

O Spotify surgiu numa época de crise da indústria da música e onde o grande 
player do mercado de música digital era o iTunes, da Apple. Através de estratégias 
como permitir aos usuários ouvir as músicas sem pagar de maneira prática, tornar 
fácil a descoberta e compartilhamento de músicas e a dar a possibilidade de o 
usuário ter suas músicas locais armazenadas no serviço (GOPINATH, 2014) fez com 
que o Spotify tivesse um crescimento meteórico, ultrapassando seus concorrentes e 
revolucionando a indústria da música.  

 
Computação em Nuvem 

Desde quando entrou em produção em 2008, o Spotify tem como o coração e 
essência do seu produto a entrega de música através de streaming utilizando a 
internet, ou seja, entregar música sobre demanda. Esse é um modelo onde a 
empresa torna disponível todas as músicas a todo tempo, entregando através de 
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seu aplicativo o conteúdo que foi requisitado pelo usuário, que no caso é a música 
que ele quer ouvir (MaaS - Music as a Service). (DOERR et al., 2010) 

A infraestrutura do Spotify era formada por servidores próprios on-premise e 
pela nuvem da Amazon, onde basicamente na nuvem estão os arquivos de áudio e 
nos servidores locais o restante dos dados incluindo o “core” da empresa. 
(KONRAD, 2016). A fim de obter benefícios da nuvem, como escalabilidade, o 
Spotify fez uso do Amazon S3 (Amazon Simple Storage Service) para armazenar os 
arquivos de áudio que eram acessados pelos usuários. (AMAZON WEB SERVICES, 
INC., 2016) 

Através desses servidores a organização, o Spotify consegue prover as 
funcionalidades oferecidas, como: pesquisa de músicas, listas de reprodução, 
funções sociais e execução de faixas musicais. (KREITZ, 2011) Quando um usuário 
ouve uma música, esses dados são entregues através de uma melhor combinação: 
se a música foi ouvida recentemente o Spotify executará a partir da cache; através 
do modelo P2P, acessando os dados providos por outros usuários que ouviram essa 
música; se nenhuma das duas iniciais for possível, o usuário obterá a faixa provida 
pelo servidor. Com esse modelo, o acesso ao servidor é reduzido, e a forma de 
entrega é otimizada. (YANGGRATOKE et al., 2013) 

Como torrent, baseando-se nas informações de outros usuários, desde o 
início o Spotify utilizou o P2P (peer-to-peer), compartilhando dados entre os 
usuários, fazendo com que as músicas sejam entregues mais rapidamente e com 
menor esforço, diminuindo a necessidade de acesso ao servidor. (KREITZ; 
NIEMELÄ, 2016). A prática não era válida para os dispositivos móveis, e somando-
se ao grande número de servidores que o Spotify já possuía, em 2014 foram 
motivados a deixar de usar o P2P, centralizando toda recuperação de informação 
por meio dos servidores próprios. (SAR, 2014) 
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Após muito tempo de resistência, em fevereiro de 2016 foi anunciada a 
mudança da base de infraestrutura do Spotify para a nuvem do Google, a Google 
Cloud Plataform. Depois de atentas análises e testes do serviço, foi justificada a 
qualidade, alta performance, escalabilidade, e somando ao custo inferior, a decisão 
de mudar para a nuvem pública foi aprovada. (HARTEAU, 2016) 

Falando de PaaS e IaaS, a nuvem do Google ocupa apenas a 4 colocação no 
ranking de compartilhamento de mercado, e temos Amazon Web Service e Microsoft 
Azure como respectivos líderes. (COLUMBUS, 2016) Segundo o vice-presidente de 
Engenharia e Infraestrutura do Spotify, Nicholas Harteau, um dos fatores que tiveram 
muito peso na decisão foi o modo com que o Google trata e manipula seus dados, 
com ferramentas dedicadas como Google BigQuery e Google Cloud DataFlow 
(LEYGUES, GUILLAUME, 2016), tendo uma análise cada vez mais avançada, 
ajudando consequentemente na tomada de decisão. (KONRAD, 2016) 

 
Big data 

O Spotify é uma empresa data driven, ou seja, uma empresa que faz uso dos 
dados em praticamente todas as suas áreas para a tomada de decisões sempre que 
possível (SPOTFIRE BLOGGING TEAM, 2015). Os mais de 75 milhões de usuários 
do serviço geram 14 TB de dados de log por dia (ARPTEG, 2015), o que é um 
volume bem grande e que abre um leque de oportunidades para empresa gerar 
valor para esses dados através da análise deles.  

Para tratar essa massa de dados produzidas é necessária uma infraestrutura 
que comporte a captura, análise, armazenamento e distribuição desses dados 
usando técnicas para trabalhar com big data. Como dito no capítulo 3.2, o que é 
determinante para definirmos big data é a capacidade de aplicações tradicionais de 
bancos de dados lidarem com o volume existente (MANYIKA et al., 2011). Através 
dessa definição podemos afirmar que o Spotify faz uso de big data, pois tiveram de 
recorrer a técnicas e ferramentas não tradicionais para trabalhar seus dados.  Até o 
fim de 2015 as iniciativas baseadas em dados da empresa eram fortemente 
baseadas em Hadoop, MapReduce e Hive (BAER; WOJDYLA, 2015), mas, como 
citado anteriormente quando falávamos do uso da nuvem, no início de 2016 o 
Spotify firmou uma parceria com o Google para migrar toda sua infra para o Google 
Cloud Platform, e essa escolha foi feita principalmente pelas ferramentas para 
trabalhar com dados disponibilizadas pela empresa de Mountain View, como Google 
BigQuery e o Google Cloud Dataflow (GOOGLE CLOUD PLATFORM BLOG, 2016).  

Esse grande volume de dados é usado para os mais diferentes fins dentro na 
empresa. Abaixo vamos dar alguns exemplos de como essa cultura voltada para 
dados influência nas diferentes áreas da empresa. 
 
Pagamento de direitos: o Spotify paga aos detentores dos direitos da música uma 
certa quantia por vez que a música é reproduzida no serviço. Portanto, eles 
precisam contabilizar sempre que cada uma das mais de 30 milhões de música 
(ARPTEG, 2015) presentes no serviço for tocada. Isso afeta diretamente o setor 
financeiro da empresa, pois qualquer problema na coleta desses dados afeta 
diretamente o quanto de dinheiro a empresa estará desembolsando para pagar 
direitos. 
 
Gerar mais engajamento: é importante para o Spotify que os seus assinantes usem 
o serviço e vejam sempre valor nele para que não cancelem sua assinatura, 
portanto, precisam de iniciativas para gerar engajamento do consumidor e precisam 
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conseguir analisar o impacto delas através de métricas. Um exemplo foi uma 
iniciativa de enviar e-mails aos usuários sempre que uma playlist que ele seguia 
fosse atualizada ou um que um amigo dele seguisse aquela playlist para gerar 
engajamento (PALMER, 2013). Era necessário testar os layouts dos e-mails através 
de testes A/B e avaliar se de fato a iniciativa pensada estava dando os resultados 
esperados. Eles criaram um mecanismo em que, uma vez que as informações 
estivessem no HDFS (Hadoop File System), possuíam todos os dados necessários 
para saber qual template estava performando melhor e o comportamento do usuário 
por conta do e-mail recebido. 
 
Recomendar melhor: através da captura e análise dos dados de consumo musical 
dos seus usuários, o Spotify consegue fazer recomendações de músicas que 
tenham a ver com o que cada usuário gosta. A “Descoberta da semana”, uma 
playlist criada para cada usuário do serviço com músicas personalizadas para o 
gosto dele, em apenas 10 semanas atingiu 1 bilhão de faixas tocadas e fez com que 
71% dos usuários adicionassem pelo menos umas das músicas ali presentes nas 
suas playlists pessoais (SPOTIFY, 2015). Fazer essas recomendações com eficácia 
só é possível graças à análise de big data. 

Como podemos ver pelos exemplos acima, o Spotify é uma empresa que 
dificilmente surgiria na era da Segunda Plataforma, pois o uso de dados (no caso, de 
um grande volume deles) é uma base para as tomadas de decisões dentro da 
empresa e só com o desenvolvimento de técnicas e ferramentas de big data é 
possível realizar tudo que o Spotify faz. Podemos afirmar que o uso de big data é um 
dos grandes pilares da companhia que ela faz pleno uso desse pilar da Terceira 
Plataforma no seu dia-a-dia. 
 
Social 

Além da praticidade de ter um catálogo enorme de músicas de maneira fácil, 
uma das grandes características do Spotify está nas possibilidades de interação 
social dentro da plataforma. É possível seguir seus amigos/playlists/artistas, ver o 
que eles estão ouvindo, criar playlists compartilhadas entre muitas outras funções 
que dão toda uma experiência social a um serviço que tem como principal função a 
de permitir que as pessoas ouçam músicas. 

Todo o sistema de interações sociais do Spotify faz uso do paradigma de 
Publish/Subscribe (publicar/assinar em tradução livre).  Esse modelo é baseado em 
eventos, onde “assinantes” podem expressar seu interesse em um evento ou padrão 
de eventos e são posteriormente notificados caso algum evento, gerado por um 
“publicador” se encaixe naquele interesse manifestado (EUGSTER et al., 2003). 
Dentro desse paradigma, o Spotify utiliza em seu serviço o modelo pub/sub baseado 
em tópicos, ou seja, o usuário pode se inscrever ou seguir tópicos, que nesse caso 
são os seguintes: amigos, playlists e páginas de artistas (SETTY et al., 2013). 

As funções sociais presentes no Spotify se encaixam em todos os quesitos da 
definição que Boyd e Ellison (BOYD; ELLISON, 2007) dão para redes sociais na 
internet que tratamos no capítulo 3.3. Mesmo com o seu negócio fim não sendo uma 
rede social como as muitas que conhecemos, o Spotify faz forte uso das 
características de uma para entregar ao usuário maiores possibilidades de interação 
e ter funções a mais no seu serviço. Os aspectos sociais são parte fundamental do 
serviço e um pilar da Terceira Plataforma muito bem aproveitado para agregar valor 
ao produto oferecido (que é o streaming de músicas). 
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Mobilidade 
O Spotify nasceu em 2008 com aplicativos disponíveis por navegador e pela 

aplicação que é instalada no computador. Em setembro de 2009 foi lançada a 
primeira versão do Spotify disponível para dispositivos móveis, disponível através da 
Apple Store (iOS) e da Play Store (Android), somente para usuários Premium. Além 
de conseguir executar as faixas e playlists que desejar, onde estiver, os usuários 
estão aptos a usar o serviço de modo offline, baixando o conteúdo e fazendo seu 
uso normal sem conexão com a internet. (SPOTIFY, 2009) 

Somente 4 anos depois, no final de 2013, a empresa disponibilizou a primeira 
versão móvel para usuários com contas não pagas. (SPOTIFY, 2013) Usando uma 
conta gratuita, o usuário pode: ouvir suas listas de reprodução, ouvir listas de 
reprodução dos seus amigos ou ouvir músicas de um determinado artista 
selecionado. O ponto negativo é que não era possível escolher a ordem das faixas, 
sendo somente possível ouvir em modo randômico. Para ouvir na ordem de sua 
preferência era necessário fazer upgrade para o serviço premium. (SEGALL, 2013) 
Segundo TechCrunch, no início de 2015 o Spotify veio a divulgar para seus 
anunciantes que os dispositivos móveis possuíam uma fatia maior do que 50% dos 
acessos ao serviço de streaming, mais precisamente: dispositivos móveis com 52% 
(42% smartphones + 10% tablets), 45% acessando pela aplicação desktop e 
somente 3% para execuções através do navegador. (CONSTINE, 2015) 

 
 

Em estudo realizado pela Mobile Time em parceria com a Opinion Box, 10,6% 
das pessoas que assinam algum serviço de entretenimento móvel são assinantes do 
Spotify. O serviço fica atrás apenas do Netflix na preferência do público móvel 
brasileiro. (MOBILE TIME E OPINION BOX, 2015) 
 
Conclusão – Estudo de caso 

No estudo de caso apresentado falamos sobre o Spotify, um serviço de 
streaming de músicas online lançado em 2008 e que já nasceu na era do que 
definimos nesse trabalho como Terceira Plataforma Computacional. Nesse estudo 
de caso nós buscamos mostrar como o Spotify incorpora os 4 pilares da Terceira 
Plataforma: computação em nuvem, big data, mobilidade e web social. 
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Em cada um dos pilares nós explicamos como eles se aplicam ao produto 
oferecido pelo Spotify, conceituando e dando exemplos da aplicação deles dentro da 
empresa. Com isso nós mostramos que o Spotify é uma empresa inteiramente 
inserida na Terceira Platafoma e o porquê de o serviço deles só ter sido possível de 
ser implementado com as novas tecnologias que esse paradigma traz, ou seja, que 
não estavam disponíveis na era da Segunda Plataforma e não permitiram o negócio 
crescer e prosperar. 

Em seu início a empresa possuía uma solução híbrida, onde utilizava 
recursos on-premise com computação em nuvem, sem inclusão de dispositivos 
móveis e usando ferramentas tradicionais como Hadoop, MapReduce e Hive. É 
nítida a evolução, onde pouco a pouco evoluiu se aproximando cada vez mais das 
últimas tecnologias lançadas no mercado. 

Um ano após entrar no mercado, já tivemos um grande avanço que foi o 
lançamento da primeira versão do aplicativo para iOS e Android, e em 2013 o 
aplicativo foi liberado para contas gratuitas, estendendo o alcance do serviço móvel 
para todos usuários.  

Decidida e consciente de todos os benefícios, no início do ano de 2016 o 
Spotify anunciou a parceria com o Google com o objetivo de migrar todo o seu 
conteúdo e manipulação para a nuvem pública. Baseadas na arquitetura em nuvem, 
hoje o Spotify usará o que o Google tem de melhor para oferecer em relação a 
ferramentas de análise e recuperação da informação, como Google BigQuery e o 
Google Cloud Dataflow. 

Seguindo a história e a linha do tempo concluímos que a organização teve 
sua origem na Terceira Plataforma Computacional, oferecendo desde o princípio o 
software como o serviço e utilizando tecnologias de ponta. Fica evidente a utilização 
e busca de cada vez mais explorar a computação em nuvem, interações sociais e a 
mobilidade. 
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Terceira Plataforma Aspectos Spotify

Infraestrutura
Hospedado na nuvem pública do 

Google;

Escalabilidade

Possibilidade de expandir 

recursos mediante uma grande 

demanda

Volume
Gera mais de 14 TB dados de 

log/dia;

Processamento e 

Análise

Captura, processamento e 

análise dos dados de uso dos 

assinantes para funções como 

pagamento de direitos e 

recomendações de músicas

Articular lista de 

Conexões
Possível seguir amigos/artistas;

Postar/Compartilhar
Ver suas atividades e de amigos, 

criar playlists compartilhadas;

Mobilidade

Tecnologia que permite 

transmitir dados, áudios, 

vídeos por meio qualquer 

dispositivo sem estar 

conectado a um local físico;

Alcance

Disponível através de aplicativo 

para Android e iOS, para contas 

pagas e não pagas; +50% dos 

acessos através de dispositivos 

móveis

Computação em 

Nuvem

Big Data

Capturar, armazenar, 

gerenciar e analisar um 

grande volume de dados 

verossímeis, de grande 

variedade e com grande 

velocidade;

Hardware hospedado pelo 

fornecedor; Produto 

oferecido como um serviço; 

escalável;

Serviço Web, que permite 

construir um perfil, articular, 

ver e examinar/cruzar 

conexões;

Web Social
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7. CONCLUSÃO 
 
 
 Este foi um trabalho com o objetivo de estudar, conceituar e analisar a 
Terceira Plataforma Computacional, assim foram feitos estudos base da história e 
evolução até os dias atuais, passando então para as tecnologias de ponta que são a 
chave do trabalho: Computação em Nuvem, Web Social, Mobilidade e Big data. 
Após definições de conceitos chave, fazemos comparações e análises desses 
aspectos na indústria, finalizando com um estudo mais elaborado de uma empresa 
imersa na nova Era. 

No capítulo 3 foram posicionados os 4 pilares fundamentais da Terceira 
Plataforma, definindo e exemplificando seus conceitos e aplicações. Todos as 4 
bases são tecnologias emergentes, porém muito presentes e penetradas no 
mercado atual, onde se complementam para entregar um produto mais completo de 
acordo com a demanda de hoje. 

Vistos e entendidos os atributos de cada base dessa nova Era, no capítulo 4 
discorremos sobre sua interdependência e correlação, trabalhando juntos, 
agregando e acelerando exponencialmente a qualidade do produto final.  Também é 
evidenciado como esse novo paradigma é aplicado nas empresas, sejam aquelas 
que já estão consolidadas e necessitam se adaptar, ou aquelas que se originaram 
nesse novo tempo. 

Com o propósito de esclarecer os pormenores da transição de períodos 
tecnológicos, o quinto ponto do projeto revela os movimentos e progressos, 
contrastando itens pertinentes como: arquitetura, segurança e dados. Ao final 
contemplamos um esquema exibindo nitidamente as soluções de cada época. 
 No Capítulo 6 apresentamos mais a fundo traços praticados em uma empresa 
da Terceira Plataforma, que se originou e se sustenta pela tecnologia moderna. 
Explicitamos as propriedades do Spotify, que é uma empresa nascida 2008, que 
provê música como serviço em larga escala, necessitando de todo um back-end 
poderoso para sobreviver. 

Com esse trabalho temos o objetivo de contribuir com um melhor 
entendimento do que é a Terceira Plataforma Computacional e de como ela pode 
trazer grandes oportunidades para as empresas. Foram expostos os aspectos 
relevantes que devem estar presentes na Terceira Plataforma e essa exploração 
pode ser continuada de várias formas, como: minuciando a especificação de 
requisitos, pesquisando as melhores práticas para desenvolvimento, melhores 
práticas para migração da Segunda para Terceira Plataforma, levantando e 
analisando os aceleradores da Terceira Plataforma (Internet das Coisas, Robótica, 
Sistemas Cognitivos, etc.). 
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