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RESUMO 
Os benefícios de utilizar Cloud Computing mudam a forma de 
planejamento e criação de aplicações web e mobile em diversos 
aspectos. Os serviços oferecidos podem gerar ganhos no custo e 
no desenvolvimento de um aplicativo. Nesse contexto o Backend 
as a Service (BaaS) ou como também é conhecido, Mobile 
Backend as a Service (MbaaS) consegue reduzir o tempo de 
desenvolvimento de um sistema consideravelmente, provendo 
serviços de processamento de negócios, user management, push 
notifications e outras características que usuários de mobile 
demandam nos dias atuais. Assim torna-se importante o estudo a 
fim de mapear os principais modelos de BaaS existentes e prover 
novas propostas ou futuros estudos. Com base nesta motivação, 
este artigo foca em selecionar modelos de BaaS e mapea-los em 
relação a suas características.   

Palavras-chave – Cloud Computing; Backend as a Service; 
Mobile; Análise Comparativa. 

1. INTRODUÇÃO 
Cloud Computing surgiu com o potencial de transformar grande 
parte da industria de tecnologia da informação, tornando o 
desenvolvimento de aplicações cada vez mais atrativas em relação 
a serviços e custos. Os modelos de serviços em Cloud Computing 
em maior evidência são: Platform as a Service, Infrastructure as a 
Service e Software as a Service. Contúdo, há uma tendência 
emergente no desenvolvimento de aplicativos móveis chamada 
Backend as a Service ou Mobile Backend as a Service. Com o 
domínio no número de dispositivos móveis que utilizam iOS, 
Android e Windows vem surgindo demandas por BaaS para 
construção, implantação e gerenciamento de ciclo de vida de 
aplicações mobile [1] [2] [3]. 

Backend as a Service é um tema recente e consequentemente há 
novas empresas surgindo que oferecem este tipo de serviço, 
porém existem vários aspectos a serem explorados por novos 
modelos de BaaS, com isso este estudo tem por finalidade 
identificar as características dos principais modelos e encorajar 
futuras propostas de pesquisa.  
Dessa forma, este artigo introduz um estudo de análise 
comparativa realizada entre agosto e novembro (2015) de alguns 
dos principais Backend as a Service.  
Alguns aspectos foram levados em consideração para definir o 
campo de pesquisa. O primeiro ponto a ser levantado, é diferençar 
os principais tipos de modelo de serviços em Mobile Cloud 
Computing. O segundo ponto é definir quais Backend as a 
Services a serem mapeados. O terceiro é comparar as principais 
caracteristicas de cada BaaS. 

No trabalho [3] o autor compara brevemente alguns modelos de 
serviços em Mobile Cloud Computing evidenciando a 
complexidade da utilização de cada um, citando modelos de 

serviços, incluindo alguns BaaS. Em [4] os autores desenvolveram 
um sistema utilizando um BaaS específico por conta de que seus 
serviços se encaixaram melhor no projeto em evidência. 

Baseado nos itens anteriores X perguntas foram levantadas para 
guiar este estudo de mapeamento: 

• Quais os modelos de serviços existentes para Mobile 
Cloud Computing? 

• Como funciona o Backend as a Service? 
• Quais os principais Backend as a Service existentes? 
• Quais as principais caracteristicas destes serviços de 

Backend as a Service? 

A estrutura deste artigo está dividida adiante da seguinte forma: 
Seção 2 apresenta trabalhos relacionados existentes; Seção 3 
introduz o processo de estudo de análise comparativa; Seção 4 
apresenta uma análise comparativa entre os Backend as a Service; 
Seção 5 apresenta resultados e futuras pesquisas.    

2. TRABALHOS RELACIONADOS 
Nossa pesquisa foi motivada pelo crescimento de estudos 
relacionados a Cloud Computing. Alguns trabalhos relacionados 
serviram de base para estudos em Cloud. 

Em [3] os autores comparam os tipos de modelos de serviços em 
Mobile Cloud Computing e sugerem qual tipo de serviço se 
adequa melhor a cada tipo de aplicação mobile. 

No artigo [5] é relatado os desafios de desenvolver uma aplicação 
mobile utilizando Cloud Computing. 

Ambos trabalhos citados anteriormente se relacionam com a 
primeira e segunda perguntas do estudo de mapeamento. 

3. PROCESSO DE ANÁLISE 
COMPARATIVA 
Análise comparativa é uma espécie de estudo onde busca-se  
identificar quais processos ou modelos são relevantes, destacando 
os pontos positivos e negativos, bem como identificar lacunas a 
serem direcionadas  para futuros estudos.  

Em engenharia de software é a metodologia de destacar e 
estruturar um campo ou área de interesse assemelhando-se a um 
estudo de mapeamento sistemático [6] [7] [8]. 
 

3.1 Palavras-chave 
As palavras chaves utilizadas como strings de busca são as 
seguintes: Backend as a Service; Mobile Backend as a Service; 
Cloud Computing, Everything as a Service. 

3.2 Critérios para inclusão dos estudos 
Os critérios definidos para inclusão dos estudos são apresentados 
a seguir na tabela 1. 



Tabela 1. Critérios de Inclusão 

1 Os estudos devem estar escritos em inglês ou português; 

2 Os estudos devem estar disponíveis na Web; 

3 Os estudos devem apresentar alguma das strings de busca 
em seu título, resumo, palavras-chave ou corpo; 

4 Os modelos de serviços de Backend as a Service devem 
estar disponíveis no mercado. 

 

3.3 Método de extração de dados 
A extração de dados realiza-se por meio de pesquisas 
exploratórias e identificação de estudos baseados em buscas pelas 
strings definidas. Também identifica-se os principais modelos de 
Backend as a Service disponíveis no mercado para definição das 
características dos principais BaaS. 

3.4 Escolha dos Backend as a Service 
Foram selecionados para o estudo, cinco Backend as a Service, 
sendo eles: Kinvey; Parse; Firebase e Cloud CMS. A escolha 
destes quatro BaaS foram baseadas em aspectos como: 
Quantidade de clientes que o utilizam e número de 
desenvolvedores que já utilizaram estes BaaS. 
 

4. ANÁLISE COMPARATIVA 
 

4.1 Experiência do usuário 
Backend as a Service tem como ideia geral que os serviços 
comuns dos aplicativos possam ser compartilhado entre outras 
aplicações, ao invés de ser desenvolvidas para cada um; e que os 
clientes possam ter uma boa experiência (User Experience) [9]. 

Tabela 2. Tabela de ferramentas de desenvolvimento. 

 iOS Android Windows HTML5 Outros 

Kinvey x x x x x 

Parse x x x  x 

Firebase x x   x 

Cloud 
CMS 

x x  x x 

  

Entre as principais ferramentas de desenvolvimento (mostradas na 
Tabela 2) o Kinvey é utilizado para todas as plataformas, 
enquanto as outras não. Apesar disso, a Cloud CMS é voltada para 
o módulo API-First utilizando frameworks baseado em 
JavaScript, como por exemplo, AngularJS e PhoneGap [10].  
Para User Experience (UX), em [11], o Parse tem um dos mais 
completos planos sem custo e a plataforma em si, é intuitiva.  O 
Kivey tem como foco o UX voltado para empresas e provê um 
rápido suporte e uma aplicação responsiva.  

4.2 Preço 
Os planos dos Backend as a Service podem variar de acordo com 
a sua utilização. É comum em Cloud Computing os preços serem 
mensurados no formato Pay As You Go, em que o cliente só paga 
pelo que está utilizando [3].  

4.2.1 Planos Firebase 
Tabela 3. Planos Firebase 

 Free Spark Candle Bonfire Blaze Inferno 

Preço 
por 
mês 

$0 $4 $49 $149 $449 $1,499 

 

Os preços dos planos do Firebase na tabela anterior estão em 
dolar. No plano Free, não há custos e possibilita um espaço de 1 
GB de armazenamento e transferência de 10 GB, enquanto que no 
plano Inferno são 300 GB e 1,5 TB respectivamente [12]. 

Se os planos forem excedidos, é cobrado uma taxa específica por 
cada serviço. 

4.2.2 Planos Cloud CMS 
O Backend as a Service Cloud CMS oferece três tipos de planos. 
Plataform; Business, intermediária, U$ 800.00 por mês; On-
Premise. Não há versão sem custos. A verão básica é a Plataform, 
que custa U$ 200,00 por mês e é recomendado para projetos 
colaborativos e aplicativos mobile. Tem armazenamento de 40 
GB e suporte. A verão On-Premise tem o custo de U$ 1,200.00 
por mês e conta com um serviço de nuvem privada via Docker, 
suporte dedicado e armazenamento acima de 200 GB, com muita 
flexibilidade [10]. 

4.2.3 Planos Kinvey 
Kinvey é voltado para corporações, com dois planos Business e 
um plano Enterprise, ambos pagos anualmente.  

O plano Business – Launch custa 24 mil doláres por ano e conta 
com um conjunto de serviços de suporte, conta gerencial, três 
ambientes e ferramentas do BaaS. O plano Business – Scale custa 
60 mil dólares por ano e provê quatro ambientes e outros três 
serviços adicionais. O plano Enterprise não tem preço fixo e conta 
com todos os serviços disponíveis do Kinvey [13]. 

4.2.4 Planos Parse 
O Parse tem a proposta de plano flexivel, utilizando ao máximo 
do conceito Pay as You Go e conta com alguns serviços sem custo 
[14]. 
 

4.3 Caracteristicas  
4.3.1 Cloud CMS 
Utiliza RESTful através de requisições JSON com cerca de 1300 
métodos prontos para operações CRUD (Cadastrar – Ler – 
Atualizar – Deletar). Os servidores são disponibilizados pela 
Amazon EC2 e se for necessário mais servidores, 
automaticamente é disponibilizado pelo Cloud CMS. Tem um 
modelo avançado de segurança para empresas com HTTP/SSL e 
OAuth2, o mesmo utilizado pelo Facebook, Twitter e Youtube 
[10]. 

4.3.2 Firebase 
O Firebase tem um sistema de sicronização em tempo real para 
Android, iOS e JavaScript. É escalável como o Cloud CMS e 
engatilha eventos locais, fazendo com que a apliacação do cliente 
esteja responsiva e funcionando offline. Os aplicativos funcionam 
com uma conexão segura com o SSL certo para o cliente [12]. 

4.3.3 Parse 
Parse [14] provê grande escalabilidade, como Firebase e Cloud 
CMS, além de features para redes sociais. Permite salvar dados 
mesmo estando offline em Android e iOS. Utiliza o conceito de 
Server-Side. Utiliza a regra de negócio para aplicativos em 
JavaScript, tornando a aplicação mais rápida. Possui um foco em 



análises com gráficos e ferramentas para campanhas através de 
push notifications, dados compartilhados e Growth Analytics. 

4.3.4 Kinvey 
O Kinvey tem um foco em empresas e UX. Conecta aplicativos a 
sistemas como SAP para maior produtividade e acompanhamento 
de gastos. Contém ferramentas para clientes e usuários como 
geração de keys para licensas e serviços financeiros. Um dos 
grandes diferenciais do Kinvey, está no sistema para 
multinacionais na área de industrias.  
 

5. CONCLUSÕES 
Como foi mostrado durante este artigo, existem diversos pacotes 
de serviços oferecidos por cada Backend as a Service e cada 
modelo tem um alvo específico. O Cloud CMS oferece uma gama 
de serviços pré-definidos e uma segurança um pouco superior aos 
demais, enquanto o Parse permite serviços offline. O Firebase tem 
o foco em UX para iOS e Android e o Kinvey tem um aspecto 
empresarial. Em relação a preços, foi visto que o Firebase tem 
uma gama maior de opções, incluindo serviços gratuitos. Todos os 
Backend as a Services vistos oferecem serviços básicos e 
compartilhamento de informações entre aplicações, tornando o 
desenvolvimento da aplicação mais rápida. Além disso, os 
principais BaaS oferecem um modelo de escalabilidade que 
suprem as necessidades dos usuários em tempo real. O Parse 
torna-se indicado para empresas e projetos que necessitam de um 
acompanhamento analítico e financeiro, com seus serviços de 
Growth e gráficos. Também oferece serviços voltados para 
desenvolvimento de aplicativos de redes sociais. O Kinvey se 
mostrou robusto para grandes projetos corporativos. Apesar de 
cada serviço ter um foco, todos mantém uma base igual, 
oferecendo os mesmos tipos de serviços, com poucos diferenciais 
técnicos e com muitos planos diferentes.  

Para sugestão de futuros trabalhos, serviços específicos para 
aplicações de pequeno porte e projetos individuais são diferenciais 
no User Experience dos serviços oferecidos e podem ser 
explorados.   

Existem novos modelos de BaaS surgindo que valem a pena ser 
estudados. Em Recife, está em desenvolvimento o Mangue.IO, 
BaaS que procura preencher os gaps dos principais Backend as a 
Service do mercado. 
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