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RESUMO 

Alguns autores têm apontado para a necessidade de se compreender o processo de 
estruturação tecnológica nas empresas contemporâneas. Nesta perspectiva, a indústria de 
software tem tido papel fundamental, pois fornecem produtos e serviços diretamente 
vinculados à estruturação tecnológica de organizações das mais diversas áreas de atuação. No 
caso, a indústria brasileira de software apresenta algumas particularidades que a diferenciam 
de outras indústrias situadas em países centrais, o que torna seu entendimento ainda mais 
relevante. Há evidências de que as empresas nacionais assumem configurações estruturais e 
estratégicas diferenciadas para ocupar esse mercado naturalmente dominado por empresas 
multinacionais de grande porte. Por essa razão, a presente tese tem como objetivo 
compreender não só as configurações assumidas pelas empresas nacionais de 
desenvolvimento de software, como também a dinâmica e o processo que as levam a tal 
estruturação. Para isso, a pesquisa investiga o ambiente institucional, suas entidades e, 
consequentemente, os movimentos isomórficos associados à indústria de software, 
empregando um estudo, fundamentalmente, qualitativo, exploratório, descritivo e explicativo, 
através da estratégia de estudo de múltiplos casos. Foram feitas visitas técnicas à 8 empresas 
do polo de tecnologia da informação da região metropolitana de Recife, sendo aplicado um 
formulário e realizada uma entrevista com profissional em cargo de destaque dentro de cada 
empresa. Apesar de o estudo ser, predominantemente, qualitativo, parte dos dados coletados 
foi processada através de tabelas e gráficos, fornecendo uma visão geral das empresas e do 
ambiente investigados e subsidiando as análises em profundidade feitas a partir da 
interpretação do conteúdo obtido com as entrevistas. Como resultado, pode-se dizer que as 
empresas se estruturam em torno de modelos de negócio híbridos provenientes de dois tipos 
ideais de empresas de desenvolvimento de software, quais sejam: fábrica de software e 
empresa de base tecnológica. No que diz respeito ao processo produtivo, verificou-se que 
existe uma distribuição equilibrada entre o paradigma de desenvolvimento tradicional e o ágil. 
Dentre as metodologias tradicionais, a Rational Unified Process (RUP) é a predominante. Já a 
metodologia Scrum é a mais empregada entre empresas estruturadas a partir dos princípios do 
manifesto ágil. Quanto ao processo de estruturação, foi encontrado que as entidades presentes 
no ambiente institucional atuam de forma diferente umas das outras, gerando forças 
isomórficas distintas e com variada intensidade. Destaque deve ser dado às entidades como 
clientes, órgãos de fomento à pesquisa, arranjos produtivos locais, empresas líderes de 
mercado, universidades públicas, incubadoras, entidades setoriais, fornecedores de tecnologia 
para o desenvolvimento de software e escola de formação e o background dos gestores, pois 
esses mantêm estreita relação com a estruturação das organizações investigadas. Acerca dessa 
relação, pode-se dizer que existe dualidade, tornando bilateral o trânsito de forças isomórficas. 
Por fim, constatou-se que o campo organizacional identificado ainda possui baixo nível de 
estruturação, o que abre espaço para a ação autônoma dos atores organizacionais e, 
consequentemente, para as empresas de desenvolvimento de software. 
 
Palavras-chave: Indústria de Software. Teoria Institucional. Estruturação Organizacional. 
Modelo de Negócio. Paradigma de Desenvolvimento. 
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ABSTRACT 
 

Some authors have shown the need of understanding the technological structuring process in 
contemporary firms. From this perspective, the software industry is a very important element 
because it provides products and services directly to many organizations from many fields. In 
this case, the Brazilian software industry has some peculiarities that distinguish it from other 
industries located in developed countries, which makes its understanding even more relevant. 
There is evidence that local firms take different strategies and structural configurations to 
enter into a market naturally dominated by large multinational firms. Therefore, this study 
aims to understand not only the structural configurations assumed by domestic firms but also 
the dynamic and the process that lead to these different configurations. To do so, this PhD 
dissertation investigates the institutional environment, its entities and the isomorphic 
movements, by employing an exploratory, descriptive and explanatory multiple cases study. 
Eight software development companies from the Recife's information technology Cluster 
were visited. Also, a form was applied and an interview with one of the main firm’s 
professional was conducted. Although the study is predominantly qualitative, part of the data 
was analyzed through charts and graphs, providing a companies and environment overview 
that was very useful to analysis done through the interviews interpretation. As a result, it was 
realized that companies are structured around hybrids business models from two ideal types of 
software development companies, which are: software factory and technology-based 
company. Regarding the development process, it was found that there is a balanced 
distribution between the traditional and agile development paradigm. Among the traditional 
methodologies, the Rational Unified Process (RUP) is predominant. The Scrum is the most 
used methodology among the organizations based on the Agile Manifesto's principles. 
Regarding the structuring process, each institutional entity acts in such way that generates 
different isomorphic pressure. Emphasis was given to entities such as customers, research 
agencies, clusters, market-leading businesses, public universities, incubators, software 
industry organizations, technology vendors, development tool suppliers and manager’s  
school and background because they relate themselves in a close way with the software firms. 
About this relationship, a dual and bilateral influence was found. Finally, the structuring level 
of the organizational field has been also identified as low, which gives a chance to 
organizational actors of acting independently. 
 
Keywords: Software Industry. Institutional Theory. Organizational Structuring. Business 
Model. Development Paradigm. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Estudos na área de sistemas de informação (SI) são fundamentais para formulação e 

difusão de novos conhecimentos. É preciso compreender não só os impactos, mas também o 

desenvolvimento dos sistemas e o porquê das organizações estarem adotando-os em uma 

variada gama de aplicações. Reconhece-se também que muito esforço tem sido despendido, 

inclusive, pelas ciências administrativas para compreender o processo de estruturação 

tecnológica ocorrido, atualmente, nas organizações. Tais investigações têm focado esforços, 

principalmente, nos aspectos organizacionais da adoção e impactos da tecnologia da 

informação (HOPPEN; MEIRELLES, 2005; BENBASAT; ZMUD, 2003; ORLIKOWSKI; 

IACONO, 2001; IIVAR; HIRSCHHEIM; KLEIN, 1998).  

Nesse sentido, muitas teorias de diferentes disciplinas e variáveis de matizes diversos 

são componentes de instrumentos utilizados em investigações de natureza organizacional e, 

também, de cunho tecnológico. Se, por um lado, essa elevada diversidade de estudos tem 

permitido compreender o fenômeno da estruturação tecnológica a partir de perspectivas 

diferentes, por outro, tem levado a uma miscelânea de estudos e, consequentemente, reforçado 

o que Benbasat e Zmud (2003) têm chamado de crise de identidade da Disciplina de Sistema 

de Informação.  

A comunidade acadêmica que estuda os sistemas de informação, assim como qualquer 

outra que seja incipiente, encontra dificuldades em desenvolver um significado e uma 

identidade legitimada por instituições mais consolidadas (BENBASAT; ZMUD, 2003). 

Mesmo depois de 30 anos, continua insuficiente o progresso feito para estabelecer uma 

identidade aceita coletivamente para a Disciplina de SI. Pode-se creditar, em parte, a crise 

vivenciada a alguns aspectos relacionados à própria gênese da disciplina em tela. 

Devido a sua natureza interdisciplinar, a comunidade de SI emergiu de uma variedade 

de backgrounds acadêmicos: ciências administrativas, ciência da computação, engenharias, 

economia, pesquisa operacional, dentre outros. Como resultado, as teorias, as metodologias e 

os tópicos estudados têm produzido uma variedade de achados através da disciplina e de suas 

investigações. Também, é possível verificar diferentes posturas epistemológicas como, por 

exemplo, a positivista, a interpretativa ou a crítica, levadas à frente nos estudos de SI. 

Como resultado, algumas inconsistências podem ser constatadas nas pesquisas de SI, 

sendo muitas delas associadas à definição da rede nomológica utilizada na operacionalização 

das pesquisas. Para Pasquali (2005), tornar claro o que algo seja significa estabelecer as leis 
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em que ele ocorre. Esse sistema inter-relacionado de leis que constitui a teoria é chamado de 

rede nomológica. Massey et al (2001) explicam que, frequentemente, elementos da rede 

nomológica estão ausentes das investigações e outros, que não deveriam, estão presentes.  

A discussão sobre a crise da Disciplina de SI gira exatamente em torno da realidade 

nomológica das pesquisas que investigam os fenômenos a ela associados. É preciso 

reconhecer quais elementos devem ser incluídos ou excluídos das análises e dos estudos 

realizados. Segundo Benbasat e Zmud (2003), o erro da exclusão é deixar de fora 

componentes da rede nomológica, tornando-a incompleta. Já o erro da inclusão é cometido em 

contraponto ao anterior, ou seja, incluir no modelo de análise o que não pertence à rede.  

Nessa perspectiva, alguns autores (BENBASAT; ZMUD, 2003; ORLIKOWSKI; 

IACONO, 2001) sugerem uma disciplina que entenda os sistemas de informação não apenas 

como uma caixa preta, mas também os processos de como eles são concebidos, adotados, 

utilizados e mantidos e os impactos no contexto no qual estão inseridos. Por caixa preta, 

denota-se o sistema de informação pronto e acabado, sem que sejam consideradas as partes 

que o compõem, nem o processo pelo qual o mesmo foi desenvolvido.  

Orlikowski e Iacono (2001) defendem que a compreensão dos sistemas de informação 

passa pelo entendimento dos artefatos de tecnologia da informação (TI) que os integram e dos 

seus subcomponentes, bem como pelo contexto em que são desenvolvidos. Nesta pesquisa, o 

artefato de TI é entendido como sendo qualquer recurso tecnológico empregado nos sistemas 

de informação organizacionais. Orlikowski e Iacono (2001) afirmam, ainda, que os artefatos 

de TI nem são estáticos, nem imutáveis, mas dinâmicos.  

Esse é um alerta para refletir sobre o determinismo tecnológico apresentado pelos 

estruturalistas. Deve-se pensar uma relação de dependência mútua entre o que já está 

estruturado e o que está se estruturando. Pensamento semelhante é desenvolvido por Ranson, 

Hinnings e Greenwood (1980) e por outros autores que compartilham os pressupostos da 

Teoria Social da Estruturação quando sugerem que a configuração estrutural tem caráter 

dinâmico, constituinte e constitutivo. 

A Teoria da Estruturação de Giddens tem como princípio central de sua 

operacionalização a ênfase na compreensão e na análise do modo como ocorrem a 

constituição e a reconstituição das estruturas. Denomina-se estrutura, as regras e os recursos 

que pautam as escolhas dos indivíduos ao agir e que é o que dá forma e existência às ações 

sociais. Ela existe apenas nas ações humanas que são, ao mesmo tempo, criadas e recriadas 

pelas próprias estruturas. 
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Para Giddens (1989), o processo complexo da dinâmica nas estruturas se dá por meio 

da ação humana. Embora com tendência à rotinizacão, as pessoas têm a opção de agir 

diferentemente a qualquer tempo. Neste contexto teórico, o desenvolvimento e uso de 

artefatos de TI podem tanto reproduzir estruturas de significado, poder e legitimação, como 

podem alterá-las. A tecnologia é um recurso central e, na interação com os atores 

organizacionais, é estruturada e serve como fonte de estruturação.  

As pessoas ao interagirem com a tecnologia em suas práticas cotidianas constituem 

estruturas específicas e situadas (tecnologia na prática), que por sua vez modelam o uso 

posterior. Os indivíduos atuam, reflexivamente, e o uso da tecnologia é baseado em aptidões, 

conhecimentos, poder, suposições e experiências prévias. As pessoas são ativas e mudam 

práticas na interação com a tecnologia, sendo que suas ações afetam as estruturas de forma 

recursiva, mas podem ter consequências não previstas e não intencionais (FETZNER, 2008). 

Compreender a dinâmica do processo de estruturação tecnológica em sua totalidade é 

de fundamental importância, pois permite não somente pensar como novas tecnologias se 

relacionam com as estruturas estabelecidas em que são inseridas (ambiente), mas também a 

compreensão das implicações que estas estruturas estabelecidas têm sobre a estruturação de 

novas tecnologias, tornando dinâmicas as chamadas “caixas pretas”, que se formam a partir 

das relações duais e bilaterais estabelecidas entre o ambiente e as empresas que as 

desenvolvem.  

Neste contexto, os softwares representam elemento central do processo de estruturação 

tecnológica, pois são considerados um artefato de TI fundamental presentes em qualquer 

sistemas de informação contemporâneo. Assim como outros artefatos de TI, os softwares, nas 

pesquisas acadêmicas, são considerados estáticos e acabados, sem que reflexões sejam feitas 

sobre elementos importantes do seu processo de desenvolvimento (planejamento, criação e 

desenvolvimento), bem como sobre o contexto em que são desenvolvidos.  

Em outras palavras, na maioria das pesquisas, o software tem sido considerado uma 

variável acabada e imutável e se configura como um fator determinante do contexto 

organizacional (variável independente). Estas investigações se dão, na maioria dos casos, a 

partir do processo de adoção, uso e impactos gerados no contexto em que os softwares são 

aplicados. Dolci et al (2004) afirmam que, mesmo havendo vários autores, particularmente, 

Orlikowski (1992) e Laudon e Laudon (2000), que consideram a inter-relação entre o modo 

de evoluir das organizações e as inovações na TI, a grande maioria das pesquisas tem adotado 

um caminho desbalanceado.  
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Segundo os autores grande parte do esforço de pesquisa apresenta a tecnologia 

desempenhando um papel capaz de influenciar o contexto unilateralmente. Muito foco tem 

sido dado para compreensão das implicações que os softwares têm sobre o ambiente em que 

estão inseridos, mas pouca ênfase foi dada para evidenciar como o ambiente se relaciona com 

o processo de estruturação desse artefato de TI e das empresas pertencentes à indústria 

nacional de Software. 

 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

A indústria de software destaca-se, dentre as demais atividades do setor de Tecnologia 

de Informação e Comunicação (TIC), pelo seu extraordinário crescimento e dinamicidade. O 

software está presente em todos os setores da economia, sendo, em muitos casos, o principal 

determinante da produtividade e da eficiência dos mesmos. Segundo Roselino (2006), as 

atividades voltadas ao desenvolvimento de software apresentam crescente importância nos 

países centrais. Isso se verifica pela participação direta da indústria de software no produto de 

cada país, mas também e, principalmente, pelos efeitos indiretos no desempenho de inúmeras 

atividades, sejam elas produtivas ou não.  

O investimento, a produção e as atividades cotidianas renovam-se com o 

desenvolvimento do complexo eletrônico, de cuja base o software é um elemento 

fundamental. O lugar central do software dentre as demais tecnologias é evidenciado pelo fato 

de que qualquer aplicação da tecnologia da informação tem como requisito complementar um 

software que transforma o hardware em máquinas capazes de executar funções úteis 

(STEINMUELLER, 1995). 

Segundo dados da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), o mercado mundial de software passou de US$ 90 bilhões em 1997 para, 

aproximadamente, US$ 300 bilhões em 2001, e a previsão é que este atinja a cifra acima de 

US$ 1 trilhão em anos vindouros (ROSELINO, 2007). De fato, em 2009, segundo a 

Associação Brasileira das Empresas de Software-ABES (2010), o mercado mundial associado 

à tecnologia da informação atingiu um trilhão e quinhentos milhões de dólares, mesmo tendo 

vivenciado uma forte crise econômica mundial.   

Apesar do franco predomínio de empresas oriundas de países centrais neste mercado, 

alguns países de economia periférica vêm conquistando posições importantes com diferentes 
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formas de inserção. O Brasil destaca-se, nesse cenário, com crescimento de 14,9% em 2006, 

contra 6,6% do mercado mundial no mesmo período (COMPUTERWORLD, 2006). Em 

2009, segundo a ABES (2010), a indústria brasileira já respondia por 2% do movimento do 

mercado de tecnologia da informação e 1,69% do mercado mundial de software. Todavia, é 

ainda considerada uma indústria incipiente frente aos países centrais e, até mesmo, frente a 

alguns países periféricos, principalmente, a Índia. 

O que se percebe é que a formação da indústria brasileira de software foi estimulada, 

por um lado, pela existência, no mercado interno, de importantes setores demandantes de suas 

soluções, e por outro, pela implementação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento 

das atividades de tecnologias de informação e comunicação no país. Nesse processo, a 

estrutura produtiva complexa e diversificada do Brasil representou um solo fértil para o 

florescimento de atividades dedicadas a diversos segmentos, como os de automação 

industrial, telecomunicações e serviços financeiros/bancários (ROSELINO, 2007).  

Apesar de nunca ter havido uma política nacional voltada especificamente ao 

desenvolvimento da indústria brasileira de software, com a articulação de instrumentos de 

fomento direcionada a um projeto nacional para o software (STEFANUTO, 2004), suas 

atividades foram beneficiadas por iniciativas públicas importantes. Destacam-se a Política 

Nacional de Informática instituída nos anos 80, assim como a Lei de Informática e a criação 

da Sociedade Brasileira para Promoção da Exportação de Software (SOFTEX) nos anos 90 e, 

mais recentemente, o lançamento da Política Industrial Tecnológica e de Comércio Exterior 

(PITCE) de 2003, que trouxeram a atividade de software como uma opção estratégica para o 

desenvolvimento tecnológico do Brasil (ROSELINO, 2006). 

Dada as dimensões e a importância assumidas pela indústria de software no Brasil, nas 

últimas décadas, é que a compreensão da sua dinâmica se torna relevante. Nesta perspectiva, 

poucos estudos foram, recentemente, desenvolvidos com o intuito de esclarecer, 

principalmente, aspectos gerais associados ao desenvolvimento da indústria de software como 

um todo. Se, por um lado, muitos estudos focam a adoção e uso dos softwares inseridos no 

contexto organizacional, por outro, poucas pesquisas analisam os aspectos mais gerais da 

indústria de software de forma profunda e com resultados relevantes.  

Roselino (2006) apresenta um panorama exaustivo sobre a indústria brasileira de 

software, apontando o papel por ela desempenhado no conjunto da estrutura produtiva 

brasileira. Em sua tese, o autor destaca que, com a exceção de alguns poucos estudos e de 

pesquisas ligadas aos SOFTEX, as informações e análises existentes são incompletas para um 

entendimento mais profundo e completo da realidade da indústria de software. Outras 
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investigações começam a apresentar aspectos mais específicos da indústria de software como, 

por exemplo, Galimberti (2009) que estudou os fatores de sucesso na internacionalização de 

empresas brasileiras de software. Em outro, Freitas et al (2009) estudaram os aspectos do 

empreendedorismo nas empresas nacionais de software.  

Também, existem obras (PRESSMAN, 2002; SOMMERVILLE, 2003) e pesquisas 

(PARREIRAS; OLIVEIRA, 2004) que exploram questões internas associadas ao processo de 

desenvolvimento de software. Contudo, estes, na maioria das vezes, assumem um viés técnico 

da engenharia de software, analisando, isoladamente, o processo de desenvolvimento em si, 

suas práticas e metodologias, mas desconsideram as relações e outros elementos importantes 

para composição da rede nomológica associadas à indústria de software.  

Estudos que relacionem as várias perspectivas de análise a qual a indústria de software 

pode ser submetida são, de fato, raros. Em outras palavras, as relações mantidas entre os 

aspectos gerais da indústria brasileira de software e as nuances e as especificidades das 

empresas de desenvolvimento de software, ainda, estão desacobertadas academicamente. 

Segundo Toldo, Neto e Rodrigues (2007), apesar da estrutura que vem se formando para dar 

sustentação à indústria de software nacional pressupor uma dinâmica complexa e composta 

por diversas relações e entidades, percebe-se a precariedade de produção acadêmica que 

ajudem na compreensão do processo de estruturação das empresas nacionais de 

desenvolvimento de software e do ambiente em que elas estão inseridas. 

De fato, poucos são os estudos das ciências administrativas realizados na perspectiva e 

no contexto do desenvolvimento dos softwares, do ambiente e das entidades nele presentes. 

Associados a essa demanda natural da Disciplina de SI, tem-se o fato de que, em alguns 

países de economia periférica como é o Brasil, a inserção das empresas desenvolvedoras de 

software na indústria de software tem se dado de forma diferente do tradicionalmente 

observado em países pioneiros no desenvolvimento de software. No Brasil, há evidencias de 

que as empresas buscam estruturas diferenciadas frente ao mercado predominantemente 

ocupado por empresas multinacionais de grande porte de países desenvolvidos. 

A indústria nacional tem se articulado em torno de empresas de desenvolvimento de 

software cujos modelos de negócios assumem diversas configurações, a partir de estruturas 

institucionalizadas resultantes de relações estabelecidas com o ambiente, numa intensa 

atividade da qual fazem parte as empresas desenvolvedoras de software, as instituições de 

ensino e pesquisa, as incubadoras de empresas, as grandes companhias multinacionais da área 

de tecnologia da informação, dentre outras.  
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 Questionamentos sobre como estas relações são estabelecidas e operadas, sobre o 

papel do ator organizacional nesse processo de estruturação e sobre o isomorfismo e padrões 

institucionalizados permanecem sem respostas comprovadas cientificamente. Ainda, existem 

questionamentos acerca das diferenças que tais padrões estabelecidos têm em relação às 

estruturas tradicionalmente institucionalizadas em países centrais e pioneiros no 

desenvolvimento de software. De fato, o processo de estruturação das empresas pertencentes à 

indústria brasileira de software ainda precisam ser estudadas em profundidade. Por essa razão, 

a presente tese envida esforços para a investigação das estruturas institucionalizadas pelas 

empresas nacionais de desenvolvimento de software, bem como das relações estabelecidas 

com o ambiente institucional.  

 Mais especificamente, a pesquisa busca respostas, nas relações institucionais das 

empresas desenvolvedoras de software mantidas com as entidades do campo organizacional, 

para compreender a dinâmica do processo de estruturação dos modelos de negócios e dos 

paradigmas produtivos que são institucionalizados nas empresas nacionais de 

desenvolvimento de software. Desta forma a pesquisa é norteada pelo seguinte problema de 

pesquisa: Com base nas relações institucionais, como se dá o processo de estruturação de 

empresas desenvolvedoras de software? 

 O problema a ser tratado passa ainda por questões específicas sobre a tipologia das 

relações e pressões isomórficas exercidas pelo ambiente institucional, sobre o grau de 

autonomia e consciência mantida pelo ator organizacional frente às pressões isomórficas e às 

entidades ambientais, sobre as características do campo organizacional e das entidades nele 

presentes e sobre o papel das empresas desenvolvedoras de software na estruturação do 

próprio ambiente institucional.  

É com base nestas perguntas que o estudo se desenvolve através de um arcabouço 

analítico, operacionalizado via Teoria Institucional, que busca compreender a 

institucionalização e a legitimação dos modelos de negócio e dos paradigmas de 

desenvolvimento empregados em empresas pertencentes à indústria nacional de software. No 

caso, foi estudado o ambiente institucional associado ao polo de tecnologia da região 

metropolitana do Recife a partir de um estudo de múltiplos casos.  
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1.2. OBJETIVO 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 

Compreender o processo de estruturação de empresas de desenvolvimento de 

software. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 

a) Caracterizar as empresas de desenvolvimento de software a partir de seus modelos 

de negócios e de seus paradigmas de desenvolvimento; 

b) Descrever o polo de tecnologia da informação investigado em função das empresas 

investigadas; 

c) Caracterizar as entidades institucionais e as pressões isomórficas presentes no 

campo organizacional associado ao pólo de tecnologia estudado; 

d) Analisar as relações institucionais estabelecidas entre as entidades presentes no 

campo organizacional e as empresas de desenvolvimento de software; 

e) Descrever a dualidade e o grau de autonomia presentes nas relações analisadas; 

f) Modelar as explicações encontradas para o processo de estruturação das empresas 

de desenvolvimento de software. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

O tema abordado nesta tese suscita interesse, tanto ao meio acadêmico, quanto ao 

empresarial, especialmente porque trata de um assunto relevante, que tem sido bastante 

discutido nos principais meios de comunicação, deixando, entretanto, algumas questões ainda 

sem explicações (BENBASAT; ZMUD, 2003; ORLIKOWSKI; IACONO, 2001). Apesar da 

diversidade de estudos que tratam a temática em questão, existe a necessidade de explicitar e 
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suprir algumas lacunas deixadas nos estudos organizacionais focados na compreensão do 

fenômeno de estruturação das organizações que promovem o desenvolvimento tecnológico, 

principalmente, no que se refere ao desenvolvimento dos softwares, às empresas 

desenvolvedoras, ao contexto espaço-tempo e à dinâmica em que as mesmas operam.  

Inicialmente, é preciso dizer que, na literatura atual, é possível encontrar uma 

variedade de modelos e de estudos que buscam investigar os softwares e outros artefatos de TI 

como objetos acabados, estáticos e isolados. São exemplos as pesquisas que tratam os fatores 

que levam a adoção, a aplicação e o uso dos artefatos de TI nas organizações. O impacto 

destes artefatos sobre o contexto em que são inseridos é eixo de outro grupo de estudos e 

esforços. Há ainda pesquisas que buscam a compreensão do processo de desenvolvimento dos 

artefatos de TI, mas estas são feitas a partir de uma visão puramente técnica proveniente das 

engenharias, sendo desconsiderados, muitas vezes, elementos organizacionais e sociais 

importantes.  

No entanto, conforme apresentado por Orlikowski e Iacono (2001), o software, assim 

com qualquer artefato de TI, é dinâmico e fruto da interação socio-técnica. Este pressuposto 

amplia os limites dos estudos da área de SI para além do entendimento apenas do artefato de 

TI acabado. Faz-se necessário que o mesmo seja investigado em seu ambiente de criação, 

sendo tratado como um produto complexo e composto por partes diversas. Também, deve-se 

compreender o próprio ambiente de desenvolvimento e as estruturas definidas para atingir os 

objetivos organizacionais. 

Por isso é fundamental considerar não apenas o artefato de TI acabado, mas também 

os elementos referentes ao seu desenvolvimento, bem como aspectos do contexto em que os 

artefatos são criados. Compreender os artefatos de TI, entre eles os softwares e o seu 

desenvolvimento, envolvendo a complexidade da interação organização-ambiente, é, 

provavelmente, uma das mais significativas e desafiadoras tarefas que os estudiosos de SI 

sempre vão encontrar (FARHOOMAND; DRURY, 1999). 

Nesta perspectiva, a presente tese pretende suprir parte da lacuna supracitada através 

de contribuições que ajudem a compreender o processo de estruturação do contexto em que o 

artefato de TI (software) é desenvolvido, delimitando o campo organizacional e identificando 

as entidades institucionais e as forças isomórficas nele presentes; caracterizando os modelos 

de negócios das organizações e os paradigmas de desenvolvimento; identificando o papel do 

ator organizacional; e, por fim, apresentando uma modelagem para o processo de estruturação 

das empresas desenvolvedoras de software e para as relações institucionais estabelecidas.  
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Em outras palavras, o estudo apresenta, na perspectiva organizacional, o entendimento 

do processo de estruturação de empresas pertencentes à indústria nacional de software 

(elemento chave da pesquisa). Tavares (2008) afirma que poucos são os estudos que procuram 

compreender o processo de desenvolvimento dos artefatos de TI em uma perspectiva 

organizacional e, desses, a maioria só procura compreender suas funcionalidades e 

características, mas não as relações que estão por trás do seu desenvolvimento.  

Assim, estudos que contemplem a compreensão da dinâmica e da complexidade, na 

perspectiva organizacional, exigidos pelo objeto de estudo aqui descrito, mostram-se ainda 

relevantes. Frente ao exposto, a pesquisa proporciona uma visão holística do processo de 

estruturação de empresas desenvolvedoras de software, bem como sobre os aspectos 

particulares associados à indústria nacional. Com essa intenção de investigação, pode-se 

demonstrar a originalidade e a relevância do estudo, pois não se encontram, na literatura, 

trabalhos com este viés investigativo. 

Nesse sentido, o estudo contribui para elucidar aspectos estratégicos e estruturais 

acerca dos modelos de negócios empregados nas empresas nacionais de desenvolvimento de 

software, pois é sabido que as mesmas buscam configurações alternativas para se inserirem 

nesta indústria predominantemente dominada por empresas multinacionais e de grande porte. 

Portanto, explorar, descrever e explicar tais modelos de negócios alternativos é uma 

contribuição significativa para a ciência.  

De fato, o presente estudo apresenta detalhes acerca dos modelos de negócios e das 

estruturas produtivas definidas nas empresas da indústria nacional de software, bem como as 

especificidades e os aspectos que as diferenciam das empresas estruturadas em países mais 

tradicionais (centrais). Para isso, a pesquisa define um arcabouço que, com base no  modelo 

de negócios e no paradigma de desenvolvimento institucionalizados, é utilizado para 

tipificação das empresas da indústria de software, se configurando em um importante 

resultado do estudo. Também o é a caracterização do campo organizacional, das entidades e 

das relações institucionais identificadas. 

A pesquisa ainda se faz relevante, pois explicita elementos basilares fundamentais para 

compreender a lógica e as especificidades do processo de estruturação de tais empresas. 

Como dito anteriormente, os estudos da disciplina de SI tendem a tratar estaticamente os 

objetos de pesquisa. Na presente tese, é apresentada uma visão dinâmica do processo de 

estruturação das empresas investigadas, bem como do campo organizacional. De fato, o 

tratamento da dinamicidade do processo de estruturação é uma das principais contribuições 

científicas do estudo.  
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Vale salientar que o estudo agrega perspectivas de análises diferentes em torno do 

mesmo objeto, o que também se configura em inovação científica, uma vez que, 

tradicionalmente, os estudos se limitam a uma única perspectiva de análise. Quando os 

estudos adotam uma perspectiva de análise muito estreita, os mesmos se tornam fragmentados 

e acabam deixando de fora variáveis importantes para a compreensão do fenômeno em 

questão. Segundo Benbasat e Zmud (2003) e Orlikowski e Iacono (2001) os estudo de SI se 

mostram relativamente fragmentados e limitados quanto à amplitude do processo analisado. 

No caso da presente pesquisa, duas perspectivas de análise são utilizadas para estudar 

o fenômeno em questão. Na macro-perspectiva, esta pesquisa analisa a dinâmica da indústria 

nacional de software, fornecendo explicações sobre o ambiente institucional e, 

consequentemente, sobre o campo organizacional. Por outro lado, o estudo também busca 

evidências acerca de características internas das empresas e dos processos por trás do 

desenvolvimento dos softwares. Neste momento, são analisados os modelos de negócios e 

paradigmas de desenvolvimento institucionalizados. 

Ademais são apresentadas contribuições para as discussões arroladas sobre a crise 

vivida pela disciplina de SI, pois a modelagem da rede nomológica utilizada no 

desenvolvimento da pesquisa serve como base para reflexões futuras sobre os limites do 

fenômeno. As variáveis e relações trabalhadas na pesquisa representam importantes elementos 

e conexões para explicitação e compreensão da rede nomológica associada ao processo de 

estruturação de empresas de software. Porém, não se tem a pretensão de tornar tal modelagem 

única ou imutável, apenas uma possibilidade de entendimento do fenômeno. 

Não é novidade, na área de Sistemas de Informação e nas demais da disciplina de 

administração, a distância mantida entre o que a academia estuda e propõe e a prática de 

mercado. Isto suscita comentários informais de profissionais e também manifestações de 

estudiosos, advogando maior aproximação recíproca e a realização de estudos que mostrem 

relevância tanto para a academia, como para as práticas nas organizações (HOPPEN; 

MEIRELLES, 2005; PETTIGREW; WOODMAN; CAMERON, 2001).  

Com foco nos aspectos pragmáticos do estudo, pretende-se apresentar um 

entendimento contemporâneo sobre o tema e refletir sobre suas implicações para a prática nas 

organizações. A contribuição pragmática da investigação é atualizar o debate, trazendo 

perspectivas que no momento são representativas na área e refletindo acerca de como o 

conhecimento produzido na área de SI se traduz em conhecimento útil às organizações de TI e 

aos seus profissionais. Trata-se de como esse tipo de conhecimento pode ser apropriado pelos 

profissionais da área. 
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Portanto, os resultados do estudo podem ser utilizados na compreensão da dinâmica da 

indústria de software com vistas a melhoria e o aprimoramento das relações institucionais, dos 

modelos de negócios e do processo de desenvolvimento. Em outras palavras, faz-se possível a 

utilização dos resultados tanto para melhoria das opções estratégicas e estruturais das 

empresas, quanto para aperfeiçoar as políticas públicas utilizadas para fomentar e regular o 

funcionamento da indústria nacional de software, uma vez que são apresentadas variáveis e 

relações sobre a dinâmica da indústria e das empresas de software. 

De forma indireta, o trabalho ainda se justifica pela representatividade dos casos que 

foram analisados. O trabalho, além de buscar esforços para a sistematização de um modelo 

para analisar o fenômeno de estruturação de empresas desenvolvedoras de software, também 

apresenta um panorama de um pólo de tecnologia e de empresas desenvolvedoras de software. 

No caso, foi investigado o polo de tecnologia situado na região metropolitana de Recife (Porto 

digital).  

Atualmente, Recife tem despontado como um dos principais centros de 

desenvolvimento de tecnologia da informação do país. Apesar de contemplar apenas um polo, 

a heterogeneidade e os tipos de empresas e  dos softwares por elas desenvolvidos representam 

um ponto de partida para as pesquisas cujo foco é o aprofundamento das investigações sobre a 

estruturação da indústria nacional de software. 

 Por fim, a viabilidade da pesquisa também se configura como uma justificativa 

relevante. É importante ressaltar que contatos preliminares com empresas do polo investigado 

foram estabelecidos, definindo a possibilidade e o acesso às informações necessárias, sendo 

tais contatos respaldados por um profissional e empresário da área que, também, é diretor de 

uma entidade relacionada à atividade de software. Portanto, sua rede de contatos garantiu 

acesso, de certa forma, facilitado e irrestrito às empresas investigadas. O tempo para 

realização da pesquisa também se mostrou favorável.  

 

 

1.3.1 Justificativa para as opções teóricas 

 

 

A Teoria da Estruturação e a Teoria Institucional foram escolhidas para dar suporte à 

pesquisa com o intuito de elucidar características e relações estabelecidas no processo de 

estruturação das empresas de desenvolvimento de software. Apesar da dificuldade para 

identificar as possíveis contribuições dos referenciais teóricos oferecidos por Giddens 
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(pensador da Teoria da Estruturação) no âmbito da teoria organizacional e de SI, a Teoria da 

Estruturação propiciou a análise dinâmica e integrada de características organizacionais e 

ambientais.  

A partir de Giddens é possível fazer algumas aplicações relevantes das suas premissas 

em pesquisa de SI, uma vez que a tecnologia está inserida nas operações diárias das 

organizações, seja como elemento organizacional meio ou fim, e tem papel relevante na 

construção de sua realidade (TAVARES, 2008; WALSHAM, 2002; NICHOLSON; SAHAY, 

2001; MAZNEVSKI; CHUDOBA, 2000). Assim, essa pesquisa contribui com o olhar da 

Teoria da Estruturação, buscando compreender a dinâmica das empresas e do ambiente de 

desenvolvimento de softwares, sendo os pressupostos de Giddens base para a modelagem 

desenvolvida.  

Dentro da perspectiva construcionista da Teoria da Estruturação, a Teoria Institucional 

é a opção utilizada pela pesquisa para determinar a relação que se pretende evidenciar nesse 

estudo. A partir da Teoria Institucional, torna-se possível introduzir, no contexto dos estudos 

organizacionais, uma visão na qual é salientada a construção social da realidade 

organizacional. Por fornecer elementos de análise multidimensional, a Teoria Institucional 

pode subsidiar a compreensão do processo de estruturação das empresas de desenvolvimento 

de softwares, considerando as características assumidas por estas no tocante ao movimento 

isomórfico dos modelos de negócios e paradigmas de desenvolvimento institucionalizados.  

Em outras palavras, é possível evidenciar elementos que digam respeito às empresas 

desenvolvedoras de software e ao contexto de desenvolvimento através de entidades 

institucionais e suas pressões isomórficas. Pressões isomórficas são forças resultantes de 

diversos atores e entidades institucionais capazes de influenciar a modelagem de um 

determinado processo ou estrutura (DIMAGGIO; POWELL, 1991). A Teoria Institucional, 

através da identificação e representação das instituições e pressões isomórficas, permite 

evidenciar os elementos e relações envolvidos no fenômeno estudado.  

Ademais, a compatibilidade existente entre a Teoria Institucional e a necessidade de 

estudos para compreender a dinâmica da indústria de software demonstrada nos parágrafos 

anteriores é fundamental para efetividade de um arcabouço investigativo como o que aqui foi 

proposto. Ou seja, é possível, via Teoria Institucional, considerar as relações entre as 

instituições e as organizações de desenvolvimento de software a partir de seus modelos de 

negócios e processos produtivos. 

Também, se deve ressaltar que a opção pela Teoria Institucional se dá devido ao 

relativo afastamento entre as pesquisas de SI e as teorias organizacionais. A adoção da Teoria 
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Institucional nessa pesquisa contribui para aproximar as teorias organizacionais e os estudos 

referentes ao desenvolvimento de softwares. Assim, a conciliação e aproximação das teorias 

organizacionais com os estudos de SI, mesmo que em uma proposta incipiente, justifica o 

esforço que foi realizado. 

Não só a proposta de conciliação, mas a apresentação e a descrição explícitas das 

contribuições da teoria em questão representam um avanço. No processo de explicitação das 

relações propostas no objetivo do trabalho, a Teoria Institucional permite fundamentar um 

arcabouço analítico em termos das várias dimensões imprescindível para uma análise 

transdisciplinar acerca da indústria de software.    
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

Neste capítulo, são apresentados conceitos utilizados no desenvolvimento da pesquisa 

e dizem respeito ao processo de estruturação organizacional e tecnológica e às variáveis 

contempladas no modelo conceitual da pesquisa. Os temas são abordados segundo uma lógica 

de configuração que, começando pela Teoria da Estruturação e sua implementação no campo 

organizacional, chega aos conceitos referentes ao processo de estruturação tecnológica 

apoiados pela Teoria Institucional e finaliza apresentando conceitos relacionados à tecnologia 

da informação. 

As seções desse capítulo foram elaboradas a partir de uma revisão da literatura, 

representando assim o estado da arte relacionado à área investigada e ao problema específico 

de pesquisa. No caso, o referencial teórico está dividido em dois blocos principais, quais 

sejam: os aspectos organizacionais e os aspectos da tecnologia da informação. Na perspectiva 

organizacional, a teoria da estruturação é tratada a partir das ideias promovidas por Giddens, 

tomando como base suas obras clássicas. De forma a atualizar a discussão, outros autores são 

utilizados como, por exemplo, Berger, Luckman, Weick, Cassell, Machado-da-Silva, Rossoni, 

Ferreira, Caneiro, Tavares, Peci, Rodrigues, Cánepa, Brodbeck e Fetzner. 

Para retratar a aplicação da teoria da estruturação na área de Sistemas de Informação, a 

presente tese se fundamenta, principalmente, nos trabalhos de Orlikowski, Iacono, Robey, 

Benbasat e Zmud. Outros autores foram também consultados: Tolbert, Zucker, Pierson, 

Walsham, Wolgar, Rice, Rogers, Pozzenbon, Pinsonneault, Walshan, Nicholson, Sahay, 

Maznevski, Chudoba, Tavares, Fetzner, Misoczky, dentre outros.  

A Teoria Institucional, por sua vez, é argumentada a partir de obras de autores 

consagrados nos estudos organizacionais, quais sejam: Dimaggio, Powell, Meyer, Rowan e 

Scott. North, Deal, Zucker, Tolbert, Oliver, Berger, Luckmann, Singh, Tucker, House, King et 

al, Jutting, Daniels, Johnson, Chernatony, Selznick, Machado-da-Silva, Fonseca, Guarido 

Filho, Gonçalves, Carvalho e Vieira também fazem parte do rol de importantes referências 

consultadas na revisão da literatura acerca da Teoria Institucional.  

Outros conceitos provenientes dos estudos organizacionais foram também empregados 

no modelo conceitual da pesquisa. Todavia, estes foram retratados de forma pontual com o 

intuito apenas de subsidiar o seu entendimento e a sua operacionalização na pesquisa. Estes 

foram resgatados a partir de autores e obras considerados referências clássicas da literatura 

corrente.     
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Na perspectiva tecnológica, autores como, por exemplo, Laudon, Tapscott, Mcgee, 

Pruzak, Humes, Szafir-goldstein, Souza, Toldo, Neto, Rodrigues, Toledo et al, Roselino e 

Duarte foram utilizados para construir uma visão geral sobre os sistemas de informação. 

Dados da Associação Brasileira de Empresas de Software, da Sociedade SOFTEX e da 

Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, juntamente com trabalhos 

de autores como Kubota, Athreye, Hoch et al, Shapiro, Varian, Schmalansee, Caulkins, Melo, 

Branco, Roselino, Pondé, Gutierrez e Alexandre subsidiaram a construção de um panorama 

atualizado sobre a indústria de software. 

Fernstrom et al, L’erário et al, Humphrey, Li et al, Basili et al, Cusumano, Aaen, Paulk 

et al, Heeks, Medeiros et al, Fernandes, Teixeira, Oliva et al,Valério Netto, Pinho e Machado 

et al foram resgatados para construir o conceito de modelo de negócio estruturado em 

empresas de software. No tocante ao paradigma de desenvolvimento, Pressman, Sommerville, 

Kruchten, Beck, Royce, Schwaber, Beedle, Booch, Rumbaugh, Jacobson, Oliveira et al, Neto, 

Soares, Andrade, Santos, Zanatta e Schwaber foram os principais autores consultados.  

    
  

2.1 ASPECTO ORGANIZACIONAL 

 

 

2.1.1 Teoria da Estruturação 

 

 

A Teoria da Estruturação (TE) é formulada num momento único, quer da história da 

teoria social, quer da carreira do próprio Giddens. Estes dois eixos paralelos num determinado 

tempo e espaço param quase sincronicamente, parecem continuar ad infinitum, mas desta 

inevitabilidade nasce uma nova proposta de síntese pela mão de um sociólogo da teoria social 

contemporânea – Anthony Giddens (FERREIRA, 2004).  

Segundo Tavares (2008), diversos artigos publicados entre o final dos anos 70 e o 

início dos anos 80 culminaram com a publicação do The Constitution of Society em 1984. 

Giddens desenvolveu a Teoria da Estruturação baseado nas ideias da construção social da 

realidade proposta por Berger e Luckman (2001).  

Situando-se historicamente, até a década de 60 surgem as grandes propostas que hoje 

são designadas por clássicos e que integram correntes diferenciadas que foram crescendo e 

foram se afirmando na diferença. Segundo Ferreira (2004), as grandes propostas teóricas 
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supracitadas são o estruturalismo, o funcionalismo, o neo-marxismo, o interacionismo 

simbólico, entre outros. O autor, ao se referir a carreira de Giddens, na década de 60, afirma 

que o mesmo estudou reflexiva e criticamente as grandes correntes e as propostas teóricas dos 

grandes clássicos: sociólogos, filósofos e linguistas de referência dos últimos cem anos como 

Marx, Weber, Durkheim, Mead, Parsons, Merton, Althusser, Lukács, Kant, Heidegger, 

Wittgenstein, Garfinkel, Habermas, Lévi-Strauss, Saussure, Chomsky, Schutz, Winch, para 

além de outros contributos importantes. Este ecletismo, síntese e erudição do pensamento 

giddensiano dão importância, consistência e amplitude à obra de Giddens e constituem a fase 

de alicerce e de consolidação da carreira deste teórico. 

O funcionalismo e o estruturalismo compartilham o pressuposto de que a realidade 

social se transforma, em virtude de processos objetivos que se impõem aos indivíduos como 

restrições e a partir do exterior. Ou seja, atribuem à estrutura social uma eficácia própria à 

margem dos atores. Por um lado, o funcionalismo de Durkheim e Parsons reduz a intervenção 

humana a uma interiorização de valores, não considerando a vida social como ativamente 

constituída. O estruturalismo também desconsidera o papel ativo dos atores sociais. Em 

entrevista, Giddens declara explicitamente suas pretensões e as motivações para sua 

dedicação à Teoria da Estruturação. 

 

 

Obtive um diploma pela Universidade de Hull, em Yorkshire, fui para a London 

School of Economics por dois ou três anos, e lá escrevi minha tese de mestrado. 
Posteriormente ensinei em Leicester e então vim para Cambridge. Quando comecei, 
a sociologia estava completamente dominada pela sociologia americana, por autores 
como Parsons e Merton. O funcionalismo era muito influente na sociologia 
internacional, e nós passamos grande parte de nosso tempo criticando esse tipo de 
orientação e buscando uma abordagem diferente. Por outro lado, havia muito 
marxismo ortodoxo, e nós tentávamos estabelecer uma alternativa tanto para esse 
tipo de marxismo quanto para o funcionalismo. A maioria dos debates centrava-se 
nessas questões. Mas no fim dos anos 60 tudo mudou (OLIVEIRA; FEREIRA; 
CASTRO, 2003, p. 47). 

 

 

Percebe-se, portanto, uma tentativa de oposição aos pensamentos do funcionalismo, 

do estruturalismo, do determinismo estrutural, bem como do conceito de estrutura estática até 

então difundida. A estrutura é constituída pela atividade humana e é, ao mesmo tempo, meio 

desta constituição. Diferentemente da tradição que concebe a estrutura basicamente como 

sistema de constrangimento ou de coerção, a Teoria da Estruturação ressalta o caráter dual das 

estruturas na configuração da ação: constrangimento/limitação e habilitação/liberdade 
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(GIDDENS, 1989). Nessa perspectiva, a dualidade é desenvolvida entre a objetividade e a 

subjetividade.  

Segundo Carneiro (2006), a perspectiva objetivista (funcionalismo e estruturalismo) 

concebe o mundo como uma estrutura susceptível de observação e medição, 

independentemente das representações, o que pode implicar a reificação das estruturas 

construídas pelo observador, tratadas como entidades autônomas que operam articulando com 

sujeitos que se mostram como meros suportes passivos. Por outro lado, a perspectiva 

subjetivista propõe uma realidade social sempre contingente construída por atores sociais 

competentes com atos de conhecimento e decisões conscientes em um mundo imediatamente 

significativo. Esta perspectiva se revela incapaz de explicar a persistência das estruturas 

sociais. 

Em outras palavras, Giddens (1979) propõe uma teoria fundamentada na 

complementaridade e superação de ideias aparentemente antagônicas. Giddens (1979) visa à 

superação de dualismos: tipos voluntarísticos versus tipos determinísticos, sujeito-objeto, 

indivíduo-sociedade, estática-dinâmica e outros. Para prover entendimento sobre a Teoria da 

Estruturação, é necessário conhecer os princípios da relação dual entre ação e estrutura.   

A Teoria da Estruturação sugere como princípio de operacionalização que haja ênfase 

na compreensão e na análise do modo como ocorrem a constituição e a reconstituição das 

práticas sociais ou ações. Denominam-se de estrutura as regras e os recursos que pautam as 

escolhas dos indivíduos ao agir, que é o que dá forma e existência às ações sociais. Ela existe 

apenas nas ações humanas que são, ao mesmo tempo, criadas e recriadas pelas próprias 

estruturas. As ideias expostas na Teoria da Estruturação fornecem o arcabouço conceitual que 

possibilita o estudo da relação entre estrutura e agência de maneira dual, com ênfase nas 

noções de recorrência e de simultaneidade (MACHADO-DA-SILVA; ROSSONI, 2007).  

A Teoria da Estruturação refere-se à agência não como as intenções das pessoas ao 

fazer coisas, mas aos padrões ou modos contínuos de comportamento dos indivíduos. Ação é 

algo que evoca a ideia de rotina, padrão, costume, mas só pode ser entendida como 

condicionada pelas estruturas culturais, em um processo que cria e recria ações (WEICK, 

1993). Estruturas acontecem por meio de práticas sociais que, por sua vez, são definidas ou 

ocorrem segundo padrões de regularidade ou expectativas recíprocas entre atores sociais 

(BERGMAN, LUCKMAN, 2001). 

Na análise de algumas perspectivas sociológicas, Peci (2002) se refere à Giddens ao 

afirmar que sua principal contribuição na área da Sociologia relaciona-se à Teoria da 

Estruturação que, a partir de uma visão dinâmica, visa a permitir o estudo da ação de atores 
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individuais e os impactos da estrutura sobre eles, facilitando ou dificultando essa ação e 

possibilitando mudanças na ação dos indivíduos, assim como mudanças na sociedade. 

Como o autor reconhece, a Teoria da Estruturação visa a preencher uma lacuna que é a 

falta de uma teoria de ação nas Ciências Sociais. Relendo as contribuições estruturalistas e 

funcionalistas em relação aos conceitos de estrutura e sistema, Giddens propõe uma teoria de 

agência que tem por objetivo captar as relações espaciais inerentes à constituição de todas as 

interações sociais. Busca relacionar a ação humana com a explicação estrutural (PECI, 2002).  

Segundo Cánepa, Brodbeck, Fetzner (2008), a Teoria da Estruturação leva em 

consideração a dicotomia entre sujeito e objeto, ou seja, entre elementos objetivos e 

subjetivos, e a relação que existe entre eles para alcançar a estrutura nas organizações. 

Giddens (1989) propõe uma teoria a qual salienta que as atividades sociais humanas são 

recursivas.  

A Teoria da Estruturação envolve o conceito de dualidade da estrutura, que tem a ver 

com a recursividade essencial da vida social e expressa a dependência mútua de estrutura e 

agência, tal como se apresenta nas práticas sociais (PECI, 2002). “A estrutura é meio e 

produto da reprodução das práticas” (Giddens, 1979, p. 5). Quer dizer, elas não são criadas 

por atores sociais, mas continuamente recriadas por eles, através dos próprios meios pelos 

quais estes se expressam como atores.  

Assim, essas atividades sociais impactam na ordenação das práticas sociais, que pela 

continuidade, tornam-se nitidamente as mesmas através do espaço e tempo (CÁNEPA, 

BRODBECK, FETZNER, 2008). Este ponto é básico para compreender a concepção da 

estrutura, uma vez que ela é conceituada como um conjunto de regras e recursos, 

recursivamente, organizados, ou seja, as práticas sociais são reproduzidas e recriadas através 

desse conjunto de regras e recursos, que, por sua vez, também evolui através dessa 

reprodução. 

Outro pressuposto importante da Teoria da Estruturação se refere ao contexto em que 

a ação e a estrutura acontecem, ou seja, se refere ao espaço e ao tempo que as envolvem 

(RODRIGUES, 2008). Giddens (1989) enfatiza que toda forma de pesquisa social tem, 

necessariamente, dimensões contextuais que não podem ser negligenciadas. Por isso, para 

compreender processos de estruturação é necessário entender como indivíduos pensam o 

tempo e o espaço em que estão envolvidos e como articulam tal concepção com suas ações, 

agindo de acordo com o contexto em que estão inseridos. 

Definido em um binômio espaço-tempo, Rodrigues (2008) complementa que as 

estruturas organizacionais proveem as regras e os recursos que os indivíduos utilizam para 
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interagir dentro de um contexto de significados. Estruturas de sistemas sociais não têm 

realidade independente e fora do contexto social que elas constituem (GIDDENS, 1979). 

Peci (2002) ratifica que a Teoria de Estruturação enfatiza que a compreensão dos 

sistemas sociais situados no tempo-espaço possa ser efetuada vendo a estrutura não no tempo 

e no espaço, mas como ordem virtual de diferenças, produzida e reproduzida em interações 

sociais, como meio e produto (GIDDENS, 1979). A continuidade das práticas, dentro de um 

contexto específico, presume reflexividade, tornando-se possível como consequência da 

continuidade das práticas sociais, que se tornam distintivamente as mesmas no espaço e no 

tempo (CASSELL, 1993). 

O ator social, visto como agente, conhece boa parte das condições da reprodução da 

sociedade a que ele pertence (perspectiva negada no estruturalismo e no funcionalismo). Com 

base na ideia anterior, o terceiro princípio consiste em tomar por premissa que os envolvidos 

na ação são conscientes e conhecedores de suas práticas, mesmo que elas resultem em 

consequências inesperadas ou não planejadas. Assim, a intencionalidade do sujeito elabora-se 

com base no conceito de monitoramento reflexivo da conduta, de modo a abranger o conceito 

de consciência prática (RODRIGUES, 2008).  

Tal concepção considera as razões e intenções iniciadas na atividade social humana. O 

caráter intencional das ações humanas deve ser visto como um fluxo contínuo e não como um 

conjunto de estados de consciência que, de alguma forma, acompanham a ação (GIDDENS, 

1979). Rodrigues (2008) vai além e afirma que indivíduos, conscientemente, lutam por 

autoridade, papéis e possibilidades de influenciar decisões dentro das organizações, ao mesmo 

tempo em que criam as regras ou práticas que lhes permitirão vivenciar estes papéis e lutas 

dentro delas. Paralelamente, a interação destes mesmos indivíduos segundo tais regras e 

recursos só ocorre à medida que consentem em fazê-lo. Em termos operacionais, deve-se 

assumir que a estrutura não existe fora ou independentemente do conhecimento que os 

agentes têm de suas atividades cotidianas.  

A partir da consciência e da agência humana, Giddens diferencia os conceitos de 

consciência prática – conjunto de conhecimentos tácitos utilizados em práticas sociais, 

presente no nível do subconsciente e referente à intencionalidade, mas não se revelando por 

meio de práticas discursivas (consciência discursiva) referente ao conhecimento que os atores 

podem expressar por meio de discursos (GIDDENS, 1979).  

Baseado em Wittgenstein, Giddens (1979, p. 34) escreve que “o que não pode ser dito 

é (...) o que deve ser feito: os significados dos itens linguísticos são intrinsecamente 

envolvidos com as práticas que abrangem as formas de vida”, diferenciando-se do 
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estruturalismo, para o qual o tácito é identificado com o inconsciente. O modelo estratificado 

do ser consciente e atuante envolve, ao lado do monitoramento reflexivo, a racionalização e a 

motivação da ação como conjuntos relacionados de processos (PECI, 2002). 

Alguns elementos são fundamentais para explicar a Teoria da Estruturação, quais 

sejam (CÁNEPA, BRODBECK, FETZNER, 2008): Agente, Agência/Poder, Estrutura, 

Sistema e Estruturação. 

• Agente refere-se aos atores que executam suas ações através de um monitoramento 

reflexivo, ou seja, considerando suas ações não apenas individualmente, mas também 

a de outros. 

• Agência conceitua-se como a capacidade dos agentes para realizar as coisas, enquanto 

o Poder é visto como a capacidade de criar uma diferença, condição básica para 

exercê-lo. Assim, enfatiza-se que o poder precede a agência e se define como a 

capacidade de obter resultados desejados e pretendidos, ou seja, é um meio para obter 

resultados. 

• Estrutura consiste em um conjunto de regras e recursos implicados, de modo 

recursivo, na reprodução social, podendo ser elementos normativos, códigos de 

significação ou regras. Recursos podem ser impositivos, quando derivam da 

coordenação dos agentes humanos, e alocativos, que procedem do controle de 

produtos materiais. 

• Sistema refere-se à estrutura recursivamente implicada e compreende as atividades 

localizadas dos agentes humanos, ou seja, as relações entre atores ou coletividades 

reproduzidas através do tempo e espaço, como práticas sociais regulares. 

• Estruturação dos sistemas sociais significa estudar os modos como tais sistemas, 

fundamentados em atividades cognitivas de atores, apoiados em regras e recursos, são 

produzidos e reproduzidos na interação. Neste processo, observa-se o fenômeno da 

dualidade entre agente e estrutura. 

Os agentes, através da sua capacidade de fazer as coisas (agência/poder), podem 

produzir e reproduzir o conjunto de práticas que se encontram implícitas na estrutura, ou seja, 

tendem a reproduzir o sistema. Paralelamente, na estrutura, que tende a ser ligada ao sistema 

em termos mais duradouros, encontram-se as regras e os recursos que são recriados e 

utilizados pelos agentes de forma reflexiva. Assim, na estruturação do sistema, se observa a 

interação entre sistema e estrutura, através de um processo evolutivo no espaço e no tempo. 
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Nesse sentido, se apresenta a dualidade, ou seja, tanto sujeito como objeto são produzidos e 

reproduzidos nas práticas e ações (GIDDENS, 1989). 

  

 

2.1.1.1 Teoria da Estruturação e a tecnologia da informação 

 

 

Apesar do foco do presente estudo ser a área de sistemas de informação, a Teoria da 

Estruturação não privilegiou o estudo das tecnologias (TAVARES, 2008). Entretanto, dada a 

inserção da tecnologia nas operações diárias das organizações, e dado o papel da TI na 

construção da realidade nas organizações contemporâneas, algumas aplicações das ideias de 

Giddens foram feitas em pesquisas nesta área (WALSHAM, 2002; NICHOLSON; SAHAY, 

2001; MAZNEVSKI; CHUDOBA, 2000).  

Três elementos da Teoria da Estruturação, já discutidos, podem ser especialmente 

úteis para pesquisas sobre o uso da tecnologia da informação: a noção de dualidade entre 

estrutura e ação, o contexto espaço-tempo e a ação consciente do indivíduo. O estudo da 

dualidade entre estrutura e ação enfatiza a construção e a reconstrução da prática social. A 

estrutura é vista como algo incorporado na prática de forma recursiva. Essa recursividade 

consiste em, na prática recorrente, o usuário moldar a estrutura da tecnologia e essa estrutura, 

por sua vez, moldar seu uso (ORLIKOWSKI, 2000).  

Com forte influência da Teoria da Estruturação, Orlikowski (2000) usa o conceito de 

dualidade para entender a relação entre TI e uma organização, vendo o desenvolvimento e o 

uso da TI como um fenômeno social, do qual resultam produtos de dimensões materiais e 

sociais. Referindo-se a dualidade da tecnologia, Orlikowski e Robey (1991) afirmam que a 

tecnologia de informação é o produto social da ação humana subjetiva dentro de contextos.  

A tecnologia da informação é simultaneamente um conjunto de regras e recursos 

envolvidos na mediação (facilitação e restrição) da ação humana e, portanto, contribuindo 

para a criação, recriação e transformação desses contextos. Contexto (espaço-tempo) esse 

capaz de materializar explicações importantes acerca da estruturação da TI. Orlikowski e 

Iacono (2001) oferecem a premissa de que todo artefato de TI sempre se encontra imerso em 

um contexto (tempo e espaço). 

Da ação humana, emergem a natureza real da tecnologia e suas consequências 

(GIDDENS; PIERSON, 1998). A estrutura da tecnologia existe como um conjunto de regras 

de comportamento e como uma habilidade de explorar recursos, que emergem da interação 
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consciente da pessoa com a tecnologia (WALSHAM, 2002). Segundo Orlikowski e Iacono 

(2001), os artefatos de TI, por definição, não são naturais, neutros, universais nem dados. Não 

podem ser jamais pensados como apenas um objeto.  

Pelo motivo de ser projetado, criado e usado por pessoas, os artefatos são moldados 

por interesses, valores e pressupostos através da ação consciente do indivíduo. A estrutura é o 

que dá forma a vida social, mas não é a forma em si. A estrutura existe somente e por meio da 

ação humana (GIDDENS, 1979, 1989). Tavares (2008) aceita as premissas anteriores e afirma 

que o profissional e usuário de TI são assim atores sociais. Ou seja, é alguém que desempenha 

um papel de agente no desenvolvimento, na adoção, no uso, na manutenção e na adaptação 

dos recursos de TI. 

Como dito anteriormente, apesar de Giddens não ter tido particular interesse na 

estruturação tecnológica em si, alguns estudos foram desenvolvido com base na forte 

influência das premissas de sua teoria. Em particular, é importante evidenciar os estudos 

desenvolvidos por Orlikowski e Iacono (2001) e Benbasat e Zmud (2003). Não quer dizer que 

sejam os mais relevantes, mas, para o contexto desse trabalho, torna-se fundamental 

compreendê-los.   

Orlikowski e Iacono (2001) descrevem a necessidade de entender a estruturação 

tecnológica a partir de um processo dinâmico, dual, contextualizado e não fragmentado. Para 

teorizar sobre os artefatos de TI, Orlikowski e Iacono (2001) oferecem algumas premissas: 

• Os artefatos de TI, por definição, não são naturais, neutros, universais, nem dados. 

• Os artefatos de TI estão sempre imersos em um contexto (tempo e espaço). 

• Os artefatos de TI são sempre feitos por uma multiplicidade de componentes 

fragmentados que devem estar integrados (não são caixas pretas). 

• Os artefatos de TI não são nem fixos, nem independentes, mas surgem de práticas 

humanas. 

• Os artefatos de TI nem são estáticos, nem imutáveis, mas dinâmicos. 

Primeiramente, o artefato de TI não pode ser jamais pensado como apenas um objeto. 

Pelo motivo de ser projetado, criado e usado por pessoas, os artefatos são moldados por 

interesses, valores e pressupostos. Diferente das ciências naturais, o artefato de TI não é 

independente, mas sim, fruto da interação social.  

Na perspectiva da interação, Fetzner (2008), com base em estudo de Orlikowski e 

Robey (1991), apresenta quatro influências que operam simultânea e continuamente na 

relação entre tecnologia e organizações: 
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• Tecnologia de Informação é produto da ação humana; 

• Tecnologia de Informação é meio da ação humana; 

• As condições da interação da Tecnologia da Informação; 

• As consequências da interação de Tecnologia da Informação.   

Fetzner (2008) explica que a TI é criada e mantida por pessoas e, para ter efeitos, 

precisa ser usada. É útil para compreensão da estruturação da TI a visão do ator social como 

alguém com capacidade de aprendizado, reflexão e ação. Orlikowski (2000) amplia a 

perspectiva estruturacional ao propor um entendimento de que não existem estruturas 

tecnológicas externas ou independentes da ação humana. A TI é um artefato humano 

construído dentro de certas circunstâncias sociais e históricas (contexto), por meio da 

criatividade humana. Só ao ser apropriada, física ou socialmente, no desenvolvimento de 

tarefas é que a TI chega a representar um papel significativo nos processos organizacionais.  

Quando usada, intervém nas atividades de gestores e trabalhadores. Nisto, pode tanto 

facilitar como restringir as condições das atividades. Ao interagir com tecnologia, as pessoas 

sofrem influências de propriedades institucionais da situação, incluindo valores, interesses, 

expertises, poder, cultura, etc. Ao realizar o seu trabalho, as pessoas baseiam-se, mesmo 

implicitamente, em conhecimentos, recursos e valores existentes, assim como naqueles que 

constituem as estruturas de significação, dominação e legitimação de uma organização.  

Como resultado, os indivíduos tanto podem reforçar, como podem mudar estruturas 

institucionais da organização, ao usá-las em conformidade com regras e pressupostos 

estabelecidos ou ao transformar as estruturas ao fazer usos diferentes dos sancionados 

(FETZNER, 2008). 

Alguns erros ou visões incompletas precisam ser evitados. É comum encontrar a visão 

de que a tecnologia se estabiliza após o desenvolvimento, onde se admite um processo de 

construção social somente durante o desenvolvimento da tecnologia (TAVARES, 2008). 

Após as fases de desenvolvimento e estabilização, haveria pouca divergência sobre o que a 

tecnologia pode fazer (WOLGAR, 1991).  

A pressuposição de que a tecnologia possui estruturas específicas estáveis é 

problemática, pois descreve as tecnologias como artefatos assentados e estáticos, com ordens 

de estruturas fixas e determinadas que são disponibilizadas aos usuários. Esta ideia da 

estabilidade da tecnologia é vencida pelas pessoas que modificam as tecnologias e seus 

conceitos muito depois de seu planejamento e desenvolvimento (RICE; ROGERS, 1980).  
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Outro erro é pensar no artefato de TI como uma peça única. Os artefatos são 

compostos por parte e fragmentos diferenciados e, ao mesmo tempo, integrados. Não se deve 

aceitar o que existe como sendo algo acabado, não se deve utilizá-lo como uma caixa-preta, 

ignorando anos de esforços, negociação, investimentos e conflitos para a sua formulação. 

O artefato tem um objetivo ao ser criado, que, como dito anteriormente, pode ser 

modificado na prática por cada indivíduo. Importante destacar que, desde a concepção até o 

uso, a parte que compõem o artefato tem função específica capaz de modificar a compreensão 

que cada um tem do artefato como um todo. Tavares (2008) concentra a atenção em como a 

estrutura é construída e reconstruída na prática social recorrente e mostra que, embora o 

usuário possa utilizar a tecnologia da forma pela qual ela foi concebida, ele pode e faz usos 

diferenciados, ignorando certas propriedades da tecnologia, trabalhando de forma a contorná-

las, ou criando novas formas que podem ser até contraditórias com as expectativas. 

Esta visão da tecnologia através da prática não tem suposições sobre estabilidade, 

previsibilidade e completude relativa da tecnologia. O foco é nas estruturas que emergem à 

medida que as pessoas interagem recorrentemente com quaisquer propriedades da tecnologia 

que elas tenham em mãos, seja para inventar, construir, aprimorar, modificar ou utilizar 

tecnologias (ORLIKOWSKI, 2000).  

Fetzner (2008) explica a emergência e mudança tanto em tecnologias, como em seu 

uso. Uma ideia central é de que, embora as tecnologias possam incorporar propriedades 

materiais e simbólicas particulares, elas só constituem estruturas quando instanciadas na 

prática. Portanto, as estruturas tecnológicas são, antes de tudo, emergentes. As estruturas são 

sempre virtuais e emergem da interação humana situada e repetitiva com tecnologias 

específicas em circunstâncias particulares. As estruturas constituídas são chamadas de 

tecnologias na prática. 

Esse processo dinâmico, dual, contextualizado e não fragmentado por trás da 

estruturação de tecnologias fomenta reflexões sobre a complexidade envolvida no seu 

entendimento. Benbasat e Zmud (2003) fornecem argumentos compreendidos na teorização 

nomológica da tecnologia fundamentais para sistematização desse processo. Validade 

nomológica é o grau em que um construto comporta-se como predito dentro de um sistema de 

construtos relacionados, a chamada rede nomológica (CRONBACH; MEEHL, 1955). Em 

outras palavras, para tornar claro o que algo seja é preciso estabelecer as leis em que (o algo) 

ocorre. A esse sistema integrado de leis que constitui a teoria dá-se o nome de rede 

nomológica. 
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Aprender mais sobre um construto teórico é uma questão de elaborar a rede 

nomológica na qual ele ocorre, ou de aumentar a precisão dos componentes. Pelo menos na 

história inicial do construto, a rede será limitada e o construto terá ainda poucas conexões. 

Um enriquecimento da rede, tais como acrescentar um construto ou uma relação à teoria, é 

justificado se tal gerar nomológicos que são confirmados pela observação ou se ele reduz o 

número de nomológicos exigidos para predizer as mesmas observações.  

Pode-se dizer que operações que são qualitativamente muito diferentes sobrepõem-se 

ou medem a mesma coisa se as suas posições na rede nomológica as ligam a mesma variável 

construto. Nossa confiança nessa identificação depende do montante de suporte indutivo que 

se possui para as regiões envolvidas da rede. Não é necessário que se faça uma comparação 

observacional direta das duas operações. 

Zmud e Benbasat (2003) argumentam sobre a necessidade de se definir 

nomologicamente os construtos associados aos fenômenos da TI. Afirmam que é frequente o 

pesquisador incorrer em erros no momento de definir a rede nomológica por trás do construto 

estudado. Tais erros são por eles classificados como erros de inclusão e exclusão. É preciso 

reconhecer quais elementos devem ser incluídos ou excluídos das análises de TI.  

O erro da exclusão é deixar de fora componentes da rede nomológica, tornando-a 

incompleta. Com base na investigação dos artigos publicados no MIS Quarterly and 

Information Systems Research, Zmud e Benbasat (2003) destacaram que um terço dos estudos 

não apresentou as ligações explícitas entre o artefato de TI investigado e/ou os elementos 

imediatos da rede nomológica. Erros como esse acabam tornando a compreensão do objeto de 

estudo incompleto e inconsistente. Já o erro da inclusão é cometido em contraponto ao 

anterior, ou seja, incluir no modelo de análise o que não pertence à rede (BENBASAT; 

ZMUD, 2003). 

 

Figura 1 - Artefato de TI e sua rede nomológica imediata 
Fonte: Zmud e Benbasat (2003). 



37 
 

Os autores definem o artefato de TI e sua rede nomológica imediata como apresentado 

na figura 1. O estudo consistente do artefato de TI deve prioritariamente discutir como os 

artefatos de TI são concebidos, construídos e implementados. No rol dos elementos estudados 

são significantes: as capacidades e práticas gerenciais, metodológicas e tecnológicas 

envolvidas no planejamento, construção e implementação do artefato de TI, bem como, o 

comportamento humano refletido e envolvido no desenvolvimento desses artefatos.  

Descobrir como eles (os artefatos TI) são adotados, usados e suportados e quais os 

impactos no contexto em que o artefato está inserido faz parte das possibilidades nomológicas 

associadas ao estudo da TI. Os impactos direto ou indireto do artefato sobre o indivíduo, a 

tarefa e a estrutura, e o contexto em que está imerso são elementos fundamentais da rede 

nomológica em questão.  

Desta forma, é possível inferir que os estudos de TI podem acontecer em dois 

momentos importantes. O do desenvolvimento e o do uso do artefato de TI. O primeiro 

momento requer o entendimento, prioritariamente, dos fragmentos que compõem o artefato de 

TI. Já o segundo requer o entendimento da adoção, aplicação e impactos do artefato de TI. 

Importante evidenciar a interdependência entre os momentos supracitados.   

Segundo Tavares (2008), no processo de estruturação, a tecnologia é, por um lado, 

uma entidade identificável e relativamente durável, um fenômeno organizado no tempo e no 

espaço, com propriedades culturais e materiais. 

Neste aspecto, a tecnologia pode ser chamada de artefato tecnológico. Ao mesmo 

tempo, o uso da tecnologia envolve a experiência repetida, uma ordenação pessoal e uma 

versão editada do artefato tecnológico, que é experimentado diferentemente por cada 

indivíduo (tecnologia na prática). Do ponto de vista do usuário, uma tecnologia vem com um 

conjunto de propriedades elaboradas por quem a projetou.  

Estas propriedades devem ser examinadas para se identificar as atividades tipicamente 

associadas à tecnologia. Entretanto, como realmente estas propriedades são usadas não é 

inerente à tecnologia ou é um fato pré-determinado; irá depender do que as pessoas vão de 

fato fazer com elas. Alguns estudos já mostraram que as pessoas podem, deliberadamente ou 

inadvertidamente, usar a tecnologia de forma imprevista. Eles irão adequar ou refazer o 

artefato para satisfazer necessidades e interesses pessoais (ORLIKOWSKI, 2000). 

Dessa forma, o uso da tecnologia é um processo de constituição situado e recursivo, 

embora não totalmente aberto, pois as tecnologias têm propriedades físicas que impõem 

limites ao uso. Propriedades são inscritas por desenvolvedores e designers, mas o uso depende 

do que as pessoas de fato optam por fazer ao usarem a tecnologia no dia-dia. Este é 
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influenciado pelo entendimento do usuário sobre as funcionalidades e propriedades de uma 

tecnologia e, por sua vez, influenciado por mensagens veiculadas por intermediários, que 

intervêm na maneira como a tecnologia é entendida (FETZNER, 2008).  

Adicionalmente, ainda segundo a autora, as pessoas também tomam como base suas 

habilidades, poder, conhecimento, pressuposições e expectativas sobre a tecnologia e seu uso. 

Incluem significados emocionais e intelectuais associados com tecnologias em particular e 

seus usos, modelados pelas experiências com várias tecnologias e na participação em 

comunidades sociais e políticas e contextos institucionais, os últimos provendo convenções 

sociais e culturais associadas com a participação nestes contextos. 

Para Tavares (2008), os atores sociais aprendem padrões de ação e interação que se 

tornam padronizados, ou até mesmo institucionalizados, formando assim as propriedades 

estruturais da organização. Estas propriedades estruturais, ao serem reproduzidas pelos atores, 

tornam possível e, ao mesmo tempo, restringem a ação humana (POZZENBON; 

PINSONNEAULT, 2005). Os padrões de ação e interação, bem como as propriedades 

estruturais decorrentes estão relacionados com o uso que o indivíduo fará dos recursos 

tecnológicos. 

Tipos de tecnologia diferentes, contextos culturais e institucionais diferentes, o exame 

de significados e conexões afetivas dos usuários pode oferecer diferentes explicações para as 

variações nas respostas estruturais atuadas pelos usuários nas tecnologias na prática.  

Mais recentemente Orlikowski (2007) apresenta ideias conjugando elementos sociais e 

materialidade para entender as formas e as transformações atuais de organização, 

caracterizadas por tecnologias múltiplas, interdependentes e emergentes. A autora propõe 

considerar todas as práticas organizacionais como práticas sócio-materiais, e entender o social 

e o material não como domínios distintos, mesmo que em interação, mas sim entrelaçados. O 

resultado é “contingente, dinâmico, múltiplo e indeterminado” (ORLIKOWSKI, 2007, p. 

1445). 

Ressalta-se ainda que a estrutura passa por um processo de evolução que pode ser 

relacionado à Teoria Institucional. Nesse contexto, reconhece-se que a estrutura é criada, 

usada e modificada no decorrer do tempo, passando por um processo de institucionalização 

(TOLBERT; ZUCKER, 1983). A Teoria da Estruturação de Giddens (1989) é uma 

abordagem de preservação e reprodução de padrões institucionalizados, em que a mudança ao 

longo do tempo ocorre quando as instituições se tornam problemáticas (MISOCZKY, 2003).  

Com isto, entende-se que essa abordagem não pode ser considerada como uma 

abordagem construcionista, uma vez que admite que os atores reproduzem práticas 
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repetitivamente, por natureza, e que a estrutura passa por um processo de evolução que só 

poderá mudar diante de pressões do ambiente institucional no qual se desenvolve. A seguir é 

desenvolvida uma seção referente à Teoria Institucional 

 

 

2.1.2 Teoria Institucional 

 

 

Segundo Guarido Filho, Machado-da-Silva e Gonçalves (2009), a inserção da 

perspectiva institucional de análise no campo dos estudos organizacionais é crescente em 

termos quantitativos e de substância teórica. Desde os estudos pioneiros de Phillip Selznick, 

nas décadas de 40 e 50, até trabalhos desenvolvidos posteriormente (DIMAGGIO; POWELL, 

1983; DIMAGGIO; POWELL, 1991; MEYER; ROWAN, 1977; SCOTT, 1995, 2001; 

ZUCKER, 1977) observa-se notável crescimento da Teoria Institucional de base sociológica. 

Versões iniciais da Teoria Institucional colocaram ênfase particular sobre o caráter 

legitimador das regras institucionais, mitos e crenças moldando a realidade social e sobre o 

processo pelo qual organizações tendem a tornar-se impregnadas de valor e significado social 

(BERGER; LUCKMANN, 2001). Estudos da institucionalização têm apresentado um 

conjunto de influências que as instituições exercem sobre as características das organizações 

(SINGH; TUCKER; HOUSE, 1986; MEYER; SCOTT; DEAL, 1983; MEYER; SCOTT, 

1983) e sobre a mudança organizacional (HININGS; GREENWOOD, 1988; TOLBERT; 

ZUCKER, 1983).  

A palavra instituição tem muitos significados distintos na língua portuguesa, pois 

mistura os conceitos de instituições e de organizações utilizados pelos autores da nova 

economia institucional, o que torna necessário, nesta pesquisa, defini-la adequadamente. 

Segundo Bueno (2004), instituição é o termo genérico que os economistas 

institucionais utilizam para representar o comportamento regular e padronizado das pessoas 

em uma sociedade, bem como as ideias e os valores associados a essas regularidades. A 

instituição pode ser definida como um conjunto de regras formais e informais, incluindo seu 

sistema de imposição (RICHTER, 2001). Esta definição é também utilizada por North (1990), 

que a complementa, enfatizando que estas regras são impostas pelos homens a si mesmos, de 

forma a estruturar suas interações. 

Por definição, uma instituição é qualquer entidade capaz de influenciar e regular outra 

entidade (KING et al, 1994). Scott (1992), na perspectiva sociológica, define instituição com 
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o conjunto de normas e exigências a que as organizações devem conformar se quiserem obter 

apoio e legitimidade do ambiente. Ou ainda, que as instituições consistem em estruturas e 

atividades cognitivas, normativas e reguladoras que dão estabilidade e sentido ao 

comportamento social (SCOTT, 2001). Dessa forma, é considerada a existência de inúmeras 

instituições atuantes no contexto da formação e legitimação das estruturas sociais. 

Se as instituições são as regras do jogo, as organizações, para North (1990), são vistas 

como os jogadores. Estas se desenvolveriam devido aos incentivos gerados pela estrutura 

institucional. Seriam grupos de indivíduos ligados por algum propósito comum para alcançar 

objetivos. Entre organizações estariam corpos políticos (partidos políticos, senado, câmaras de 

vereadores, agências reguladoras, etc.), corpos econômicos (firmas, sindicatos, fazendas, 

cooperativas, etc.) e corpos educacionais (escolas, universidades, centros de instruções, 

fundações de pesquisa, etc.). 

Quanto aos tipos de instituições, North (1990) ressalta que a sociedade possui 

instituições formais e instituições informais. As primeiras incluem as leis da sociedade, regras 

políticas, jurídicas, econômicas e contratos. As segundas envolvem as tradições, cultura, 

costumes e valores.  

Na visão de North (1990), as instituições formais mudam com maior facilidade, em 

menor espaço de tempo e estão muito associadas a ação coerciva do Estado. Já as instituições 

informais não são fáceis de mudar, podem demorar muito tempo para serem aceitas e não 

necessitam de ação coerciva do Estado, pois dependem das crenças dos seus adeptos, daí ser 

lenta e gradual a sua mudança. Observa-se que as instituições informais influenciam as 

instituições formais. Uma segunda forma de classificação das instituições é a diferenciação 

entre as várias áreas de análise. Neste caso, as quatro principais categorias encontradas na 

literatura, segundo Jutting (2003), são: 

• Instituições econômicas: regras que definem processos de produção, alocação 

e distribuição de bens e serviços, incluindo mercados. 

• Instituições políticas: regras eleitorais, tipos de sistema político, composição 

partidária, sistemas de controle e estabilidade política. 

• Instituições legais: sistema legal, definição e imposição de direitos de 

propriedade e princípios legais. 

• Instituições sociais: regras ligadas a acesso a saúde e educação, arranjos de 

seguridade social, questões de gênero e de relações entre atores econômicos;  
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Existem ainda dois outros tipos de instituições que, dependendo da perspectiva de 

análise, poderiam estar contempladas em uma das categorias acima, quais sejam: as 

instituições culturais e tecnológicas. Todavia, para o presente trabalho as mesmas são 

consideradas em categorias próprias.      

De qualquer modo, o pressuposto básico dessa linha teórica é a ideia de que as 

instituições, independente do tipo, afetam o comportamento de atores sociais (ANDREWS, 

2005). Esta perspectiva busca explicar os fenômenos organizacionais, através do 

entendimento de como e por quê as estruturas e processos organizacionais tornam-se 

legitimados e suas consequências nos resultados alcançados (DANIELS; JOHNSON; 

CHERNATONY, 2002; SELZNICK, 1996; ZUCKER, 1987; MEYER; ROWAN, 1977). 

 Dimaggio e Powell (1991) destacam que as raízes teóricas desta perspectiva se 

originam no trabalho de Meyer e Rowan (1977), onde surgiu o interesse de vários autores na 

sociologia em explicar os papéis simbólicos das estruturas formais. Os autores buscam 

explorar o conjunto de relações existentes entre as instituições e seu comportamento, bem 

como a explicação dos processos pelos quais as organizações se originam ou se modificam 

nas diferentes perspectivas: histórica, racional e sociológica. 

Importante destacar que tais instituições interagem e compartilham um ambiente 

comum. Como explicam DiMaggio e Powell (1991), o ambiente é interpretado pelos atores 

sociais, criando lentes pelas quais os mesmos percebem o mundo e, por essa razão, sendo 

reconhecidos como provedores de legitimidade, nos quais regras, modos de compreensão e 

significados  intersubjetivos estão presentes, exercendo influência sobre a relação dual ação-

estrutura (MEYER; ROWAN, 1977).  

Nesse sentido, amplia-se o conceito de ambiente, substituindo aquele estabelecido na 

ótica funcional e instrumental e associado à racionalidade de abordagens tradicionais, por uma 

concepção relacional entre os atores sociais, que compartilham estruturas institucionais 

comuns, sob as quais se orientam as ações organizacionais (FONSECA; MACHADO-DA-

SILVA, 2002), passando a ser conceituado como campo organizacional, conforme proposto 

por DiMaggio e Powell (1991).  

Esta perspectiva se diferencia da concepção das teorias organizacionais funcionais, 

para as quais o ambiente é formado exclusivamente por elementos objetivos tais como 

recursos materiais, econômicos e tecnológicos. A abordagem institucional acrescenta outros 

elementos, como os elementos culturais, que influenciam o desempenho da organização tais 

como símbolos, mitos, crenças e normas profissionais. 
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Scott (2001) ressalta que, embora as organizações sejam moldadas tanto pelo ambiente 

técnico, quanto pelo institucional, alguns tipos de organizações seriam mais fortemente 

influenciados por um do que por outro. O ambiente técnico (SCOTT, 1998), considerando que 

toda organização precisa efetivar trocas com o ambiente, é, numa visão ampla, concernente a 

todos os aspectos relevantes ao estabelecimento e consecução das metas da organização.  

Numa visão restrita, o ambiente técnico está relacionado à natureza e fontes de 

recursos, mercados consumidores e concorrentes. Tal ambiente pode ser definido, portanto, 

como aquele no qual um produto ou serviço é produzido e trocado em um mercado no qual as 

organizações que dele participam são recompensadas pelo efetivo e eficiente controle de seus 

sistemas de produção (SCOTT; MEYER, 1991).  

Os institucionalistas defendem que as influências dos ambientes técnicos e 

institucionais nas organizações não são mutuamente excludentes. Ao contrário, podem-se 

considerar complementares para uma análise mais abrangente da análise organizacional. É 

neste contexto de influência do meio ambiente nas organizações, e dessas sobre o meio, que 

surge na análise institucional o conceito de legitimidade. 

Para os institucionalistas, o conceito de legitimidade é fundamental para a análise 

institucional. Em sua visão, as teorias organizacionais clássicas negligenciam um aspecto 

importante: a legitimação da estrutura formal. As normas existem muito mais específicas e 

poderosas sob o signo de regras, entendimentos e significados anexados à estrutura social, que 

institucionalizadas, transformam-se em mitos que passam a fazer parte dos conceitos de 

parâmetros como eficiência e modernidade (VIEIRA; PAULA, 2009).  

O ambiente institucional considera que as organizações são moldadas por estruturas 

(SCOTT, 1998). Instituições, nesse tipo de ambiente, consistiriam de estruturas cognitivas, 

normativas e reguladoras, e de atividades que proveem estabilidade e significado ao 

comportamento social. Define-se, portanto, tais ambientes como aqueles caracterizados pela 

elaboração de regras e requerimentos aos quais as organizações individuais devem se 

conformar se elas pretendem receber suporte e legitimidade (SCOTT; MEYER, 1991).  

Pesquisas do novo institucionalismo tendem a colocar as relações técnico-

institucionais em um continum ao longo do qual as facetas do ambiente podem ser ordenadas 

(SCOTT, 1998; TOLBERT, 1985; ZUCKER, 1987). Segundo Augusto (2007), isto está 

baseado no reconhecimento de que as organizações comumente operam em um ambiente em 

que as necessidades institucionais e de tarefa se impõem sobre elas.  

Neste trabalho, o ambiente institucional é concebido como englobando os 

componentes do ambiente técnico, de maneira que as regras institucionais, frequentemente, 
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delineiam como as tarefas devem ser executadas, considerando as instituições 

simultaneamente como materiais e simbólicas. 

Scott (1994), por sua vez, propõe uma definição mais complexa de instituições através 

de camadas compostas por sistemas de significação e padrões relacionados de 

comportamento, que contêm elementos simbólicos, incluindo componentes representativos, 

constitutivos e normativos, que são restringidos por processos regulatórios.  

Uma das grandes contribuições do institucionalismo sociológico está no entendimento 

de como se configura o isomorfismo entre as organizações. As análises do novo 

institucionalismo consideram que as organizações estão inseridas em campos formados por 

outras organizações similares, que vão se tornando cada vez mais similares (isomórficas) 

dentro de seus campos organizacionais (DIMAGGIO; POWELL, 1991).  

Os autores citam três categorias de pressões ambientais capazes de dar origem ao 

isomorfismo das organizações: coercitivas, onde as ações se conformam com leis 

governamentais, regulamentações ou organizações em posição de exercer poder sobre o 

campo; normativas, onde expectativas culturais pressionam pela conformidade, especialmente 

as originadas nas categorias profissionais e do Estado; e miméticas, onde as organizações, 

devido à incerteza, copiam outras organizações que tenham obtido sucesso. 

Scott (2001) apresenta um esquema para tratar dos fenômenos por meio de Teoria 

Institucional. Essa estrutura explicativa se assenta, conforme já exposto, sobre três pilares, 

regulativo, normativo e cognitivo, que não apenas enfatizam a natureza simbólica dos 

elementos institucionais, mas sua influência sobre o comportamento social, por meio do modo 

como estão implicados nas ações, relações e recursos. Ainda segundo o autor, os pilares 

refletem aspectos das instituições, revelando diferentes enfoques sustentados em bases 

alternativas de legitimação, ordem e obediência social, mecanismos e lógicas de ação social 

predominantes em cada uma delas (SCOTT, 2001). 

 PILAR 
 Regulativo Normativo Cognitivo-cultural 
Base de Obediência Utilidade Obrigação social Entendimento Compartilhado 
Base de Ordem Regras regulativas Expectativas normativas Esquemas constitutivos 
Mecanismos Coercitiva Normativa Mimética 
Lógica Instrumentalidade Adequação Ortodoxia 
Indicadores Regras 

Leis 
Sanções 

Certificação 
Confiabilidade 

Crenças comuns 
Lógicas de ação compatilhadas 

Base de 
Legitimidade 

Legalmente sancionada Moralmente governada Compreensível, reconhecível, 
culturalmente amparada 

Quadro 1 - Aspectos relevantes sobre forças isomórficas. 
Fonte: Scott (2001). 
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Um ponto da Teoria Institucional que evidencia o elo fundamental desse trabalho é 

apresentado por Selznick, quando afirma que o modelo de institucionalização pode ser 

sintetizado em um aspecto: os valores substituem os fatores técnicos na determinação das 

tarefas organizativas, o que significa uma contraposição à visão estritamente racional da ação 

organizacional (CARVALHO; VIEIRA, 2003).  

Ao mesmo tempo em que se reconhece a visão racional das estruturas formais do 

comportamento organizacional, contrapõe-se que os indivíduos não agem puramente baseados 

nos seus papéis formais, e, portanto, as organizações também não agem puramente baseadas 

em suas estruturas formais.  

Argumentando acerca do pensamento supracitado Fachin e Mendonça (2003) afirmam 

que a institucionalização é um processo que acontece em todas as organizações com o passar 

do tempo, refletindo sua história particular, o pessoal que nela trabalha, os grupos que engloba 

com os diversos interesses que criaram, a maneira como se adaptou ao seu ambiente. Esse 

pensamento é base de conciliação entre a Teoria da Estruturação de Giddens e o modelo de 

análise institucional desenvolvido na presente pesquisa. 

Outro ponto ainda importante para a análise institucional diz respeito ao conceito de 

campo organizacional (DiMAGGIO; POWELL, 1991). Na visão de Vieira et al (2004), o 

campo organizacional é definido a partir de uma rede formada por várias organizações que 

mantêm relações mútuas de dependência, que compartilham o mesmo sistema de valores e 

estão sujeitas ao mesmo sistema regulatório. Neste ambiente formado pelas organizações e 

suas relações ocorrem conflitos e disputas de interesses, caracterizando o que é denominado 

de campo organizacional. 

O campo organizacional, como uma unidade de análise, apresenta a vantagem de 

dirigir-se não apenas para firmas competidoras ou para as redes de organizações que mantêm 

laços diretos (DiMAGGIO; POWELL, 1991), mas inclui todos os atores relevantes cujos 

recursos de poder não sejam necessariamente de ordem econômica (ex.: o papel da Igreja 

Católica contra a clonagem humana no campo da biotecnologia está fundamentado na 

manipulação de valores religiosos). 

Apesar de reconhecer a importância dos campos organizacionais para as análises 

institucionais, a presente pesquisa busca investigar como as instituições presentes no ambiente 

institucional se relacionam com o processo de estruturação das organizações no que diz 

respeito aos seus modelos de negócios e às práticas de produção, não sendo a caracterização 

do campo organizacional e a estrutura de dominação nele definida o objetivo principal dessa 

investigação.    
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    2.1.3 Teoria Institucional e a estruturação de empresas de software 

 

 

Vista a lógica da Teoria da Estruturação e da Teoria Institucional, a argumentação 

desenvolvida no trabalho busca explicações para a estruturação da indústria de software e das 

empresas de desenvolvimento, evidenciando a relação estabelecida entre as características de 

empresas desenvolvedoras de software (modelo de negócio e paradigma de desenvolvimento) 

com o seu contexto institucional. Inicialmente são desenvolvidas reflexões para demonstrar 

como a Teoria Institucional considera a relação dual que existe entre o ambiente institucional 

e os indivíduos organizacionais. Em seguida se busca compatibilizar a Teoria Institucional e 

Teoria da Estruturação em termos do contexto espaço-tempo e da reflexividade da ação do 

ator social. A figura 2 que se segue expõe a lógica desenvolvida no trabalho. 

 

Figura 2 – Lógica da Teoria Institucional para a estruturação tecnológica 
Fonte: Autoria própria, (2009). 

A Teoria da Estruturação de Giddens sugere como princípio de operacionalização que 

haja ênfase na compreensão e na análise do modo como ocorrem a constituição e a 

reconstituição das práticas sociais e da estrutura estabelecida. As regras e os recursos 

inseridos no ambiente institucional que pautam as escolhas dos indivíduos ao agir denomina-

se estrutura, que é o que dá forma e existência às ações sociais.  

Ela existe apenas nas ações humanas que são, ao mesmo tempo, criadas e recriadas 

pelas próprias estruturas. As ideias expostas na Teoria da Estruturação fornecem o arcabouço 

conceitual que possibilita o estudo da relação entre estrutura e agência de maneira dual, com 
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ênfase nas noções de recorrência e de simultaneidade (MACHADO-DA-SILVA; ROSSONI, 

2007).  

Em outras palavras, a estrutura, seja ela qual for, é constituída pela atividade humana e 

é, também, meio desta constituição. Neste sentido, a argumentação desenvolvida apresenta as 

explicações da Teoria Institucional para o processo de estruturação tecnológica, conforme 

prevista pelos pressupostos de Giddens.  

À compreensão da formação dual das estruturas via Teoria Institucional, se faz 

necessário esclarecer que o Institucionalismo apresenta diferentes perspectivas de análise. No 

novo institucionalismo, pode-se identificar uma abordagem externa, que é dominada pelo tom 

determinístico. Também há de se considerar uma abordagem interna, tal como a versão de 

Selznick do velho institucionalismo, que assume posturas mais voluntarísticas.  

Segundo Augusto (2007), muitos trabalhos recentes têm misturado as abordagens 

externa e interna considerando que as relações entre as organizações e o ambiente são 

mutuamente constitutivas e coevolutivas, mais do que a dominância de uma sobre a outra 

(CARNEY; GEDAJLOVIC, 2002; LAWRENCE, 1999; DOBBIN; SUTTON, 1998; 

HAVEMAN; RAO, 1997; EDELMAN, 1992). Este trabalho tem estado atento à interligação 

da estrutura social e agência pelo emprego do conceito de Giddens da Teoria da Estruturação 

(BECKERT, 1999; LAWRENCE, 1999; HUNG; WITTINGTON, 1997; WHITTINGTON, 

1992). Ele sugere que os ambientes organizacionais afetam as ações organizacionais por 

proverem contextos específicos que as restringem e, ao mesmo tempo, as organizações estão 

ativamente envolvidas na construção social dos seus ambientes. 

Assim, para explicar a influência que a estrutura exerce sobre o ator social e suas 

práticas, a Teoria Institucional lança mão do processo de isomorfismo e das pressões 

institucionais. Tais pressões atuam como uma força capaz de modelar o comportamento e, 

consequentemente, as ações dos atores dentro de um campo. Essas forças legitimam o 

comportamento do atores de diferentes formas e padrões, quais sejam: mimético, normativo 

ou coercitivo. 

É possível que o comportamento se dê por uma combinação de forças de diferentes 

tipos exercidas pela estrutura. Também, deve se compreender que o conjunto de instituições e 

forças que atuam em um campo é considerado nessa análise como a estrutura social que 

influencia e é influenciada pelos atores que dela fazem parte.  

Em outras palavras, a forma como os atores organizacionais percebem e interpretam as 

forças isomórficas, a partir dos esquemas interpretativos prevalecentes, levam as organizações 

a adotarem determinadas estratégias e práticas (MACHADO-DA-SILVA; FONSECA, 1993). 
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A esse conjunto de forças dá-se o nome de estrutura que influencia as práticas organizacionais 

e, consequentemente, seus modelos de negócios.  

Por outro lado, Giddens (1989) afirma que a mesma estrutura capaz de influenciar as 

práticas e ações é criada e recriada em um processo complexo e dinâmico por meio da própria 

prática e ação humana. Machado-da-Silva e Fonseca (1993) afirmam que, opostamente à 

força isomórfica que atua sobre os campos organizacionais, atua também uma força de 

repulsão, visando à consecução dos seus objetivos e à manutenção dos seus interesses.  

Embora com tendência à rotinizacão, as pessoas têm a opção de agir diferentemente a 

qualquer tempo. O desenvolvimento e uso de artefatos de TI podem tanto reproduzir 

estruturas de significado, poder e legitimação como podem alterá-las, por meio da ação 

humana inovadora.  

O argumento de que a organização, através da força de repulsão, mantém autonomia e 

age de forma inovadora permite que tais práticas sejam pensadas como fruto da ação 

consciente e reflexiva do agente. Os indivíduos atuam reflexivamente e com base nas suas 

aptidões, conhecimentos, poder, suposições e experiências prévias. As pessoas são ativas e 

mudam práticas na interação com a tecnologia.  

As suas ações afetam as estruturas de forma recursiva e consciente, mas podem ter 

consequências não previstas e não intencionais (FETZNER, 2008). Nesse estudo, como 

também no estudo de Oliver (1991), defende-se a possibilidade de ação consciente e até 

divergente em relação a padrões institucionalizados. Segundo Crubellate, Grave e Mendes 

(2004) vários estudos apresentam que tal possibilidade é explicitamente desenvolvida. 

Em outras palavras, as práticas são fundamentadas, em parte, na razão e lógica do 

agente, mas pode apresentar resultados não previstos (fato se explica pela racionalidade 

limitada já profundamente discutida na academia). Foi utilizada a expressão “em parte” no 

parágrafo anterior, pois, por haver uma relação dual entre ação e estrutura, existe uma tensão 

que regula as decisões que levam à ação. De um lado forças institucionais e do outro a força 

de repulsão fundamentada na razão e autonomia dos indivíduos.  

Com isso, chega-se a ideia de que, apesar de se caracterizar como um ser reflexivo, o 

agente não tem total autonomia para criar práticas, pois existem forças isomórficas do 

ambiente institucional (estrutura em vigor) que interferem na modelagem da prática.  

Ou seja, no desenvolvimento e adoção dos artefatos de TI, a ação é resultado da 

decisão composta por elementos de racionalidade e de pressões exercidas por instituições 

ambientais. A limitação imposta à autonomia vai depender da intensidade da força e do seu 
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tipo. Por exemplo, forças isomórficas do tipo coercitiva inibem totalmente a ação reflexiva do 

indivíduo e, consequentemente, a força de repulsão.  

Apesar de ser uma perspectiva de análise diferente da desenvolvida nesse estudo, é 

importante destacar que outro aspecto da dualidade se dá por meio da inserção dos artefatos 

de TI no meio organizacional. A tecnologia é um recurso central e, na interação com os atores 

organizacionais, é estruturada e serve como fonte de estruturação. As pessoas, ao interagirem 

com a tecnologia em suas práticas cotidianas, constituem estruturas específicas e situadas 

(tecnologia na prática) que, por sua vez, modelam o uso posterior.  

Na visão da Teoria Institucional, o artefato de TI, ao ser inserido na estrutura, passa a 

exercer uma força isomórfica própria. Ou seja, o artefato de TI passa a influenciar, através de 

pressões institucionais próprias, as estruturas pré-existentes (ambiente institucional a priori) e 

que fazem parte do campo em que o artefato está inserido.    

O contexto espaço-tempo é outro ponto importante no processo de estruturação 

tecnológica.  Em qualquer artefato de TI é preciso levar em consideração a visão holística 

para compreender o processo como um todo. Os autores afirmam que é preciso compreender 

todo o processo que envolve o fenômeno investigado. No caso da TI, a estruturação passa 

pelo desenvolvimento, adoção, uso, manutenção e impactos gerados no contexto em que os 

artefatos de TI são aplicados.  

Todavia, na maioria das pesquisas, tem-se considerado o artefato de TI como uma 

variável acabada e imutável que é adotada e utilizada pelas organizações, sendo fator 

determinante do contexto organizacional. Segundo Dolci, Becker, Maçada, Brodbeck e Audy 

(2004) ainda que vários autores, particularmente Orlikowski (1992) e Laudon e Laudon 

(2000), admitam haver uma interrelação entre o modo de evoluir das organizações e as 

inovações na TI, a grande maioria das pesquisas tem adotado um caminho desbalanceado, 

pois grande parte do esforço de pesquisa apresenta a tecnologia desempenhando um papel 

capaz de influenciar as organizações, muitas vezes tratadas como variável independente.  

Uma forma de evidenciar as relações entre o contexto espaço-tempo e os modelos de 

negócios adotados pelas organizações desenvolvedoras se dá por meio da Teoria Institucional. 

A partir da Teoria Institucional, torna-se possível introduzir, no contexto dos estudos 

organizacionais, uma visão subjetiva, na qual é salientada a construção social da realidade 

organizacional. Por fornecer elementos de análise multidimensional, a Teoria Institucional 

pode subsidiar a compreensão das características organizacionais.  

Outra ideia relevante para compatibilizar as teorias em questão foi apresentada por 

Tolbert e Zucker (1998) que afirmam que a institucionalização das estruturas segue processos 
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sequenciais, com três estágios: O primeiro estágio é o da habitualização (estágio pré-

institucional) que compreende inovações e mudanças efetuadas em resposta a problemas 

organizacionais específicos que resultam em novas estruturas. A estruturação começa por um 

estágio cognitivo, através de esquemas interpretativos, que são condicionadores da construção 

dos códigos de significação, que são comunicados, inerentemente, no atuar dos agentes. 

O segundo estágio é o da objetivação (estágio semi-institucional) que consiste no 

desenvolvimento de consenso social entre os decisores da organização sobre o valor da 

mudança, implicando na difusão da estrutura e na sua legitimidade. Também conhecido como 

estágio regulativo, quando os códigos de significação se tornam um recurso a ser utilizado 

para atingir interesses e obter a dominação sobre outros recursos, por eles mobilizados e 

alocados.  

Por fim, o estágio da sedimentação (estágio de total institucionalização) que é 

caracterizado não apenas pela propagação completa de suas estruturas por todo o grupo, mas 

também pela perpetuação de estruturas por um período de tempo. Aqui, finalmente, o 

processo de estruturação evolui para um estágio em que o recurso se torna uma norma que é 

utilizada e legitimada, uma vez que existem pressões morais e sociais para sua utilização, 

tornando-se uma característica inquestionável do sistema. Esse processo pode passar de um 

estágio a outro, dependendo das modalidades de estruturação, das características da interação 

dos agentes, e da estrutura que se encontra pré-estabelecida através do tempo. Assim, esses 

componentes interagem de forma recursiva, uma vez que indicam o caráter repetitivo da vida 

cotidiana. 

 Em cada uma das etapas, o esquema de forças varia. No estágio de habitualização, o 

ator sofre influência das pressões isomórficas para desenvolver ou adotar certos padrões. Já na 

etapa de sedimentação, o padrão já se constituiu como elemento da estrutura e passa a exercer 

sua própria pressão no campo.  

 Nesse contexto, alguns estudos têm explorado a Teoria Institucional como forma de 

explicar a adoção e o emprego da TI e da inovação dentro do contexto organizacional. King et 

al (1994) afirmam que alguns autores têm focado nos estudos sobre a influência e aspectos 

regulatórios das instituições para explicar a relação entre as mudanças tecnológicas e o 

desenvolvimento econômico. Por outro lado, existem autores focados em estudar 

especificamente a tecnologia da informação utilizando a perspectiva institucional para melhor 

entender as causas e efeitos da inovação no ambiente. Desta forma, King et al (1994) também 

contribuíram com os estudos da área, trazendo a discussão sobre os fatores institucionais, 
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apresentando-os como componentes essenciais para compreender e explicar as inovações de 

TI que ocorrem dentro dos limites das organizações e firmas.  

 Neste sentido, os autores supracitados desenvolveram um modelo explicativo, cujo 

objetivo é auxiliar a compreensão da inovação em tecnologia da informação em seu conceito 

mais amplo. Dentre as entidades que fazem parte da dinâmica institucional, podem ser citadas 

as autoridades governamentais, as agências internacionais, as associações profissionais e 

industriais, as instituições educacionais e de pesquisa, as corporações multinacionais, as 

instituições financeiras e religiosas (KING et al, 1994). 

 Contudo, os estudos aqui referenciados demonstram modelos que explicam a adoção 

ou a inovação da tecnologia da informação, mas não explicam a estruturação das entidades 

responsáveis pelas inovações que, no caso da presente pesquisa, se limitam às empresas 

desenvolvedoras de software. 

De toda sorte, desses modelos pode ser extraída, para a presente pesquisa, a ideia de 

que a inovação é promovida por causa da ação individual imersa em circunstâncias 

institucionais. Também, pode-se utilizar o conjunto de entidades por eles (modelos) 

relacionado como ponto de partida para a investigação desenvolvida. Contudo, deve-se 

ressalvar que, além das entidades formais prescritas por King et al (1994), outras informais 

são consideradas, neste estudo, como instituições importantes para compreensão do processo 

de estruturação de empresas desenvolvedoras de software.  

 No contexto dessa pesquisa, se pretende identificar e descrever as entidades (formais e 

informais) que participam da dinâmica de institucionalização de modelos de negócios de 

empresas de desenvolvimento de software e metodologias e práticas empregadas em seus 

processos produtivos.  

 

 

2.1.4 Modelo de negócio, estratégia e estrutura 

 

 

 Um modelo de negócios é definido, na visão de Klueber (2002) como um conjunto 

lógico de elementos que permite a criação de valor de uma organização, incluindo suposições 

sobre seus parceiros, competidores e clientes. Tais elementos estão configurados por meio de 

produtos, serviços e fluxo de informação, atores organizacionais e seus papéis, incluindo a 

descrição de benefícios potenciais e a descrição das fontes de recursos (LECHNER; 

HUMMEL, 2002).  Ainda segundo os autores, é através do modelo do modelo de negócios 
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que a empresa identifica seus produtos, atores e fluxos de trabalho, bem como os benefícios 

potenciais a todos os envolvidos. 

 No entanto, vários autores indicam que a literatura de modelo de negócios por vezes é 

confusa, sendo o termo usado de maneira genérica e sem reflexão sobre o seu real sentido 

(LUCIANO, 2004). Para caracterizar o modelo de negócio da empresa, na presente pesquisa, 

são utilizadas as opções estratégicas e as características da estrutura. 

 Independente do setor de atuação, as organizações, com o objetivo de tentar manter a 

sustentabilidade das vantagens competitivas, têm buscado, frequentemente, melhorar suas 

estratégias. Estratégia, segundo Henderson (1998), é a busca deliberada de um plano de ação 

para desenvolver e ajustar a vantagem competitiva de uma empresa. Envolve tudo e requer 

comprometimento e dedicação por parte de toda a organização.  

Analisando sob outra ótica, a estratégia ainda pode ser definida como um plano, 

padrão, posição, perspectiva ou truque. As estratégias podem ser percebidas pelas 

organizações como planos para seu futuro, assim como padrões de seu passado. A ideia de 

posição refere-se à forma de situar a organização em seu ambiente (MINTZBERG et al, 

2000). De acordo com Porter (1999), o posicionamento estratégico significa desempenhar 

atividades diferentes das exercidas pelos rivais, ou desempenhar as mesmas atividades de 

maneira diferente. Para o autor, estratégia é criar uma posição exclusiva e valiosa, envolvendo 

um diferente conjunto de atividades. Passando para a perspectiva organizacional, caminha-se 

da visão externa (ambiente) para a visão interna da organização.  

A perspectiva de uma organização está intimamente ligada ao modo desta enxergar o 

mundo. Também está relacionada fortemente à sua razão de existir. A perspectiva é para a 

organização o que a personalidade é para o indivíduo (MINTZBERG et al, 2000). Por fim, a 

última definição é a de estratégia como truque, isto é, uma “manobra” específica para enganar 

um oponente ou concorrente (MINTZBERG et al, 2000). 

Outra maneira de analisar a estratégia é a visualização de estratégia deliberada ou 

emergente. A estratégia deliberada pressupõe que a mesma é pensada a priori e implementada 

a posteriore. Ademais, é colocada sobre a responsabilidade do estrategista a elaboração da 

estratégia para que a mesma possa ser depois implementada (BISPO, 2003). Já a estratégia 

emergente é mostrada por Mintzberg et al (2000) como um padrão ou conformidade de ação 

sem que tenha havido a intenção explícita para tal. 

 Nestes moldes, Mintzberg (1989) argui que o trabalho das mãos não pode ser 

dissociado do trabalho da mente. Isto explica sua argumentação de que nenhuma estratégia é 

puramente deliberada ou puramente emergente. Os atributos deliberados podem não ser 
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implementados tal qual foram concebidos, e os motivos podem ser plurais, como resistência 

oriunda da cultura organizacional, dificuldades de implementação, carência da observação 

prévia de variáveis importantes, além, é claro, de contingências que dificilmente podem ser 

previstas.  

Apesar do conceito de estratégia aqui apresentado ser pertencente a outras correntes 

teóricas, serve para ilustrar que a empresa busca institucionalizar diferentes estratégias com o 

intuito de se posicionar no ambiente. Dentro da corrente da Teoria Institucional, a estratégia 

pode ser compreendida como fruto de um processo de interação dual estabelecido entre o ator 

organizacional e o ambiente, resultando em posicionamentos distintos para as diversas 

empresas. 

Mesmo com o isomorfismo, as organizações possuem certa autonomia e efetuam 

decisões para atingir seus objetivos. Oliver (1991) defende que as organizações respondem 

distintamente às pressões ambientais e desencadeiam estratégias diferenciadas a partir de suas 

realidades internas, a saber: aquiescência, compromisso, desvio, desafio e manipulação.  Tais 

estratégias estão dispostas em um continuum de passividade até ações ativas. Ao atuarem em 

diferentes contextos, as organizações devem buscar assimilar particularidades locais que 

ampliem sua efetividade e contribuam para o alcance da competitividade bem como sua 

legitimidade local  

 De acordo com a perspectiva institucional, as escolhas estratégicas ou as intenções de 

controle seriam originadas na ordem institucional na qual uma organização se vê imersa. A 

influência de cada um dos mecanismos institucionais nas ações organizacionais vem 

acompanhada de definições e redefinições da estrutura organizacional que também sofrem 

influências das pressões institucionais para que assumam configuração específica.  

Nos estudos organizacionais, a estrutura tem sido alvo de diversas pesquisas 

fundamentadas para a compreensão das organizações e seu desempenho. Assim como outros 

conceitos, a estrutura organizacional tem interpretações variadas e, portanto, demanda uma 

contextualização histórica para empreender sua compreensão. Fenton e Pettigrew (2000) 

afirmam que os estudos sobre estrutura organizacional vêm evoluindo ao longo dos anos e 

que o surgimento de novas configurações tem apresentado relação com a sua performance.  

Também argumentam que essa evolução de configuração em resposta ao meio 

pressupõe, em muitos casos, mudanças radicais e que, indiscutivelmente, as novas formas de 

organização vêm para suprimir os velhos modelos. Pensamento este, compartilhado por 

Roberts e Grabowski (2004) quando afirmam que novas tecnologias restringem velhos 

modelos, muitas vezes por incompatibilidade. Acerca disso, Fenton e Pettigrew (2000) 
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afirmam que o grande responsável é o processo de inovação alavancado pela globalização e 

hipercompetição. 

Fazendo uma contextualização histórica, Weber (1947) apresenta-se com o pioneiro 

nos estudos de estruturação organizacional (embora esse não fosse seu foco) e precursor de 

investigações como as empreendidas por Chandler em 1962. Ambos previam que o 

crescimento deveria ser acompanhado da sofisticação e complexidade das configurações 

organizacionais em uma espécie de padrão a ser seguido. Nos dois casos, todas as empresas 

convergiriam para algumas poucas possibilidades de configuração estrutural. 

Pode-se perceber que, independente do tipo de organização, a estrutura é o sistema 

formal de regras, tarefas e relacionamentos de autoridades que regula o modo pelo qual as 

pessoas cooperam e usam recursos para atingir os objetivos organizacionais (JONES, 1995), 

ainda que a estrutura forneça a arena dentro da qual as atividades humanas ocorrem. Assim, 

uma estrutura reflete escolhas administrativas feitas sobre como melhor coordenar as 

atividades, os fluxos e as comunicações de seus membros (BEDEIAN; ZAMMUTO, 1991). 

No contexto desse trabalho, a ideia de estrutura retrata a disposição formal de papeis e 

níveis hierárquicos, de normas e procedimentos que definem os padrões normativos das 

atividades. A estrutura é tomada a partir de conexões entre padrões normativos e emergentes 

de interação, intermediados por um conjunto de ideias e valores, ou esquemas interpretativos 

(RANSON; HININGS; GREENWOOD, 1980). Os autores sugerem, então, que a definição de 

estrutura organizacional está fundamentada na dinâmica entre as relações do arcabouço 

estrutural e padrões de interação, sendo o primeiro constituído pelas normas, pelos 

procedimentos padronizados e pelos papeis ocupados e o segundo, pelas relações sociais.   

Enfim, para entender as estruturas organizacionais é preciso entender os componentes 

com elas relacionados (cultura, processo, tecnologia, etc.) e as relações dos mesmos com 

outros componentes com os quais, por sua vez, estão relacionados. Isso torna o processo de 

estruturação organizacional bastante complexo na sua compreensão, apesar de natural em uma 

ótica pragmática. Isso significa que mesmo que não se consiga estabelecer a ordem, é 

inquestionável a capacidade de a estrutura organizacional interferir nos processos 

organizacionais.    

Assim, na perspectiva institucional, é sugerido que a relação organização-ambiente 

desenvolve-se de acordo com a interpretação dos agentes das exigências institucionais e da 

configuração das pressões contextuais, resultando em padrões de significado que modelam as 

formas das organizações. Em consequência, concebe o desenho organizacional não como um 
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processo puramente racional, e sim como processo derivado das pressões tanto externas, 

como internas que, com o tempo, levam as organizações a se parecerem umas com as outras. 

No entanto, reconhecer que estruturas organizacionais estão sujeitas a pressões 

isomórficas não elimina a possibilidade de ação por parte da organização no sentido de 

exercer certo grau de autonomia e controle sobre as condições do ambiente, visando alcançar 

seus objetivos e manter seus interesses. Nesta pesquisa, os modelos de negócio das empresas 

investigadas são desenhados em função de características estruturais e da ação organizacional 

(estratégia). 

Importante, ainda, frisar que, ao definir determinada configuração estrutural e 

estratégica, a empresa busca, com grau de autonomia variável, atingir objetivos e dar 

resultados ao ambiente. Entre os objetivos esperados, pode-se dizer que a capacidade de 

inovação ou o ganho de eficiência interna são considerados de primeira ordem. Por essa 

razão, tais conceitos são desenvolvidos em seção própria, pois subsidiam elementos 

operacionais importantes da pesquisa, principalmente, aqueles relacionados aos modelos de 

negócios investigados. 

 

 

2.1.5 Inovação e eficiência  

 

 

 Vários autores representam as organizações através de tipos ideais, seja para retratar os 

aspectos estruturais ou, até mesmo, estratégicos das organizações. No primeiro caso, podemos 

citar Burn e Stalk e Weber, embora com focos completamente diferentes, que traduziram 

algumas possibilidades estruturais em tipos ideais. Na perspectiva estratégica, Porter 

classifica o posicionamento das empresas no mercado em função do custo e da diferenciação 

promovida. Mesmo não sendo os elementos principais dessa pesquisa, o conteúdo supracitado 

permite desenvolver uma analogia importante para o entendimento e operacionalização da 

pesquisa.  

 Ao retratar tipos ideais, os autores passam a ter um referencial para entender e explicar 

o comportamento e o desempenho organizacional. Em vários modelos desenvolvidos para 

tipificar as organizações, os autores posicionam os tipos ideais em um continuum que 

evidencia a necessidade de trade off de características para que uma organização tramite de 

um tipo ideal para outro. Em outras palavras, certa opção ou tipo ideal estão associados a um 

conjunto de características e traz determinados resultados a uma organização, enquanto outros 
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tipos ideais apresentam outras caracterizações e promovem distintas respostas ao ambiente. 

Em muitos casos, as empresas se estruturam de tal sorte, buscando priorizar sua capacidade de 

inovação ou sua eficiência interna, por exemplo.  

 Acerca da inovação, Dosi (1998) afirma que inovação engloba a busca, a descoberta, a 

experimentação, o desenvolvimento, a imitação e a adoção de novos produtos, novos 

processos de produção e novas formas organizacionais. Para Galbraith e Lawler III (1995), a 

inovação é definida como um processo que gera algo novo. É um método criativo de obter 

novas aplicações para o conhecimento existente ou ainda de combinar fragmentos de 

conhecimentos existentes para criação de uma nova habilidade ou de novas soluções 

(ZILBER et al, 2005).  Nesse mesmo sentido, Afuah (1998) aborda a inovação como o uso de 

novos conhecimentos para oferecer um novo produto que o mercado demanda. 

 Alguns autores definem a inovação de forma mais ampla, como incluindo melhores 

maneiras de fazer as coisas (MONTGOMERY; PORTER, 1998) ou como uma mudança que 

cria nova dimensão de desempenho (DRUCKER, 2000).  Enfim, inovar é romper com 

modelos pré-estabelecidos. Portanto, pode-se concluir que o processo de inovação é, em sua 

raiz, caracterizado pela incerteza e decorrente não apenas de fatores tecnológicos, mas 

também porque o comportamento do ambiente de seleção não pode ser completamente 

deduzido (DOSI, 1998). 

Todavia, o ciclo contínuo de inovações tem exigido das organizações características 

estruturais e estratégicas adequadas. É possível ainda afirmar que tais características estão 

associadas à capacidade de inovar da organização e que, dependendo das mesmas, uma 

organização pode apresentar maior ou menor grau de inovação. Whitley (2000) demonstra 

que organizações que adotam estratégias inovadoras apresentam características comuns, tanto 

na estrutura, quanto na estratégia, como também compartilham um ambiente com 

características semelhantes. 

Segundo Martins (2007), algumas características são comunicadas pelas as empresas 

cujo objetivo é a inovação: 

• A vantagem competitiva é criada com produtos inovadores e únicos; 

• A empresa tem o costume de patentear os produtos desenvolvidos; 

• Os projetos são desenvolvidos com tecnologias específicas e ainda não 

padronizadas;  

• A empresa mantém parcerias com instituições de pesquisa e ensino; 

• A empresa está aberta a correr riscos na criação de novos produtos;  
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• Conhecimentos científicos e tecnológicos são vistos como insumos primordiais 

para o negócio; 

• Existem pessoas dedicadas à pesquisa e ao desenvolvimento de produtos 

inovadores; 

• A empresa possui mão de obra altamente qualificada (especialistas, mestres e 

doutores);  

• Os funcionários têm autonomia para adotar novas formas ou abordagens de 

trabalho. 

Por outro lado, outras configurações organizacionais podem promover a eficiência 

interna. O conceito de eficiência se refere à combinação ótima dos insumos e métodos 

necessários no processo produtivo, de modo que gerem o máximo de produto e resultados. 

Isto significa que a eficiência é a capacidade de fazer certo as coisas, de minimizar a relação 

insumos/resultado. Visa a assegurar a otimização da utilização dos recursos e, portanto, 

relaciona-se com os meios e não com os fins (ROSANO, 2008). 

Segundo Catelli (2001), eficiência é o processo pelo qual a organização maximiza seus 

fins com uso mínimo de recursos. Eficiência diz respeito a método, a modo certo de fazer as 

coisas. É definida pela relação entre volumes produzidos/recursos consumidos. Uma empresa 

eficiente é aquela que consegue o bom volume de produção com o menor dispêndio possível 

de recursos.  

Para melhor se compreender a eficiência interna de uma organização, é necessário 

compreender o conceito de função de produção, do qual se deriva a definição e a medida de 

eficiência. Esta função expressa a relação entre a quantidade física de fatores de produção ou 

insumos e a máxima quantidade física de bens e serviços produzidos, pressupondo o método 

de produção mais eficiente.  

Segundo Rosano (2008), a eficiência pode ser de dois tipos: eficiência técnica e 

eficiência econômica. Um método de produção é eficiente do ponto de vista tecnológico, 

quando se emprega o menor nível de insumos possível para produzir um nível dado de 

produção, ou quando se obtém o maior nível de produção possível com um dado nível de 

insumo. Ou ainda, diz-se que um produtor, que produz dois ou mais produtos, é eficiente para 

certa quantidade de insumo, se ele somente conseguir aumentar a produção de um produto, 

quando diminuir a produção de algum outro. 

Um método produtivo é mais eficiente, do ponto de vista econômico, que outro 

quando o primeiro consegue uma quantidade de produto igual ao do segundo com menor 
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custo, ou quando com o mesmo custo se obtém um nível de produção maior. A eficiência 

econômica é uma extensão da eficiência técnica, uma vez que envolve, além dos aspetos 

físicos, os monetários. A produção para ser economicamente eficiente requer a máxima 

eficiência técnica. Porém, uma organização tecnicamente eficiente pode ser ineficiente em 

termos econômicos, se ela não usa a melhor combinação dos insumos que minimiza os custos. 

 Na literatura, é possível identificar algumas características pertencentes às empresas 

que priorizam a eficiência interna:  

• Trabalham com produtos/serviços com concorrentes ou similares no mercado; 

• O preço é definido com base nos custos; 

• Atende um grande número de clientes com um único produto; 

• O baixo custo e produção em larga escala são fonte de vantagem competitiva; 

• A empresa tem a capacidade de atender de imediato o pedido do cliente;  

• Há definição e cumprimento rigorosos de custo e prazo envolvidos no processo de 

desenvolvimento; 

• O reaproveitamento e reuso de recursos é uma prática comum;  

• Possui alguma certificação que garante a padronização do processo produtivo e o 

controle da qualidade;  

• Cada pessoa exerce um cargo (papel) bem definido dentro da organização.  

• A maioria do pessoal técnico possui apenas nível médio ou de graduação.  

Assim, associado aos conceitos aqui apresentados de inovação e eficiência existem, 

como dito anteriormente, configurações organizacionais cujas características podem tornar 

uma empresa propensa a obter resultados inovadores e/ou eficientes. Neste estudo, os 

modelos de negócios das empresas investigadas são caracterizados a partir de uma série de 

características estruturais e de opções estratégicas associadas à propensão à inovação e/ou 

eficiência, representando assim a resposta do sistema organizacional investigado ao ambiente 

institucional. 

 

 

2.2 ASPECTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

 

Modernamente, para que uma empresa se torne verdadeiramente global, deve fazer uso 

de uma ampla variedade de tecnologias da informação, minimizando a distância, o tempo e 
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coletivizando o conhecimento entre os funcionários. Dada sua importância, a tecnologia de 

informação alavanca novos produtos ou serviços e influencia diretamente o desenvolvimento 

das atividades na organização e o alinhamento com os negócios e sistemas de informação. No 

entanto, a tecnologia da informação não pode ser considerada de forma isolada, é necessário 

conhecer suas especificidades. 

Nos anos 70, a informatização das aplicações era realizada de forma isolada e não 

havia a integração dos sistemas pela transferência de informações, como é tão facilmente 

desenvolvido na atualidade. Chegava-se ao extremo de imprimir dados gerados por um 

sistema e entrar, por digitação, com os mesmos dados para alimentar outro sistema (TAIT; 

PACHECO, 1999). O pensamento da época era utilizar os recursos tecnológicos para tornar 

os procedimentos operacionais mais rápidos, seguros e eficientes. Hoje, além de utilizar a 

tecnologia da informação para esta tarefa, que é considerada básica, novos e maiores desafios 

foram incorporados, principalmente com a visão da informação global, na busca de um 

gerenciamento mais eficaz. 

Desde a década de 80, a TI vem passando por um processo evolutivo. O que era antes 

a antiga área de informática, hoje assume um papel de destaque como área de tecnologia da 

informação (TOLEDO et al, 2004; SZAFIR-GOLDSTEIN; SOUZA, 2003). Tapscott (1997) 

explana bem a distinção entre os períodos, considerando-os como duas eras no gerenciamento 

da informação: a era do processamento de dados (PD), caracterizada pelo uso de sistemas de 

informações transacionais ou legados, que processavam as informações utilizadas em 

atividades rotineiras e a era da tecnologia de informação, que combina aspectos de TI e de 

negócios. 

Mcgee e Pruzak (1994) chamam a atenção para a importância estratégica da tecnologia 

da informação nas organizações. Segundo eles, para que as organizações possam compreender 

e aprender a aproveitar os benefícios da tecnologia da informação, a mesma deve estar 

alinhada aos objetivos do negócio. Isto significa dimensionar o uso da tecnologia da 

informação como uma vantagem competitiva e desenvolver arquiteturas e políticas de 

tecnologia coerentes com a estrutura e com as políticas da organização.  Neste sentido, 

Rodriguez (1995) ressalta que o alinhamento da tecnologia ao negócio é a chave do sucesso.  

De forma evolutiva, a Internet representou um significativo contexto promotor de 

possibilidades para as organizações atuais.  A Internet é considerada a maior rede de 

computadores do globo. De acordo com Silva, Romani e Melo (2003), a ideia básica da rede 

sem centro é configurar-se de modo que os recursos estejam disponíveis, mesmo que um 

determinado nó esteja fora de atividade.  
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Após um período de uso restrito às instituições de ensino e de pesquisa e na esteira da 

popularização dos microcomputadores na década de 80, a internet passou para várias outras 

áreas, criando assim o entretenimento e o mundo dos negócios virtuais, além de uma grande 

lista de outros serviços baseados em computador. Dentre tais serviços estão os e-mails, EDI, 

publicação e recuperação de informação, videoconferência e e-govern (TOLEDO et al, 2004; 

HUMES, 2004).      

 Outro aspecto relevante no contexto da tecnologia da informação diz respeito 

ao conceito de software. Na perspectiva técnica, por software entende-se uma sequência de 

instruções codificadas em linguagem de computador. Este conjunto de instruções (programas) 

é lido e processado por microprocessadores, que transmitem comandos que serão executados 

por equipamentos (hardware) (MELO; BRANCO, 1997). Do ponto de vista mercadológico, o 

software é uma mercadoria particular caracterizada pela sua natureza não-material.  

Dentro da discussão técnica sobre softwares, segundo Laudon e Laudon (2000), os 

mesmos se dividem em duas grandes famílias: software básico e software aplicativo. A 

família de software básico inclui programas responsáveis por gerenciar e controlar os recursos 

de hardware. Nesta família, encontram-se representados os sistemas operacionais, bibliotecas 

de serviços de saída de vídeo e de manipulação de banco de dados.  

A família do software aplicativo inclui programas que auxiliam o usuário a realizar 

tarefas específicas. Software aplicativo (ou aplicativo ou ainda aplicação) é um programa de 

computador que tem por objetivo o desempenho de tarefas de índole prática, em geral ligadas 

ao processamento de dados, como o trabalho em escritório ou empresarial. Uma característica 

normalmente encontrada em programas desta família é a presença de uma interface amigável 

com o usuário final. 

Os mais conhecidos softwares aplicativos são processadores de texto e planilhas 

eletrônicas. Os primeiros auxiliam o usuário na redação de seus textos e documentos. 

Planilhas eletrônicas são muito utilizadas para apoiar atividades que incorporem o controle de 

dados numéricos. Com a popularização da Internet, outros aplicativos são bastante comuns: 

navegadores de Internet e clientes de correio eletrônico. 

Independente do tipo de software, existe uma série de organizações articuladas que 

formam a indústria de software. Segundo Toldo, Neto e Rodrigues (2007), a história da 

indústria de software teve sua origem por volta de 1960. Antes dessa época, o software era 

considerado como parte integrante do hardware e não havia nenhuma comercialização desse 

produto como componente distinto das máquinas. Ou seja, o hardware era comercializado 

juntamente com o software e o preço era estabelecido sobre o conjunto da solução. Além 
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disso, presumia-se que a venda casada desses bens e serviços determinava uma forte 

dependência dos clientes em relação aos fornecedores (SOUSA, 2004). 

Entretanto, em certo momento fica claro que o desenvolvimento de software envolvia 

custos, os quais haviam se tornado tão dispendiosos quanto os investimentos em hardware e, 

em alguns casos, chegavam a superar este valor. Esse aspecto, segundo Sousa (2004), foi 

decisivo para que se iniciasse um movimento para a apropriação de um valor comercial ao 

software, desmembrando-o do valor inerente ao hardware. 

Na perspectiva mercadológica, o software é visto como algo comercializado, que 

demanda recursos para sua produção. A função de produção de software não envolve o 

emprego de matérias-primas consumíveis ao longo de seu ciclo produtivo. Por ser intangível, 

a atividade de produção é caracterizada, essencialmente, pelo emprego direto de força de 

trabalho e, por essa razão, o software é usualmente classificado como um serviço. No entanto, 

parte significativa do software apresenta uma existência mercadológica similar à dos bens 

manufaturados, vendido como produto de prateleira (ROSELINO, 2006).  

Nesse caso, o software pode ser conceituado como sendo um bem imaterial. O bem 

imaterial é definido como algo não físico, que geralmente aparece na forma de propriedade 

intelectual (patentes, licenças, marcas registradas, etc.). Quando finalizado, o software pode 

ser comprado, vendido, estocado ou alugado da mesma maneira que os bens físicos. Eles 

consistem principalmente em uma produção imaterial na forma de informação e ciência, 

literatura, criação artística ou de entretenimento que são geralmente registrados e 

armazenados em uma mídia, como papel, fita magnética, filme, CDs e outras (DUARTE, 

2003).   

A definição acima determinaria que a natureza do software, como bem imaterial, seria 

análoga à de outras mercadorias culturais ou artísticas como as que são produzidas e 

comercializadas pela indústria fonográfica e de cinema, por exemplo. No entanto, é 

importante ressaltar uma diferença fundamental que confere à compreensão dos aspectos 

específicos dessa atividade maior importância. Diferentemente dos bens artísticos que 

compõem a indústria cultural, o software não é apenas um bem imaterial destinado ao 

consumidor final. Ele é também um insumo tecnológico, que ocupa papel crescentemente 

central na atual etapa de desenvolvimento das forças produtivas.  

Diferentemente de outros produtos intensivos em informações e conhecimento, como 

aqueles produzidos pela indústria gráfica (livros e revistas), o software é um bem funcionante, 

que interage e, muitas vezes, comanda diretamente a operação de bens materiais, como 
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ferramentas pessoais de trabalho (computadores) e bens intermediários (máquinas industriais) 

(ROSELINO, 2006).   

 Contudo, como dito anteriormente, o software é um bem que, na maioria das vezes, é 

empregado nas organizações como um artefato estático, ou seja, uma “caixa preta”. Deve-se, 

portanto, evidenciar que os softwares são estruturados como resposta de uma estrutura e 

estratégias definidas em outro ambiente organizacional diferente do que é empregado. Nesse 

sentido, muitas empresas se desenvolveram e se estruturaram em torno da indústria de 

desenvolvimento de softwares.  

Esta, por sua vez, possui dinâmica própria composta pela ação de diversas entidades e 

que acabam exercendo pressões mútuas com implicações na estruturação do ambiente e das 

entidades nele inseridas. Deve-se ter em mente que, por trás de um software, existem 

organizações em constante interação com seu ambiente institucional, definindo e redefinido 

suas estratégias e estruturas em torno de modelos de negócio e de metodologias de 

desenvolvimento. Por essa razão, se faz necessário discutir a dinâmica referente por trás da 

indústria de software. 

 

 

2.2.1. Panorama da indústria nacional de software  

 

 

Segundo a ABES (2010), apesar das turbulências que marcaram o ano de 2008, com 

grandes variações nos indicadores econômicos internacionais, o mercado brasileiro de 

software e serviços manteve a 12ª posição no cenário mundial, tendo movimentado 15 bilhões 

de dólares, equivalente a 0,96% do PIB brasileiro daquele ano. Deste total, foram 

movimentados cinco bilhões em software, o que representou perto de 1,68% do mercado 

mundial. Os restantes 10 bilhões foram movimentados em serviços relacionados.  

Em 2008, a participação de programas de computador desenvolvidos no país atingiu 

32,5 % do total do mercado brasileiro de software e, embora tenha representado uma 

participação ligeiramente menor do que no ano anterior, ainda indica a tendência de 

crescimento que vem sendo apontada desde 2004, quando a participação era  de 27%. 

Ainda segundo a ABES (2010) este mercado é explorado por quase 8.500 empresas, 

dedicadas ao desenvolvimento, produção e distribuição de software e de prestação de 

serviços. Daquelas que atuam no desenvolvimento e produção de software, 94% são 

classificadas como micro e pequenas empresas. 
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Quanto à segmentação do setor de software e serviços, verificou-se que, de toda a 

movimentação do mercado nacional, 47,2% são relacionados aos aplicativos, 19,8% ao 

ambientes de desenvolvimento e 32,9% às soluções de infra-estrutura. A categorização de 

serviços registra 12% para consultoria, 29% integração de sistemas, 29% terceirização, 27% 

suporte e 3% treinamento. 

Ainda segundo a ABES (2010), os setores industrial e financeiro continuaram 

representando quase 50% do mercado usuário, seguidos por serviços, comércio, governo, 

agroindústria e outros. Em termos de crescimento, agroindústria e finanças foram os setores 

que apresentaram o maior aumento nos investimentos, com variações positivas de 39% e 41% 

em relação a 2007. 

Para compreender o desenvolvimento da indústria de software nacional, alguns fatos 

mais recentes devem ser relatados, pois representaram marcos que impulsionaram a atividade 

em questão. O governo federal lançou, em novembro de 2003, a nova Política Industrial, 

Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE) com o objetivo de aumentar a eficiência 

econômica, desenvolver e difundir tecnologias com maior potencial de indução do nível de 

atividade e de competição no comércio internacional (BRASIL, 2003).  

A PITCE está focada no aumento da eficiência da estrutura produtiva, da capacidade 

de inovação das empresas brasileiras e das exportações. A PITCE busca contribuir para uma 

maior inserção do país no comércio internacional, estimula os setores em que o Brasil tem 

maior capacidade ou necessidade de desenvolver vantagens competitivas e abre caminhos 

para inserção em setores mais dinâmicos dos fluxos de troca internacionais (KUBOTA, 

2006). 

Software é uma das opções estratégicas da PITCE, pois é considerado pelo governo 

um setor dinâmico, que possui papel de intermediário em uma economia digital. Conforme 

aponta Athreye (2003), o software tem um papel análogo ao de bens de capital em uma 

economia baseada em tecnologias mecanizadas. Isso porque está cada vez mais embutido em 

equipamentos utilizados nas mais diversas indústrias.  

Corroborando o pensamento anterior, Roselino (2006) destaca que o software 

frequentemente penetra as demais atividades econômicas das tecnologias de informação e 

comunicação,  confundido-se com estas atividades. Logo, é importante conceber o software 

como um elo de diversas cadeias produtivas, e não como uma cadeia produtiva particular. 

Esta característica do software é, por outro lado, um fator que reforça a importância do 

mesmo, na medida em que sua presença nas diversas atividades econômicas (ou cadeias) é, 
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crescentemente, um fator determinante da produtividade e da competitividade em diversos 

setores da economia. 

Por outro lado, segundo Kubota (2006), a indústria brasileira de software enfrenta 

algumas dificuldades nos âmbitos interno e externo. Uma delas é o baixo nível de 

internacionalização das empresas. Também existem dificuldades para a obtenção de recursos 

para novos investimentos e mesmo capital de giro. Os bancos são extremamente reticentes 

quanto a emprestar para empresas de software que têm baixo nível de imobilizado, e, por 

consequência, de garantias reais. Esse cenário, altamente desfavorável, compromete o 

crescimento das empresas de software e deixa margem para uma atuação do governo no 

âmbito da PITCE.  

Além disso, existe um virtual monopólio no mercado de determinadas certificações de 

software, muito importantes para a inserção no mercado externo e para as compras 

governamentais (KUBOTA, 2006). De qualquer forma, no texto desenvolvido nesta seção, já 

é possível a evidenciação de certas circunstâncias institucionais que levam os atores 

organizacionais a tomarem decisões cujo resultado é a institucionalização de determinadas 

configurações organizacionais.  

 

 

2.2.2 Características gerais da indústria e das empresas de software 

 

 

De acordo com Melo e Branco (1997), as principais características dessa indústria 

seriam: a alta velocidade na introdução de inovações técnicas e no desenvolvimento de novos 

produtos ou no aperfeiçoamento dos existentes; a competição acirrada; o baixo investimento 

em capital fixo; e a capacidade criativa e intelectual da mão de obra, que é o seu grande ativo.  

Pode-se ainda observar que, ao mesmo tempo em que se apresenta como uma indústria 

tipicamente "jovem", o setor produtor de software não deixa de mostrar alguns sinais de 

amadurecimento, na medida em que sólidas posições competitivas vão sendo construídas por 

algumas empresas líderes, cuja atuação em nível internacional limita a expansão da maior 

parte dos concorrentes (apesar de não impedir a entrada) e fixa padrões estáveis de 

competição, como levantado por Pondé (1993).  

A organização da indústria se caracteriza, então, pela presença de grandes corporações 

que dominam os principais segmentos de mercado, ao mesmo tempo em que se multiplicam 

espaços para a sobrevivência de um grande número de empresas marginais. Em suma, as 
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barreiras à entrada são baixas, permitindo a proliferação de pequenas e médias empresas, 

existindo, porém, significativas barreiras ao crescimento, de modo que as grandes empresas 

dominam os principais mercados (PONDÉ, 1993). Esse fato explica o grande número de 

pequenas empresas atuantes na indústria nacional de software.  

Pode-se dizer ainda que a indústria de software é complexa, pois abrange tanto 

serviços, como produtos, exigindo maior complexidade na compreensão da dinâmica do setor. 

Por possuírem características distintas, os serviços demandam estratégias organizacionais 

diferentes das adotadas por empresas de produtos. É premissa dessa pesquisa que a diferença 

existente na gestão de produtos e serviços influencia na definição do modelo de negócio 

adotado pelas empresas. Sobre isso, são fornecidos esclarecimentos mais adiante nesse 

trabalho.  

Na indústria de software, mesmo as empresas que trabalham os softwares na 

perspectiva de produtos devem considerá-los como produtos atípicos, pois têm caráter 

intangível, semelhante ao dos serviços. Gutierrez e Alexandre (2004) apresentam várias 

formas de classificar as empresas desenvolvedoras de software. 

Uma delas é baseada na classificação da empresa em função do modelo de negócios 

empregado e da forma como o software é considerado, o que resulta em três categorias: 

produtos, serviços e embarcado. Os produtos de software, por sua vez, são divididos em três 

subcategorias: 

• Infra-estrutura (ex.: sistemas operacionais, programas servidores, middleware, 

gerenciador de redes, gerenciador de armazenagem, gerenciador de sistemas, 

segurança); 

• Ferramentas (ex.: linguagens de programação, de gerenciamento de 

desenvolvimento, de modelagem de dados, de business intelligence, de data 

warehouse, ferramentas de internet); e 

• Aplicativos (ex.: Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship 

Management (CRM), recursos humanos, Supply Chain Management (SCM). 

Já nas empresas baseadas em serviços de software, as atividades tradicionais 

demandam conhecimento especificamente relacionado a essa tecnologia, compreendendo 

consultoria, desenvolvimento de aplicativos (software sob encomenda), integração, 

treinamento, suporte técnico e manutenção, entre outros (GUTIERREZ; ALEXANDRE, 

2004) 

Segundo os autores, os serviços de software podem ser classificados em função do 

método de compra em serviço terceirizado ou serviço discreto. Terceirização é definido como 
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a contratação de serviços por meio da transferência de uma parte significativa da 

responsabilidade pelo gerenciamento para o provedor de serviços, e se diferencia de serviços 

discretos, aqueles realizados em um período de tempo curto e predeterminado. O terceirização 

envolve relações contratuais de longo prazo, e, muitas vezes, apresenta metas de desempenho, 

além de requerer uma razoável troca de informações, coordenação e confiança entre as partes.  

Já os serviços de software discretos são aqueles realizados em um período de tempo 

curto e predeterminado. Os contratos de tais serviços são relativamente simples, ficando a 

responsabilidade do projeto com o cliente. Incluem-se nesse grupo os serviços profissionais 

tradicionais. Tais serviços são buscados quando o cliente não é capaz de realizá-los 

internamente de forma eficiente, seja por falta de conhecimento ou de recursos humanos 

disponíveis, procurando uma segunda parte mais bem capacitada. 

Por fim, o software embarcado que é aquele que não é percebido nem tratado 

separadamente do produto ao qual está integrado, seja esse produto uma máquina, um 

equipamento ou um bem de consumo. Ele está presente em centrais telefônicas, terminais, 

celulares, aparelhos de DVD, PDA, autopeças, comandos numéricos computadorizados para 

máquinas-ferramenta etc. Assim, pode-se dizer que todo e qualquer bem de base eletrônica, 

ou que incorpore módulos eletrônicos de controle, carrega em si o software embarcado. 

A crescente difusão da eletrônica por outras cadeias produtivas se faz pela 

incorporação aos bens dessas cadeias de módulos eletrônicos constituídos, simultânea e 

indivisivelmente, por hardware e software. Este último vem aumentando sua presença pela 

transferência para o software da realização de algumas tarefas de comando e controle 

anteriormente realizadas por circuitos, bem como pela agregação de novas funções aos bens 

finais. É a disseminação da eletrônica uma das grandes responsáveis pela diferenciação desses 

bens, sendo incontestável a participação do software na determinação da sua competitividade. 

As especificações de um software embarcado geralmente são muito rigorosas. É necessário 

que ele possua alta estabilidade e opere em tempo real. 

Ainda, é possível perceber algumas outras tipologias utilizadas para classificar os 

software  modelos de negócios empregados em empresas desenvolvedoras de software. 

Existe, por exemplo, a subclassificação do modelo de negócio em função do mercado a que o 

software desenvolvido se destina, a saber: horizontal, quando se aplica a qualquer tipo de 

usuário; ou vertical, ligado a algum usuário ou atividade específica. Hoch et al (2000) 

classificam ainda os modelos de negócio de acordo com o seu foco de mercado em: de massa 

ou corporativos. Uma terceira maneira de classificar os modelos de negócios é em função da 
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forma de comercialização: pacote, customizado, sob encomenda e software as a service 

(SaaS). 

Independente da classificação do software, a sua indústria deve considerar suas 

características especiais para estruturação apropriada dos modelos de negócios. Uma das 

diferenças do software em relação ao outros bens tangíveis é que os defeitos tendem a ser uma 

função descontínua de suas entradas. Sérias falhas mecânicas em veículos, por exemplo, 

tendem a ser anunciadas por ruídos e outros sinais. Já o software pode funcionar bem em um 

momento e falhar no próximo, sem qualquer aviso prévio. Falhas dessa natureza em veículos 

normalmente estão associadas aos seus componentes eletrônicos, que apresentam software 

embarcado (KUBOTA, 2006). 

O software não se desgasta. Por um lado, se um programa executa um cálculo 

corretamente na primeira vez, provavelmente o fará também na milésima ou na milionésima. 

Por outro lado, o software tende a tornar-se obsoleto com rapidez cada vez maior. A produção 

de software tem custo marginal próximo de zero, e a qualidade de suas cópias tende à 

perfeição. Em contraste, simples bolas produzidas em série apresentarão pequenas variações 

de diâmetro. O controle estatístico do processo de reprodução de software não é muito 

relevante. Shapiro e Varian (1999) afirmam que o custo da produção da informação é elevado, 

enquanto que o de reprodução é baixo, ou seja, tem altos custos fixos e baixos custos 

marginais. 

O funcionamento de um software está associado a uma série de produtos 

complementares, como, por exemplo, o processador e as impressoras. Shapiro e Varian 

(1999) afirmam que software e hardware estão inexoravelmente ligados, os quais são ótimos 

exemplos de complementos. Schmalansee (2000) denomina de system effects aqueles em que 

o valor de um componente de um sistema depende de componentes complementares. O 

complementador soma-se aos fornecedores, concorrentes e clientes da companhia. Essa 

característica torna a relação, aparentemente dicotômica, de cooperação e competição, uma 

constante dentro da indústria. 

Por todos esses motivos, Caulkins (2003) afirma que a analogia com produtos e 

serviços comuns não é a mais adequada para o software. Empresas de softwares adotam 

modelos de negócios diferentes em função das especificidades da indústria de software e do 

tipo de software comercializados. Além das características estratégicas e estruturais 

demandadas, inexoravelmente, pelas características inerentes aos softwares, existem outras 

que podem variar em função das pressões isomórficas exercidas pelas diversas entidades 

institucionais presentes no ambiente que as empresas estão imersas.  
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De forma geral e com o intuito de operacionalizar a pesquisa, as empresas de software 

têm seus modelos de negócios caracterizados em função das características estruturais e das 

estratégias empregadas. Como base nesses elementos, dois modelos básicos de negócios 

adotados pelas empresas de software podem ser citados, quais sejam: fábrica de software ou 

empresa de software de base tecnológica.  

Nessa pesquisa, esses modelos configuram um continuum cujas extremidades 

apresentam, de um lado, a fábrica de software e, do outro, as empresas de base tecnológica. 

Associados à definição de cada um dos dois modelos de negócios supracitados, a pesquisa 

também caracterizará as empresas em função do objetivo do sistema organizacional através da 

propensão à inovação e à eficiência. Para isso, identifica e descreve as opções estratégicas e 

características estruturais que permitam inferências acerca dos objetivos das empresas 

investigadas. 

 

  

2.2.3 Modelos de negócios na indústria de software 

 

 

2.2.3.1 Fábrica de software 

 

 

No caso das fábricas de software, o desempenho cada vez mais otimizado das fábricas 

industriais clássicas, a consolidação das técnicas de engenharia de software, juntamente com o 

refinamento dos ambientes de desenvolvimento e o surgimento de novos ambientes de projeto 

e suporte integrados, têm feito com que, cada vez mais, esforços sejam despendidos no 

sentido de implantar o conceito de Fábrica de Software (FERNSTROM et al, 1992). Segundo 

Medeiros et al (2004), esse conceito simboliza uma desejada mudança de paradigma da 

produção de software focada no trabalho intensivo, para um estilo mais focado no capital, 

onde investimentos substanciais podem ser feitos sob um nível de risco aceitável. 

A fábrica clássica, onde as pessoas atuam como máquinas na realização de tarefas pré-

determinadas, não é um modelo nem desejável, nem correto para fábrica de software. No 

contexto de software, a analogia com a fábrica pode ser aplicada apenas aos objetivos da 

produção baseada no estilo industrial, e não na sua implementação. A manufatura de software 

envolve pouca ou nenhuma produção tradicional: todo sistema é único. Apenas partes 
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individuais podem aparecer repetidamente em mais de um sistema (FERNSTROM et al, 

1992). 

Fernandes e Teixeira (2004) afirmam que uma fábrica de software pode ter vários 

domínios de atuação, desde um projeto de software completo, até um projeto físico ou a 

codificação de um programa de computador. Os autores listam que o importante para a 

caracterização de um modelo de negócio como fábrica de software está em seus atributos e 

não na área de atuação. São características de uma fábrica de software: 

• Processos definidos para o desenvolvimento de software; 

• Alto poder de atendimento; 

• Ordens de serviços padronizadas; 

• Estimativas de custo e prazo; 

• Controle de perfis de recurso humanos; 

• Processos de planejamento e controle da produção; 

• Controle de componentes ou itens de software; 

• Produção de software baseada em métodos e técnicas padronizadas; 

• Treinamento de recursos humanos; 

• Garantia da qualidade do produto; 

• Melhoria contínua do processo; 

• Controle da qualidade; 

• Ambiente de software alinhado às necessidades do usuário. 

Fernstrom et al (1992) definem uma fábrica de software como aquela que deve estar 

calcada na questão única do software. Afirmam ainda que as partes individuais de um 

software são repetidas em vários projetos. Na mesma linha, L’erário et al (2004) afirmam que 

a fábrica de software deve ser orientada ao produto e, consequentemente, ao processo. Deve 

focar alguns domínios do conhecimento e desenvolver produtos em alguns segmentos para se 

consolidar no mercado. 

Humphrey (1991) deixa claro que a evolução do conceito de fábrica de software está 

embasada nas necessidades de aumento de produtividade que só é possível através da 

implementação do conceito de reuso de componentes, de modelos processuais e de 

estabelecimento de métricas quantitativas ligadas à produção, sendo, assim, possível alcançar 

economia de escala produtiva dentro do ambiente de produção de software. Segundo o mesmo 

autor, a implementação de tais premissas passa por princípios de gestão como, por exemplo: 
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administração de pessoal, metodologia de processo, suporte ao processo, controle de processo 

e melhoria contínua. 

Outro conceito de fábrica de software é apresentado por Li et al (2001) e define que 

uma fábrica de software deve possuir um conjunto de ferramentas padronizadas para 

construção de software, bases históricas a serem utilizadas no gerenciamento de projetos e, 

principalmente, um alto grau de reuso de código no processo de produção de determinado 

software. No seu modelo, Li et al (2001) afirmam que é possível observar cinco componentes 

básicos para uma fabrica de software: técnicas, processos, atores envolvidos, especificação de 

gerenciamento, ativos de processo, ferramentas e componentes de códigos.   

Na perspectiva operacional da fábrica de software, Basili et al (1992) apresenta o 

conceito de fábrica de componentes que tem o objetivo de produzir componentes 

hermeticamente fechados, que devem ser utilizados nas unidades de software montadas pela 

fábrica de software. Ressalta, ainda, a presença da base de componentes cuja finalidade é 

armazenar componentes desenvolvidos para uso e reuso futuro. 

Dessa forma, durante a concepção de uma fábrica de software, atividades relacionadas 

à forma de organizar a estrutura geral de uma fábrica de software são consideradas, tendo em 

vista os objetivos já mencionados. As principais decisões tomadas na definição do modelo de 

negócio devem ser feitas em função do contexto e do ambiente que se pretende criar. Fazem 

parte das decisões a definição, por exemplo, dos perfis funcionais e as respectivas atividades a 

serem desempenhadas; da metodologia de desenvolvimento de software a ser utilizada 

incluindo artefatos e métricas; do plano de processos descrevendo as atividades e 

relacionando-as com os artefatos e perfis funcionais responsáveis pela execução das mesmas; 

e do material de instrumentação necessário (MEDEIROS et al, 2004). 

Segundo Cusumano (1991), o sucesso das fábricas de software do Japão e dos Estados 

Unidos se deve à inclusão de um alto grau de reusabilidade de código, aumento da qualidade e 

da eficiência operacional. As fábricas de software, com a simplificação dos processos, 

integridade conceitual dos modelos, aderência aos padrões e automação seletiva no processo 

de desenvolvimento, vêm obtendo resultados expressivos. 

 No Brasil, ainda estão em fase de desenvolvimento, a cultura e a prática do uso de 

métricas que permitam avaliações quantitativas dos diferentes produtos gerados durante o 

processo de desenvolvimento. Essa relativa falta de métricas torna extremamente complexa a 

avaliação comparativa de qualidade dos softwares construídos, bem como as avaliações de 

custos e prazos de execução das diferentes fases desse processo. 
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Enfim, uma fábrica de software deve ser vista como uma unidade de produção 

especializada nas atividades de construção de software que se caracteriza por modelo 

semelhante a um processo industrial, visando principalmente a qualidade e a produtividade. É 

na proposta de trabalho de uma fábrica de software que a tecnologia da informação (TI) 

transforma-se num processo de produção efetivo.   

 Dentre muitos modelos, pode-se citar três em destaque: o modelo japonês, com foco 

em alta produtividade e qualidade; o modelo europeu, com foco na integração de ambientes 

de desenvolvimento de software; e o modelo norte-americano, com as abordagens baseadas na 

experiência e na maturidade da organização (AAEN, 1997). A abordagem japonesa para o 

conceito de fábrica se baseia na junção de idéias, técnicas e ferramentas, todas alinhadas sob a 

tecnologia e a organização. Nesse modelo, o foco principal da organização é tornar a rotina de 

trabalho simples e repetitiva, e padronizar os processos de trabalho. 

 As diferentes experiências das organizações japonesas culminaram no levantamento 

de nove elementos básicos comuns às organizações de desenvolvimento de software 

(CUSUMANO, 2004): 

• Comprometimento com a melhoria de processos; 

• Segmentação e foco em produto-processo; 

• Análise e controle da qualidade e do processo 

• Processo centralizado de pesquisa e desenvolvimento 

• Nivelamento e padronização do conhecimento 

• Padronização dinâmica 

• Reusabilidade sistemática 

• Integração de ferramentas CASE ao ambiente de fábrica 

• Melhoria dos processos de maneira incremental 

 Já o modelo europeu foca na criação de uma arquitetura e um framework para o 

ambiente integrado de desenvolvimento, através da criação de um modelo genérico de fábrica 

de software, constituído de ferramentas, componentes e ambientes que suportem diversas 

áreas de negócio (AAEN, 1997). Dessa forma, é possível instanciar um ambiente de fábrica a 

partir do modelo genérico e adaptá-lo à organização para apoiar a execução de um 

determinado projeto. 

 No entanto, a busca pela generalização envolve o desafio de manter um processo de 

trabalho dentro de uma organização montada a partir de um modelo genérico, onde, 

independente dos componentes utilizados para montar um ambiente de fábrica, o processo 
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deve fluir com sucesso entre estes componentes. Para tal, o modelo genérico busca embutir o 

processo de software nas ferramentas de suporte ao ambiente de fábrica, de modo a 

automatizar a padronização do trabalho. Usando como base os nove elementos descritos 

anteriormente, esta abordagem trata apenas poucos elementos: o foco em produto e em 

processo, pesquisa e desenvolvimento centralizados de processos, reusabilidade sistemática e 

integração de ferramentas computadorizadas ao ambiente de fábrica. 

 Já a abordagem norte-americana baseada em experiências, também conhecida por 

Fábrica de Experiências, é suportada pelo paradigma de melhoria da qualidade (BASILI, 

1992).  Nesta abordagem, o foco é o aprendizado através das experiências, onde é possível 

errar, desde que sejam extraídas lições para as próximas etapas. A partir desse aprendizado, 

torna-se possível o entendimento das relações entre aspectos qualitativos de produtos e 

características dos processos aplicados na fábrica, o que facilita a tomada de ações para novas 

melhorias na organização.  

 Neste modelo, o esforço para a implementação da melhoria dos processos através da 

experiência é intenso, pois exige da fábrica um controle mais preciso sobre a execução de 

suas atividades, através da utilização de métricas.  Partindo desta abordagem, surge o modelo 

de uma organização madura, cujo objetivo é atingir um processo de desenvolvimento 

previsível, confiável, e passível de evoluções, capaz de suportar a produção de softwares de 

alta qualidade (PAULK et al, 1993).  

 Outro ponto importante associado a este modelo e que o mesmo pressupõe a existência 

de um sponsor, ou seja, um patrocinador para o desenvolvimento do software e serviços de 

tecnologia. No início dos tempos, os maiores patrocinadores da indústria foram o governo 

americano, através de empresas públicas e forças armadas, e empresas de porte muito grande. 

Com o sucesso, o modelo foi sendo aperfeiçoado chegando ao que é conhecido hoje como 

investimento em capital de risco e participação na bolsa de valores de empresas de tecnologia. 

As empresas americanas se financiam destas duas formas, tendo sido reduzido o papel do 

sponsor público. 

 Ademais, pode-se apresentar o modelo indiano que se tornou referência em 

terceirização de serviços de desenvolvimento e manutenção de software. Neste modelo pode-

se evidenciar alta proporção no quadro de pessoal, em que a parcela de profissionais 

dedicados exclusivamente à codificação de programas é alta, comparada a outros países em 

que se apostou na oferta de terceirização de sistemas. De fato, observa-se que a Índia reúne o 

custo mais baixo com a melhor qualificação de pessoas, o que permite a existência de 
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enormes vantagens comparativas nos custos do trabalho. É consensual na literatura o papel 

fundamental dos custos salariais para a “decolagem” desta indústria. 

 Em geral as exportações e a produção de software indianas são condicionadas por uma 

divisão internacional do trabalho, sendo que a maioria dos contratos envolve apenas estágios 

menos qualificados de codificação e testes para os trabalhadores indianos. Isso significa que 

os indianos são programadores, trabalhando em acordo com requisitos e especificações 

determinados por desenvolvedores estrangeiros, e não analistas de sistemas ou designers. 

(HEEKS, 1998). 

 Este modelo privilegia a criação de um contingente de profissionais altamente 

especializados formando um centro de excelência para o desenvolvimento de software. Neste 

caso o modelo privilegia a competência para desenvolver tecnologia e não o produto final. O 

governo tem participação fundamental no modelo através de forte política de isenção fiscal, 

promoções do conceito e facilidades para a capacitação dos profissionais no exterior. O 

resultado é a imagem de excelência a custo baixo. A indústria não é reconhecida pelo produto 

final, mas pela competência no Desenvolvimento (ASSESPRO, 2004). 

 

 

2.2.3.2 Empresas de bases tecnológicas 

 

 

Por outro lado, existem as empresas desenvolvedoras de software cujos modelos de 

negócios são aqueles caracterizados por empresas de base tecnológica, ou seja, possuem 

estratégias e estrutura que primam pela inovação e pela flexibilidade. Segundo Oliva et al 

(2005), essas empresas aplicam, em seu processo produtivo, alta densidade de conhecimento e 

são, por natureza, geradoras e dependentes da inovação. 

Entende-se como empresa de base tecnológica aquelas empresas industriais com 

menos de 100 empregados, ou empresas de serviço com menos de 50 empregados, que estão 

comprometidas com novos produtos ou processos, caracterizando-se, ainda, como empresas 

que usam tecnologias inovadoras (MACHADO et al, 2001). 

Segundo o Ministério de Ciência e Tecnologia (2010), as empresas de base 

tecnológica podem ser compreendidas como um empreendimento que fundamenta sua 

atividade produtiva no desenvolvimento de novos produtos ou processos, baseado na 

aplicação sistemática de conhecimentos científicos e tecnológicos e utilização de técnicas 

avançadas ou pioneiras. 
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Valério Netto (2006) compreende que as empresas de base tecnológica atuam como 

agentes de mudanças, introduzindo inovações na estrutura industrial a partir de 

conhecimentos científicos e se estruturam com base em novas ideias de produtos e serviços. 

Segundo Pinho (2007), há muitas definições de base tecnológica, mas neste trabalho é adotada 

a utilizada por Machado et al (2001) que afirmam que empresas de base tecnológica são 

empresas industriais que estão comprometidas com o projeto, desenvolvimento e produção de 

novos produtos/processos. Caracterizam-se, ainda, pela aplicação sistemática de 

conhecimento técnico-científico. Estas empresas usam tecnologia inovadora; têm uma alta 

proporção de gastos com pesquisa e desenvolvimento; empregam pessoal técnico-científico e 

de engenharia; e servem a mercados específicos.  

Independente da definição, pode-se perceber que a inovação é elemento basilar da 

empresas de base tecnológica, uma vez que estas empresas buscam, através da aplicação de 

seus recursos, o desenvolvimento de algo novo. Para Schumpeter (1955), a inovação é 

representada pela atividade de transformação de um elemento já inventado em um elemento 

comercialmente útil, que venha a ser aceito em um sistema social.  

Como já apresentado anteriormente, inovar é romper com modelos pré-estabelecidos. 

Portanto, pode-se concluir que o processo de inovação é, em sua raiz, caracterizado pela 

incerteza e decorrente não apenas de fatores tecnológicos, mas também porque o 

comportamento do ambiente de seleção não pode ser completamente deduzido (DOSI, 1998). 

Uma inovação pode ser um novo produto ou um novo processo, uso de novas matérias 

primas ou uma nova forma de organização. A distinção entre renovar ou melhorar um produto 

ou serviço já existente e introduzir algo efetivamente novo no mercado é um dos debates na 

literatura sobre inovação.  

A inovação incremental explora o potencial dos padrões existentes e, muitas vezes, 

reforça a dominância das empresas já estabelecidas. Já a inovação radical geralmente abre 

novos mercados e aplicações potenciais. Ela usualmente cria dificuldades para as empresas já 

estabelecidas e pode ser a base do sucesso para as empresas emergentes (HENDERSON; 

CLARK, 1990). 

No Brasil, este segmento de empresa tem surgido principalmente através das 

incubadoras tecnológicas, na qual proveem as condições mínimas para sua operacionalização 

buscando estimular as atividades empreendedoras, promover o desenvolvimento tecnológico e 

o crescimento regional, diversificar as economias regionais e a geração de empregos. 

Assim, para conseguir o nível de inovação que caracteriza as empresas de base 

tecnológica, as mesmas assumem características específicas. As características das empresas 
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de base tecnológica, destacadas por Soares (1994) e Machado et al (2001) que envolvem o 

contexto de negócio das mesmas são apresentadas abaixo:  

• Informação, conhecimentos científicos e tecnológicos como insumo intensivo;  

• Produção flexível;  

• Estrutura horizontal;  

• Áreas integradas;  

• Rotatividade de funções;  

• Constante troca de informações entre funcionários;  

• Gestão da qualidade total;  

• Mão de obra altamente qualificada;  

• Desenvolvimento de projetos, novos produtos ou processos com tecnologias bem 

específicas e ainda não padronizadas;  

• Atendem a mercados pequenos e específicos;  

• Produtos de alto valor agregado, preferencialmente, bens de capital, componentes e 

sistemas industriais;  

• Tecnologias preponderantes baseadas principalmente na eletrônica e informática.  

Valério Netto (2006) complementa, apresentando as seguintes características:  

• Poucos níveis hierárquicos;  

• Ausência de vários departamentos;  

• Proximidade com os clientes;  

• Integração e relacionamento entre os funcionários;  

• Comunicação mais eficaz entre as pessoas da instituição. 

A FINEP (2006), agência do governo federal que apóia projetos tecnológicos no 

Brasil, tem trabalhado com a seguinte caracterização para empresa de base tecnológica:  

São empresas de qualquer porte ou setor que tenham, na inovação tecnológica, os 

fundamentos de sua estratégia competitiva. Desenvolvem produtos ou processos 

tecnologicamente novos ou melhorias tecnológicas significativas em produtos ou processos 

existentes. Obtêm parte significativa de seu faturamento de produtos novos e/ou protegidos 

por patentes ou direitos do autor. Encontram-se em fase pré-operacional e destinam pelo 

menos 30% de suas despesas operacionais para as atividades de pesquisa e desenvolvimento. 

E empregam mão de obra extremamente qualificada (nível superior, mestrado e doutorado).   

É possível perceber que, na definição do modelo de negócio das empresas, existem 

características estruturais e opções estratégicas associadas ao produto, ao processo e às 
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pessoas que fazem parte da organização. É importante destacar que é com base nestas 

características que esta pesquisa irá retratar o modelo de negócio das organizações 

investigadas, situando as mesmas em um continuum em cujos extremos estão os modelos 

definidos como fábrica de software e empresas de base tecnológica. 

 

 

2.2.4 Processo produtivo em empresas de software 

 

 

Assim, apesar de possuir grande diversidade, o desenvolvimento de produtos 

provenientes da indústria de software segue, de forma geral, os princípios da engenharia de 

software. A engenharia de software se produz através de um conjunto de fases, sendo que 

cada uma dessas fases pode envolver métodos, ferramentas e procedimentos, cujas formas de 

estruturação são citadas como modelo de engenharia de software (PRESSMAN, 2002).  

Quatro modelos de engenharia de software têm sido amplamente discutidos na 

literatura: o ciclo de vida clássico (ou cascata), a prototipação, o modelo espiral e as técnicas 

de quarta geração (PRESSMAN, 2002). Também, pode-se dizer que atualmente um novo 

modelo tem sido bastante usado: o modelo iterativo e incremental (PAULA FILHO, 2001; 

BOOCH; RUMBAUGH; JACOBSON, 2000). 

Segundo Pressman (2002), independentemente do paradigma de engenharia de 

software escolhido, o processo de desenvolvimento de software contém três fases genéricas, 

quais sejam: definição, desenvolvimento e manutenção.  

Na fase de definição, é traçada a intenção do que se quer desenvolver. São 

identificadas quais informações têm de ser processadas, qual função e desempenho são 

desejados, quais interfaces devem ser estabelecidas, quais restrições de projeto existem e 

quais critérios de validação são exigidos para se definir um sistema bem-sucedido. Essa fase 

pode ainda ser subdividida em três outros estágios: a análise do sistema, o planejamento do 

projeto e a análise de requisitos. É através da execução desses estágios que se pode garantir o 

alinhamento estratégico dos projetos de SI.  

A fase de desenvolvimento focaliza os meios para se atingir o que foi previamente 

definido. Aqui, o desenvolvedor tenta definir como a estrutura de dados e a arquitetura de 

software têm de ser projetadas, como os detalhes procedimentais têm de ser implementados, 

como o projeto será traduzido numa linguagem de programação e como os testes têm de ser 

realizados. Assim como na fase anterior, é possível subdividir o desenvolvimento em três 
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estágios: projeto de software, que traduz os requisitos em um conjunto de representações; a 

codificação, que resulta em instruções que podem ser executadas pelo computador; e os testes, 

que são capazes de descobrir defeitos de função, lógica e implementação. 

Por fim, a fase de manutenção que se concentra nas mudanças associadas às correções 

de erros, adaptações produzidas por exigências variáveis dos usuários. Aqui são reaplicados 

os estágios das fases de definição e desenvolvimento. Quatro tipos básicos de mudanças 

podem ser encontrados durante a fase de manutenção: a correção, que é feita devido a erro de 

desenvolvimento; as adaptações, que são feitas em função de mudanças ambientais; as 

melhorias funcionais, que resultam de exigências para além de suas exigências funcionais; e 

as prevenções, que assume que mudanças, tanto no ambiente externo, quanto de 

especificações, vão ocorrer, portanto já prepara o produto para que o impacto causado por 

essas alterações não afete o software. 

Sommerville (2003) compartilha pensamento semelhante, pois afirma que embora 

existam vários processos para o desenvolvimento de software, existem atividades 

fundamentais comuns a todos eles: 

• Especificação de Software: definição das funcionalidades (requisitos) e das restrições 

do software. Geralmente é uma fase em que o desenvolvedor conversa com o cliente 

para definir as características do novo software. 

• Projeto e Implementação de Software: o software é produzido de acordo com as 

especificações. Nesta fase são propostos modelos através de diagramas, e estes 

modelos são implementados em alguma linguagem de programação. 

• Validação de Software: o software é validado para garantir que todas as 

funcionalidades especificadas foram implementadas. 

• Evolução de Software: o software precisa evoluir para continuar sendo útil ao cliente. 

Roselino (2006) expõe, sob a perspectiva técnica e gerencial, os diferentes níveis 

hierárquicos dessas funções sob a forma de uma pirâmide invertida. Na base estreita, estariam 

as atividades mais estratégicas para a firma e de maior potencial de inovação. Essas atividades 

mais densas em conhecimento constituiriam a base para o desenvolvimento das outras 

funções de design.   

Nesse sentido, identificam-se nas etapas anteriores à produção propriamente dita, os 

elos hierarquicamente superiores do processo produtivo do software. As etapas ou funções 

mais simples requeridas pelo processo produtivo do software são aquelas relacionadas à 

programação e testes: a codificação é um processo relativamente simples, não está baseada 



77 
 

em criatividade, conhecimento organizacional, ou interação com o demandante. Programação 

comum representa mais de 80% das atividades envolvidas e requer qualificação 

comparativamente reduzida (SCHWARE, 1992). 

  Essa etapa do processo é baseada em trabalho rotineiro, com funções repetitivas que 

exigem um trabalhador com qualificação frequentemente de nível técnico. Existe, então, nessa 

divisão do trabalho no desenvolvimento do software, uma separação entre funções associadas 

à concepção, concentrada nas etapas de análise de requisitos e design de alto nível, intensiva 

em conhecimento tácito e desempenhada por profissionais altamente qualificados, e a 

execução, localizadas nas etapas de programação e testes, em que o conhecimento é 

codificado, exigindo programadores, usualmente de formação técnica.  

Também, deve-se ressaltar que, para tornar o desenvolvimento de software uma 

atividade mais estruturada, surgiram modelos de processo de software, que visam a organizar 

o desenvolvimento, utilizando diversas técnicas e métodos (SOMMERVILLE, 2003). 

Dependendo do tipo de projeto que será desenvolvido, modelos diferentes serão utilizados, 

porém, todos seguem um determinado ciclo, que vai determinar a metodologia adotada.   

Segundo Pressman (2002), apesar de existir em qualquer processo de desenvolvimento 

de software, as metodologias sofrem variações de acordo com o objetivo pretendido pelo 

sistema organizacional. Em outras palavras, a metodologia empregada mantém relação com o 

modelo de negócio adotado pela empresa desenvolvedora de software. Também se busca 

evidenciar que as metodologias e praticas empregadas podem manter relação com o ambiente 

no qual as empresas estão inseridas. Com base nessa premissa, é que se assume, nesse 

trabalho, que tais variações podem ser decorrentes de forças institucionais, atores e do modelo 

de negócio da empresa, sendo as opções feitas no decorrer dessas etapas provenientes da 

interação entre o ambiente institucional, os modelos de negócios definidos e as metodologias 

de desenvolvimento. 

De forma geral, pode-se inferir, a partir de levantamento exaustivo na literatura, que 

tais metodologias estão classificadas em dois paradigmas principais, quais sejam: 

metodologias tradicionais e metodologias ágeis.  

 
 

2.2.4.1 Paradigma tradicional de desenvolvimento de software 
 
 
 As metodologias consideradas tradicionais, também chamadas de orientadas à 

documentação, têm como característica marcante serem divididas em etapas ou fases. Essas 
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fases são muito bem definidas e englobam atividades como análise, modelagem, 

desenvolvimento e testes. Cada fase concluída gera um marco, que geralmente é algum 

documento, protótipo do software, um diagrama de UML (Unified Modeling Language) ou 

mesmo uma versão do sistema.  

O foco principal das metodologias tradicionais é a previsibilidade dos requisitos do 

sistema, que traz a grande vantagem de tornar os projetos completamente planejados, 

facilitando a gerência do mesmo, mantendo sempre uma linha, caracterizando o processo 

como bastante rigoroso (OLIVEIRA et al, 2004). 

Hoje, as metodologias que melhor representam o paradigma tradicional de 

desenvolvimento de software é a metodologia RUP (rational unified process) e a metodologia 

cascata. Estas, por sua vez, compartilham características comuns como, por exemplo, a 

divisão do desenvolvimento em etapa bem definidas. O RUP, especificamente, faz tal divisão 

através do uso do conceito de disciplinas, quais sejam: modelagem de negócio, levantamento 

de requisitos, análise e projeto, implementação, teste, implantação, gerência de configuração e 

mudanças, gerência de projeto e ambiente (KRUCHTEN, 2000). 

Segundo NETO (2004), o RUP é aplicável em classes de projetos variadas, sendo 

considerado um framework genérico para os processos de desenvolvimento, a contar que este 

deve ser configurado de acordo com o tamanho e a necessidade de cada projeto.e/ou empresa 

desenvolvedora. 

O RUP é uma metodologia interativa, ou seja, trabalha em ciclos de desenvolvimento. 

Isso provê vários benefícios como (KRUCHTEN, 2000): 

• Gerenciamento de Requisitos: após do começo do desenvolvimento, é comum que os 

requisitos mudem, fazendo com que haja alterações na documentação. Desenvolvendo 

iterativamente, essas alterações são facilmente gerenciáveis; 

• Integração dos Elementos: quando cada módulo é desenvolvido este é integrado ao 

sistema como um todo, evitando que este seja um problema no final do projeto; 

• Gerenciamento de Riscos: a cada iteração é possível analisar pontos críticos e 

planejar estratégias para não se perder tempo durante o desenvolvimento; 

• Testes: os testes são realizados ao final de cada módulo, permitindo que erros e não-

conformidades possam ser tratados ainda dentro do mesmo ciclo. 

Já a metodologia de desenvolvimento em cascata caracteriza-se pelo seu caráter 

preditivo, prescritivo, seqüencial, burocrático, rigoroso, orientado a processos e dados, 

formais e controlado, que tem o sucesso alcançado desde que esteja em conformidade com o 
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que foi planejado (Pressman, 2006). Foi desenvolvida pela marinha norte-americana nos anos 

60 para permitir o desenvolvimento de softwares militares complexos.  

Como dito, no modelo em cascata, o desenvolvimento segue uma conjunto de passos 

ordenados. Ao final de cada passo, os desenvolvedores do projeto finaliza uma revisão. O  

desenvolvimento só continua quando o cliente estiver satisfeito com os resultados, pois se for 

necessário fazer alguma modificação, voltar os passos de desenvolvimento do projeto é 

inviável. 

A metodologia em cascata é extremamente formal, como seria normal de se esperar de 

uma metodologia cujas raízes encontram-se no militares. Pode-se afirmar que a metodologia 

em cascata é baseada em documentos e possui uma enorme quantidade de “entregáveis” e 

saídas que nada mais são do que documentos. Outra características deste modelo é o alto valor 

dado ao planejamento. O forte planejamento inicial reduz a necessidade de planejamento 

contínuo conforme o andamento do projeto. 

É importante dizer que a metodologia cascata e a RUP, assim como a maioria das 

metodologias tradicionais, surgiram em um contexto de desenvolvimento de software muito 

diferente do atual, baseado apenas em mainframes e terminais burros (ROYCE, 1970). Na 

época, o custo de fazer alterações e correções era muito alto, uma vez que o acesso aos 

computadores era limitado e não existiam modernas ferramentas de apoio ao desenvolvimento 

do software. Por isso, o software era todo planejado e documentado antes de ser 

implementado. Além disso, possuiam processos e papéis bem definidos durante o 

desenvolvimento.  

Por essa razão, pode-se dizer que as metodologia tradicionais funcionam bem quando 

os requisitos do usuário são rígidos e podem ser conhecidos com antecedência. Também, são 

para situações nas quais há um bom conhecimento do domínio e das tecnologias que serão 

utilizadas para desenvolver o software. 

 

 

2.2.4.2 Paradigma ágil de desenvolvimento de software 

 

 

O termo metodologias ágeis tornou-se popular em 2001, quando 17 especialistas em 

processos de desenvolvimento de software representando os métodos Scrum (SCHWABER; 

BEEDLE, 2002), Extreme Programming (XP) (BECK, 1999) e outros, estabeleceram 
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princípios comuns compartilhados por todos esses métodos. Foi então criada a Aliança Ágil e 

o estabelecimento do Manifesto Ágil. 

Os conceitos chaves desse manifesto são: 

• Indivíduos e interações ao invés de processos e ferramentas. 

• Software executável ao invés de documentação. 

• Colaboração do cliente ao invés de negociação de contratos. 

• Respostas rápidas a mudanças ao invés de seguir planos. 

O Manifesto Ágil não rejeita os processos e ferramentas, a documentação, a 

negociação de contratos ou o planejamento, mas simplesmente mostra que eles têm 

importância secundária quando comparado com os indivíduos e interações, com o software 

estar executável, com a colaboração do cliente e as respostas rápidas a mudanças e alterações 

(SOARES, 2008). As metodologias consideradas ágeis seguem os seguintes princípios: 

• Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente, através de entregas rápidas e contínuas, 

gerando valor ao software. 

• Recebem bem as mudanças dos requisitos, mesmo em estágios tardios do 

desenvolvimento. Processos ágeis devem admitir mudanças que trazem vantagens 

competitivas para o cliente. 

• Trabalham para entregar software, em intervalos de duas semanas até dois meses, 

com preferência para que tenha uma curta escala de tempo. 

• Empresários e desenvolvedores devem trabalhar juntos diariamente durante todo o 

projeto. 

• Construam projetos com indivíduos motivados, dê-lhes o ambiente e o suporte que 

precisam, e confie neles para ter o trabalho realizado. 

• O método mais eficiente e efetivo de transmitir informação para a equipe de 

desenvolvimento está na conversa face-a-face. 

• Software funcionando é a principal medida para o progresso. 

• Processos ágeis promovem o desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, os 

desenvolvedores e os usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante 

indefinidamente. 

• Atenção contínua para uma excelência técnica e um bom design aumenta a agilidade. 

• Simplicidade – a arte de maximizar o valor do trabalho não feito – é essencial. 

• As melhores arquiteturas, requisitos e design surgem a partir de equipes auto-

organizadas. 
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• Em intervalos regulares, as equipes devem refletir sobre como se tornaram mais 

efetivas e, em seguida, aprimorar e ajustar de acordo com seu comportamento. 

Segundo Pressman (2006), dentre as metodologias que seguem os princípios ágeis 

supracitados podem ser citadas a Extreme Programming (XP), SCRUM, Feature Driven 

Development (FDD), Dynamic Systems Development Method (DSDM), Lean Development, 

Crystal, Adaptative Software Development (ASD), Pragmatic Programming, Test Driven 

Development, e outras. 

Dentre as metodologias supracitadas, a Extreme Programming e a Scrum se destacam 

no contexto deste trabalho. A Extreme Programming é uma metodologia deliberada e 

disciplinada para o desenvolvimento de software. A XP vem sendo bastante utilizada e vem 

tomando espaço que antes pertencia a metodologias tradicionais (BECK, 1999). Segundo 

Andrade e Santos (2010), para delinear o processo de desenvolvimento, a XP foi estruturada 

segundo algumas práticas que permitem aumentar a qualidade do software gerado, 

aumentando assim a satisfação do cliente. Essas regras e práticas se dividem em 4 (quatro) 

categorias, quais sejam: Planejamento, Designing, Codificação e Testes. A XP tem como um 

dos valores principais a comunicação, portanto durante a todo o decorrer do projeto, é muito 

importante que haja uma interação entre a equipe de desenvolvimento e o cliente, sempre que 

possível e necessário. 

Para Zanatta (2004), o Scrum é um método ágil de desenvolvimento de software que 

se diferencia das metodologias tradicionais por gerenciar o processo de desenvolvimento não 

definindo técnicas nem ferramentas, apenas define como equipes devem trabalhar em 

ambientes onde requisitos mudam constantemente. Para Schwaber (2008), o gerenciamento é 

atingido e verificado com as reuniões diárias, onde se observa o espírito de equipe, a 

participação de cada integrante e a interação entre eles e ainda problemas no andamento do 

projeto. 

O Scrum orienta-se por três princípios: a visibilidade, a inspeção e a adaptabilidade 

(SCHWABER, 2004). As coisas devem estar visíveis a todos os envolvidos no 

desenvolvimento, a inspeção deve ser uma ação corrente e, conseqüentemente, as ações para 

adaptação do produto de software devem ser realizadas. Vale salientar que essa abordagem é 

semelhante ao ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Action), evidenciando que esse método 

fundamenta-se em valores já conhecidos e considerados válidos pela comunidade. 

São consideradas iniciativas essenciais do Scrum a comunicação, o trabalho em 

equipe, a flexibilidade, as entregas de produtos de software funcionando, sendo que essas 

entregas caracterizam-se por serem entregas que, a cada versão, possuem novas 
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funcionalidades ou alguma melhoria que tenha sido introduzida pela equipe (Pressman, 2006). 

O autor complementa dizendo que o Scrum apóia decisões relativas à gestão dos custos, 

tempo, qualidade e funcionalidade. Além disso, a gestão diária também deve acontecer para 

tomar ciência do que pode fazer para ajudar o desenvolvimento, quais decisões são 

necessárias, e o que está ficando no caminho. 

 

 

2.3 MODELO CONCEITUAL DA PESQUISA 

 

 

Vistos os conceitos necessários para compreensão da pesquisa, torna-se imprescindível 

compreender como os mesmos foram levados a campo e como estão articulados a partir dos 

detalhes discutidos neste capítulo. Para isso, foi construído o modelo conceitual do estudo, 

que retrata a modelagem da dinâmica que é investigada na pesquisa. O mesmo é exibido, na 

figura 3, como um resgate detalhado do arcabouço conceitual do estudo. 

Pode-se observar que a pesquisa procura explorar e descrever relações existentes entre 

o ambiente institucional, o modelo de negócio e o processo de desenvolvimento, bem como as 

implicações de tais relações no processo de estruturação das organizações e entidades 

institucionais.  

 
Figura 3 – Modelo conceitual da pesquisa 

Fonte: da Pesquisa (2009). 



83 
 

A lógica desenvolvida está fundamentada na Teoria da Estruturação de Giddens e 

pressupõe relações duais entre o ambiente institucional e a organização, através dos atores 

organizacionais, resultando em um modelo de negócio específico e processo de 

desenvolvimento tecnológico com características próprias. Na figura, podem ser visualizadas 

as relações investigadas nesta pesquisa, qual seja: ambiente institucional, modelo de negócio e 

processo de desenvolvimento. Ademais, é importante ressaltar que o ator social interage com 

o ambiente institucional e organizacional, uma vez que o mesmo representa o elo entre o 

ambiente externo e interno.  

O primeiro elemento que compõe o constructo dessa pesquisa a ser investigado e 

detalhado é o ambiente institucional. Para sua caracterização, são identificadas as entidades 

que fazem parte da dinâmica institucional, bem como as forças isomórficas por elas exercidas 

sobre o processo de estruturação organizacional. A percepção que os atores organizacionais 

têm do ambiente e das instituições que atuam na mesma arena (campo de força) em que sua 

empresa está inserida foi utilizada para se atingir esse objetivo.  

Mesmo não sabendo quais entidades fazem parte da dinâmica institucional do polo de 

desenvolvimento da região metropolitana de Recife, a pesquisa tem, como ponto de partida, a 

proposta apresentada por King et al (1994). Os autores elencam agrupamentos de entidades 

como, por exemplo, autoridades governamentais, agências internacionais, instituições de 

pesquisa e educacionais, entidades de mercado, dentre outros. Deve-se ressaltar que, na 

referência adotada, só estão listadas entidades formais, sendo, portanto, incluídas na pesquisa 

outras informais. Além da identificação das entidades, as pressões por elas exercidas são 

caracterizadas de acordo com a classificação proposta por Dimaggio e Powell (1991) qual 

seja: coercitiva, mimética e normativa. 

 Já a caracterização das organizações investigadas se dá por meio do seu modelo de 

negócio e do processo produtivo. O primeiro é definido, inicialmente, em função da 

comparação da percepção do ator organizacional com os conceitos de fábrica de software e de 

empresas de base tecnológica apresentados por Li et al (2001) e Machado et al (2001), 

respectivamente. Também são identificadas características da empresa relacionadas com suas 

opções estratégicas e configuração estrutural. Neste caso, tais características são investigadas 

dentro de três dimensões: produto, pessoal e processo. Deve-se ainda destacar que o modelo 

de negócio das empresas serão caracterizados em função da sua propensão à inovação e à 

eficiência.  

Para definição do paradigma de desenvolvimento institucionalizado nas empresas, são 

identificadas as metodologias e práticas empregadas. Assim como no estudo do modelo de 
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negócio, a caracterização do paradigma partiu de uma lista pré-determinada. Tal lista prevê 

tanto metodologias consideradas pertencente ao paradigma tradicional da engenharia de 

software, quanto aquelas que seguem o manifesto ágil. Ademais, foi necessário identificar as 

práticas e ferramentas executadas para desenvolvimento do produto das empresas 

investigadas.   

Deve-se ressaltar que a autonomia e força de repulsão às pressões isomórficas foram 

trabalhadas através da percepção que o ator tem em relação à diferença entre a estruturação 

desejada pela empresa e a estruturação efetivamente executada. Ou seja, o conjunto de 

estratégias e estrutura hipoteticamente desejadas e o que efetivamente foi realizado pelo ator 

organizacional moldado pelas forças isomórficas. 

No próximo capítulo, são mostrados maiores detalhes de como os conceitos foram 

operacionalizados em campo, a partir de uma sistematização do aspecto metodológico da 

pesquisa. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar a trilha metodológica utilizada para o 

desenvolvimento da pesquisa. Primeiramente, são mostrados o posicionamento 

epistemológico e a natureza da pesquisa. Em seguida, são apresentadas as questões 

operacionais que inclui a estratégia de pesquisa, seguida pela seleção e caracterização do polo 

tecnológico investigado. Por fim, é apresentada a descrição da técnica de coleta e análise de 

dados, bem como os cuidados e controles adotados.  

 

 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 

 

De acordo com Richardson (1999), todo pesquisador, principalmente das ciências 

sociais, deve se posicionar epistemologicamente frente à pesquisa a ser realizada. Pesquisas, 

sejam qualitativa ou quantitativa, baseiam-se em paradigmas sobre o que vem a ser uma 

pesquisa válida e quais métodos lhes são apropriados. A origem da utilização do conceito de 

paradigmas vem de Kuhn (1970) que afirma que a ciência não evolui por fatos se revelando a 

pensadores inteligentes, mas, sim, se desenvolve por meio de tensões políticas, que são 

resolvidas na comunidade científica em um processo cíclico entre ciência normal e ciência 

revolucionária, com uma dando passagem para outra, respectivamente (BURRELL, 1999). 

Dessa forma, na visão de Burrell (1999), ciência não é uma trilha linear de hipóteses 

falsificáveis, mas uma sucessão de períodos de descontinuidades da “ciência normal” e 

mudança revolucionária, uma vez que formas estabelecidas de ver o mundo são substituídas 

durante toda a história. 

De forma geral, a evolução do conhecimento obedece a três paradigmas derivados da 

sociologia (ORLIKOWSKI E BAROUDI, 1991; FELL, XIMENES E FILHO, 2004): 

•  Positivista: quando há evidência de proposições formais; medidas quantificáveis das 

variáveis; testes de hipóteses; além do delineamento de inferências em um fenômeno, 

partindo de uma amostra para uma população. Estudos deste tipo são fundamentados 

na existência, a priori, de relações fixas, presentes no fenômeno e que são 

investigadas; 
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•  Interpretativo: procura compreender o fenômeno através dos significados que as 

pessoas atribuem a ele. A pesquisa interpretativa não define antecipadamente variáveis 

dependentes e independentes. Seu foco é na complexidade do processo humano em 

dar sentido às coisas na medida em que as situações acontecem. As bases filosóficas 

da pesquisa interpretativa são a hermenêutica e a fenomenologia; 

•  Crítico: entende que a realidade social é historicamente constituída através de um 

processo de construção e reconstrução feito pelas pessoas. Os pesquisadores críticos, 

apesar de reconhecerem que as pessoas podem conscientemente agir no sentido de 

modificarem suas circunstâncias sociais e econômicas, afirmam que essa habilidade 

para a mudança é constrangida por diversas formas de dominação social, cultural e 

política.  

No dia a dia, nem sempre a distinção entre os posicionamentos epistemológicos 

positivista, interpretativista e crítica é tão clara, e há um considerável desacordo sobre se estes 

paradigmas de pesquisa ou epistemologias subjacentes são necessariamente opostos ou podem 

ser acomodados no âmbito de um único estudo (MYERS, 2008), e mesmo com respeito aos 

pressupostos e argumentos usados para situar as diferenças entre pesquisas positivistas e 

interpretativistas (WEBER, 2004).  

De toda sorte, levando em conta que este estudo tem a intenção de investigar o 

ambiente institucional e a sua relação com o processo de estruturação do modelo de negócio e 

do processo produtivo e os elementos que constituem essa dinâmica, identificando e 

descrevendo, de maneira objetiva, a relação dual entre a organização (através do seu ator 

principal) e cada uma das variáveis institucional, então, a base do presente estudo é o 

paradigma positivista. De fato, este é o paradigma mais adequado ao objeto de estudo, uma 

vez que permite estabelecer as relações definidas entre a estruturação das empresas de 

desenvolvimento de software e as entidades do ambiente institucional. 

Quanto à tipologia da pesquisa, essa investigação pode ser classificada como 

qualitativa com objetivos exploratórios, descritivos e explicativos. Com o uso de dados 

qualitativos, seja de que natureza for, pode-se ter a oportunidade de identificar fenômenos de 

forma bem mais aprofundada e precisa. É qualitativa, pois através da pesquisa irá se analisar 

objetivamente as relações estabelecidas entre o ambiente institucional e as características da 

organização desenvolvedora de software, evidenciando, à luz da Teoria Institucional e da 

teoria de Giddens, a lógica e as variáveis por trás de tais relações. Da análise qualitativa, são 

evidenciadas e descritas as variáveis presentes na rede nomológica do constructo em questão, 

mais especificamente as explicações para o processo de estruturação do modelo de negócio e 
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da metodologia de desenvolvimento empregados nas empresas investigadas, via Teoria 

Institucional. 

Quanto aos fins, essa pesquisa busca explorar, descrever e explicar as relações acerca 

do posicionamento e do conjunto de pressupostos da Teoria Institucional que têm sido 

aplicadas nas ciências administrativas para estudar a estruturação de organizações. Como não 

se tem conhecimento das variáveis do ambiente institucional e do processo de estruturação 

que irão compor o modelo explicativo das relações estabelecidas na pesquisa, uma pesquisa 

exploratória se justifica. Apesar da literatura sobre o processo de estruturação ser vasta, o seu 

estudo com foco em empresas de desenvolvimento de software ainda mostra-se significante, 

pois trata de um problema específico que não foi muito estudado pela literatura corrente, 

necessitando de estudos exploratórios que evidenciem elementos estruturantes do 

conhecimento e maximizem sua utilidade nos estudos de SI. 

Na pesquisa descritiva, procura-se descrever, registrar, analisar e interpretar fatos ou 

fenômenos atuais sem manipulá-los (CONTANDRIOPOULOS et al, 1997; MARCONI; 

LAKATOS, 1999). A pesquisa em pauta descreverá um modelo com relações teóricas que 

subsidiem o entendimento do processo de estruturação de empresas de desenvolvimento de 

softwares tanto no nível organizacional (modelo de negócio) quanto no nível tático e 

operacional (metodologia de desenvolvimento). No presente estudo, são apresentadas e 

descritas as relações institucionais estabelecidas entres as empresas de SI e o ambiente em que 

estão inseridas. 

Também é explicativa, pois busca não somente identificar e descrever as relações do 

ambiente institucional com os aspectos da estruturação interna das organizações, mas também 

encontrar e fornecer subsídios para as explicações para tais relações. Segundo Gil (2002), 

pesquisa explicativa visa a identificar os fatores que determinam ou contribuem para a 

ocorrência dos fenômenos. Aprofunda o conhecimento da realidade porque explica a razão, o 

“porquê” das coisas.  

 

 

3.2 ESTRATÉGIA DA PESQUISA 

 

 

Uma vez definidos o paradigma e a natureza da pesquisa, deve-se fazer considerações 

acerca dos procedimentos e estratégias metodológicas que fundamentam a pesquisa. Yin 

(2001) afirma que a estratégia utilizada em uma pesquisa depende de seu foco 
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(contemporâneo ou histórico), do tipo de pergunta e da extensão do controle do pesquisador 

sobre os eventos. O quadro a seguir mostra indicações que devem guiar a escolha da 

estratégia e os critérios de análise.  

Estratégia 
Forma de questão de 

pesquisa 
Exige controle sobre 

eventos comportamentais? 
Focaliza acontecimentos 

contemporâneos 

Experimento Como, por quê? Sim Sim 

Levantamento 
Quem, o quê, onde, quantos, 

quanto? 
Não Sim 

Análise de 
arquivos 

Quem, o quê, onde quantos, 
quanto? 

Não Sim/não 

Pesquisa histórica Como, por quê? Não Não 

Estudo de caso Como, por quê? Não Sim 

Quadro 2 - Situações relevantes para diferentes estratégias de pesquisa 
Fonte:Yin (2001) 

Uma vez que esta pesquisa se propôs a investigar como se relacionam o ambiente 

institucional, o modelo de negócio e o processo de desenvolvimento de empresas da indústria 

de software, sendo este um evento contemporâneo e que está fora do controle do pesquisador, 

pode-se afirmar, baseado nas indicações e critérios do quadro acima, que se trata de uma 

pesquisa de campo por meio de um estudo de múltiplos casos que buscará definição e 

compreensão acerca do problema de pesquisa específicado no presente estudo.  

Outro conjunto de critérios que justifica a estratégia de estudo de caso para uma 

pesquisa como esta congrega: a possibilidade de estudar sistemas no ambiente natural; a 

chance de aprender sobre o estado da arte e de agregar novos conhecimentos à teoria a partir 

da prática; a oportunidade de compreender a natureza e a complexidade do objeto em questão; 

a evidência de pesquisar uma área e uma realidade que, apesar de vastamente pesquisada, 

ainda necessita de pesquisas mais específicas. 

O estudo de caso tem como objetivo apresentar o caso analisado e documentado para 

se obter um conhecimento aprofundado de uma realidade delimitada (VIEIRA, 1999). 

Bonoma (1985) acrescenta, ainda, que um estudo de caso se aplica de forma bastante 

adequada para as pesquisas nas situações em que o fenômeno é abrangente e complexo, 

devendo ser estudado dentro de seu contexto, de forma empírica e com múltiplas fontes de 

evidências. 

Questionamentos referentes à estratégia de estudo de caso, tais como o baixo poder de 

generalização dos resultados encontrados, podem ser rechaçados com argumentos como o de 

Yin (2001), que literalmente informa que, da mesma forma que os experimentos, os estudos 

de caso são generalizáveis a proposições teóricas e não a populações ou universos; quanto à 
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questão de interpretações enviesadas da pesquisa, responde-se que os vieses podem ser 

evitados a partir de cuidados e controle metodológicos rigorosos e adequados.  

Ademais, algumas considerações devem ser feitas sobre a estratégia de estudo de caso 

quando o paradigma positivista é a opção epistemológica do pesquisador. Segundo Gonçalves 

(2006), o que há em comum entre o estudo de caso no paradigma interpretativo e o estudo de 

caso no paradigma positivista é a característica de ser uma investigação intensiva a respeito de 

uma unidade. Entretanto, os pressupostos filosóficos e epistemológicos e, conseqüentemente, 

a forma como se desenvolve o estudo de caso nessas duas abordagens, são radicalmente 

diferentes.  

No paradigma positivista, o estudo de caso tem como base uma concepção de 

conhecimento, segundo a qual se pode conhecer o real em sua objetividade, isto é, tal como se 

apresenta aos nossos sentidos. Na perspectiva do paradigma interpretativo, o estudo de caso 

tem por base, como dito anteriormente, uma concepção fenomenológica e hermenêutica do 

real. Enquanto a metodologia positivista acentua o pólo do objeto em sua exterioridade, 

baseando-se em fatos puros e pretendendo anular a interferência da subjetividade no processo 

de investigação, o paradigma interpretativo privilegia o sujeito como dimensão fundamental 

para revelar o verdadeiro sentido, através do qual um fenômeno se dá à consciência 

(GONÇALVES, 2006). 

Feitos posicionamentos favoráveis e contrários à estratégia de estudo de caso e as 

considerações acerca das implicações do paradigma positivista e tendo em vista que esta 

pesquisa reconhece as limitações das generalizações e das relações obtidas a partir da sua 

análise, na próxima seção são feita considerações a cerca dos casos selecionados. 

 

 

3.3 CASOS SELECIONADOS 

 

 

No caso da presente pesquisa, buscou-se melhorar a capacidade de generalização por 

meio de estudos de múltiplos casos. A intenção da pesquisa ao considerar múltiplos casos foi 

obter maior riqueza de elementos sobre o processo de estruturação de empresas de 

desenvolvimento de software. Pelo que se pretende na pesquisa, tornou-se mandatório a 

seleção de casos que apresentem o fenômeno (estruturação) que se quer estudar. Em outras 

palavras, foi preciso identificar empresas cuja atividade principal seja o desenvolvimento de 

software. 
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Por se tratar de uma indústria bastante ampla e desenvolvida no Brasil, a pesquisa 

delimitou o escopo de investigação a uma região significativa dentro da indústria de 

desenvolvimento de software. Por essa razão, definiu-se a região metropolitana de Recife 

onde se encontra o Porto Digital como ponto de partida para a seleção dos casos.  

O polo tecnológico de Recife representam, atualmente, uma região significativa de 

desenvolvimento de software. De fato, toda a região metropolitana de cidade de Recife tem se 

destacado nessa atividade. Segundo o site oficial do próprio Porto Digital, o mesmo é 

resultado do ambiente de inovação que se consolidou em Pernambuco nas últimas décadas. 

Em uma região atrativa para inovação, instituições, empresas, universidades e governos 

fomentaram mudanças econômicas e sociais que estão gerando riqueza, emprego e renda.  Por 

essa razão, é que se evidencia a natureza e complexidade do ambiente e das empresas 

inseridas nessa região e periferia. De fato, o Porto por si só, já representa um ambiente 

merecedor de investigações de diversos matizes. 

O Porto Digital, que é definido como o Arranjo Produtivo de Tecnologia da 

Informação e Comunicação, com foco no desenvolvimento de software, está situado no 

Recife, capital de Pernambuco, no nordeste brasileiro. Hoje, Pernambuco se insere no cenário 

mundial por seu capital humano, empreendedorismo e inovação. De acordo com dados da 

Condepe (Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco), o setor de 

tecnologia responde por 3,63% do PIB de Pernambuco. 

Nesse contexto de produzir conhecimento localmente e exportar serviços de valor 

agregado para o mundo, surgiu o Porto Digital, em julho de 2000. Um projeto de 

desenvolvimento econômico que agrega investimentos públicos, iniciativa privada e 

universidades, compondo um sistema local de inovação que tem, atualmente, 107 instituições 

entre empresas de TI, serviços especializados e órgãos de fomento.  

Deve-se destacar que, na pesquisa, foram investigadas apenas empresas cujo foco é do 

desenvolvimento de software. Do total de empresas, 20 foram selecionadas levando-se em 

consideração critérios como o porte da empresa, seu tipo e o tempo de existência, muito 

embora os casos tenham sido escolhidos pela acessibilidade que o pesquisador tem a cada 

empre sa.  

Deve-se destacar que as empresas foram selecionadas com o auxílio de profissional 

inserido no contexto da pesquisa. Dado o tempo que o estudo de cada caso demanda e a 

percepção da redundância e repetição das informações coletadas, a presente pesquisa se 

limitou ao detalhamento de apenas oito dos vinte casos selecionados. Com a definição dos 
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casos a serem investigados, a pesquisa foi operacionalizada seguindo o desenho e o protocolo 

que se segue. 

As empresas estudadas foram: Informa Tecnologia, Mídias Educativas, Facilit 

Consultoria e Sistemas, Procenge, Empresa X, Capital Login Tecnologia e Informação, Vocal 

Lab Soluções e Bisa Tecnologia de Informação. Uma descrição mais precisa e detalhada 

sobre cada uma delas é fornecida na seção de análise individual de cada caso, com exceção da 

empresa X que solicitou ter seu nome e outros elementos de caracterização preservados.  

 

 

3.4 DESENHO E PROTOCOLO DA PESQUISA 

 

 

Um desenho de pesquisa ilustra, esquematicamente, como um estudo foi 

desenvolvido. A figura 4 acima, mostra o desenho de pesquisa que foi implementado nesta 

investigação. Pode-se observar que o desenho apresenta três grandes fases: A fase de 

definições teóricas, preparação para o estudo de campo e identificação das relações da 

pesquisa.   

 
Figura 4 - Desenho da pesquisa 

Fonte: da pesquisa (2009). 

Na primeira fase, o construto teórico da pesquisa é apresentado e as variáveis 

definidas, através da realização de uma vasta revisão na literatura. Na pesquisa, diversas 

publicações como, por exemplo, livros, artigos, documentos setoriais, dentre outros, foram 
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investigados. Buscou-se identificar o estado da arte sobre cada um dos elementos teóricos 

utilizados na pesquisa. Houve ainda a definição do modelo conceitual utilizado no estudo 

como forma de limitar a rede nomológica por trás do processo de estruturação de empresas de 

software. 

Na fase seguinte, todos os aspectos operacionais são definidos e preparados. Como se 

pode perceber, neste momento, foram selecionados os casos, como já descritos na seção 

anterior. Também, houve a elaboração dos roteiros utilizados na condução das entrevistas e 

das visitas técnicas, bem com a realização de pré-teste, sendo o mesmo realizado em duas 

empresas de desenvolvimento de software da cidade de Natal-RN. 

 Por fim, a pesquisa de campo em si, momento quando acontecem a coleta, a análise e 

a preparação do relatório final. A coleta de dados foi realizada através de visita técnica as 

empresas e de entrevistas como um diretor de cada empresa. Para cada uma das empresas, foi 

feito um agendamento prévio, com hora marcada para a realização da visita e entrevista, 

sendo todas, devidamente, registradas com gravação de áudio. Houve, ainda, nessa fase, a 

transcrição das entrevistas e análise dos dados levantados, culminando na elaboração do 

relatório final dessa tese de doutoramento. 

Para garantir confiabilidade e segurança e para possibilitar futuras replicações da 

pesquisa, fez-se necessária a elaboração de um protocolo de pesquisa. Segundo Yin (2001), o 

protocolo de estudo de caso contém o instrumento, os procedimentos e as regras gerais de 

coleta e análise que devem ser seguidas no uso deste e permite ao pesquisador um guia para 

realização da pesquisa, pois nele todos os passos a serem seguidos foram previamente 

deliberados. O protocolo desta pesquisa tem as seções exibidas no quadro 3. 

SEÇÃO PROCEDIMENTOS 
VISÃO GERAL DO ESTUDO DE CASO 
(Informações prévias sobre a pesquisa)  

• Determinação dos objetivos 
• Seleção e negociação sobre onde será desenvolvido o estudo 

PROCEDIMENTOS DE CAMPO 
(Preparação para as atividades de coleta de 
dados) 

• Credenciais e acesso aos locais de estudo 
• Agenda das atividades de coleta de dados 
• Advertências e procedimentos 

Coleta de dados 
      Formulário • Levantamento de dados quantitativos 
      Entrevistas  • Levantamento de dados qualitativos 
      Observação (visita técnica) • Complementação e verificação 
Análise dos dados 
   Estatística descritiva • Análise dos dados colhidos com os formulário 
   Análise de conteúdo • Análise do material colhido nas entrevistas e observação 
QUESTÕES DO ESTUDO DE CASO 
(Conjunto de questões substantivas que reflete 
a investigação real) 

• Questões específicas que devem ser mantidas em mente pelo 
pesquisador durante a coleta de dados 

• Fontes de informação 
RELATÓRIO FINAL • Documento de tese preparado 

Quadro 3 – Protocolo de Estudo de caso 
Fonte: adaptado de Yin (2001). 
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 De fato, tanto o desenho da pesquisa, quanto o protocolo serviram como elementos 

norteadores no decorrer de toda a pesquisa. Ambos auxiliaram na condução da pesquisa, 

guiando o pesquisador no caminho previamente planejado. Deve-se destacar que, apesar do 

planejamento e definições prévias do estudo, algumas etapas demandaram a formulação de 

estratégias emergentes para suplantar algumas dificuldades encontradas. Tais dificuldades 

estão elencadas nas considerações finais da pesquisa.   

 

 

3.5 COLETA DE DADOS 

 

 

Uma pesquisa se vale de formas complementares de coleta de dados. Neste caso, por 

exemplo, foram utilizadas a aplicação de formulário, a entrevista e a observação, cada uma 

em um momento e com intentos específicos. No formulário, buscou-se identificar e 

caracterizar os elementos perseguidos com a pesquisa, enquanto que a entrevista foi utilizada 

como um instrumento drill down de caráter exploratório e explicativo que permite 

compreender o sentido que os respondentes dão para o fenômeno investigado. Já a observação 

foi empregada como forma complementar de coleta de dados. 

Em todos os casos acima mencionados, a coleta se deu através de visita técnica ao 

local de trabalho dos entrevistados, mediante solicitação formal e agendamento prévio de 

horário. O tempo de duração da visita variou de acordo com a disponibilidade de cada 

respondente, bem como da complexidade e quantidade de informação disponibilizada, sendo 

o seu conteúdo gravado, mediante autorização, e, posteriormente, transcrito. O tempo médio 

de cada visita foi de aproximadamente uma hora e meia. 

O processo de coleta de dados começou a partir da aplicação dos formulários com um 

membro da empresa que tenha conhecimento tanto técnico quanto organizacional. De forma 

geral, os formulários e as entrevistas foram realizados com os proprietários ou diretores das 

empresas. Deve-se ressaltar que, apesar de se tratar de uma pesquisa fundamentalmente 

qualitativa, o formulário foi criado e aplicado com o intuito de objetivar a coleta de 

informações utilizadas na caracterização das empresas no tocante ao modelo de negócio, ao 

paradigma de desenvolvimento e ao ambiente institucional.  

Deve-se ressaltar que o formulário foi estruturado em quatro seções distintas, quais 

sejam: modelo de negócio, paradigma de desenvolvimento, ambiente institucional e outros 

dados referentes à empresa e ao respondente. Cada uma dessas seções possui um conjunto de 
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afirmativas que retratam a existência de características e práticas dentro do escopo delimitado 

em cada uma das seções, devendo o respondente indicar o grau de concordância em relação a 

cada uma das assertivas.  

Nas duas primeiras seções do formulário, a escala utilizada é do tipo Likert com seis 

pontos, sendo o numeral “um” o representante da total discordância e o “seis”, da total 

concordância, sendo o numeral três e meio o ponto de inflexão.  Na terceira seção, a lógica é a 

mesma com a diferença de que foi utilizada uma escala com quatro pontos para medir grau de 

influência das entidades do ambiente institucional sobre a organização, conforme apresentado 

no apêndice desse trabalho.  

Em relação ao modelo de negócio, sua caracterização foi feita a partir de opções 

estratégicas e configurações estruturais elencadas dentro de três subdimensões: pessoas, 

processo e produto. Deve-se ressaltar que a partir da combinação dessas questões é possível 

ainda estudar e identificar o objetivo e a propensão do sistema organizacional à inovação e à 

eficiência. Quanto ao paradigma de desenvolvimento, o formulário apresenta várias 

metodologias e práticas utilizadas no processo de desenvolvimento. Com isso, é possível 

identificar, além da metodologia utilizada, o paradigma de desenvolvimento institucionalizado 

e suas especificidades. 

Para caracterização do ambiente institucional, uma série de entidades foi relacionada e 

agrupada em categorias como, por exemplo, autoridades governamentais, entidades 

profissionais, instituição de educação e pesquisa, empresas de mercado, dentre outras. Nesta 

parte do instrumento, foi deixado um espaço reservado para que o respondente nomeasse 

especificamente as entidades que o mesmo considerasse entidades institucionais relevantes 

para o contexto da pesquisa.  

Com o término da aplicação do formulário, a entrevista foi então empregada. A 

entrevista, segundo Marconi e Lakatos (1999), é uma conversação que ocorre de maneira 

metódica e que proporciona ao entrevistador, verbalmente, a informação necessária. Selltiz et 

al (1987) afirmam que a entrevista é bastante adequada para a obtenção de informações sobre 

o que as pessoas sabem, creem, esperam, sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem ou 

fizeram, bem como sobre as suas explicações ou razões a respeito das coisas precedentes.  

O tipo de entrevista utilizado na coleta de dados foi a entrevista semi-estruturada e em 

profundidade. Este tipo de entrevista permite ao pesquisador flexibilizar as perguntas para se 

aprofundar nas questões e informações de seu interesse para que mais detalhes possam 

aparecer à medida que a entrevista estiver acontecendo (GIL, 2002). 
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Com relação à pesquisa em profundidade, Rossi e Slongo (1997) apresentam as 

seguintes vantagens para a coleta de dados em pesquisas exploratórias e qualitativas: os 

respondentes sentem-se menos intimidados na presença de apenas uma pessoa (o 

entrevistador), sentem-se menos ansiosos do que no caso de serem observados por 

pesquisadores (por exemplo, por trás de espelhos), preocupam-se menos com o seu 

desempenho e com regras de comportamento, estabelecem uma relação mais íntima com o 

entrevistador, e não precisam se deslocar até determinado local para encontro em grupo. 

Para a entrevista semi-estruturada um roteiro de entrevista foi utilizado na condução 

da investigação em profundidade, com perguntas estrategicamente formuladas e vinculadas ao 

conteúdo levantado através do formulário. Como se trata de uma pesquisa exploratória e 

fundamentada em uma abordagem qualitativa, faz-se necessário manter certo grau de 

flexibilidade em relação ao processo de coleta de dado, sendo esta a razão pela escolha da 

entrevista semi-estruturada.  

Neste sentido, durante a entrevista buscou identificar não apenas o conteúdo, mas 

também outras formas de expressão do sujeito que se pode sinalizar o entendimento que o 

mesmo tem sobre o objeto investigado. Por essa razão, as entrevistas foram gravadas, 

permitindo a uma compreensão mais completa do sentido que os sujeitos investigados têm 

acerca do processo de estruturação das empresas de desenvolvimento do software. 

O fato de ser predominantemente qualitativa não implica dizer que a pesquisa seja 

desprovida de rigor científico e de objetividade. A cientificidade é proveniente da objetivação 

e foco dado pelo pesquisador. No caso, é preciso sempre ter em mente, durante a condução da 

pesquisa, o que se pretende com a mesma. Por essa razão, tanto o formulário, quanto o roteiro 

de entrevista foram elaborados para explorar e descrever os seguintes elementos:  

• O ambiente institucional e as força isomórficas nele atuante;  

• O modelo de negócio empregado nas empresas de desenvolvimento de software 

investigadas;  

• O processo de desenvolvimento, suas etapas e decisões, o pessoal envolvido, o grau 

de autonomia e as forças de repulsão; 

• E as relações existentes entre cada um dos elementos acima caracterizados. 

Os elementos supracitados serviram como fonte de orientação do pesquisador durante 

toda a pesquisa. Para cada um desses elementos, uma série de questões foi necessária. A 

coleta de dados se caracterizou, nessa pesquisa, como a fase que exigiu maior esforço. Por 



96 
 

essa razão é que o investigador deve apresentar alguns elementos norteadores que definam o 

escopo da pesquisa. 

Para estudar o ambiente institucional e suas forças, o pesquisador buscou identificar, 

compreender, classificar e explicar as principais entidades e forças atuantes no ambiente 

institucional em que os casos investigados estão inseridos. Para isso, fundamentou-se no 

modelo de análise da Teoria Institucional, utilizando-se da tipologia clássica utilizada para 

caracterizar as instituições e forças isomórficas, quais sejam: coercitiva, normativa e 

mimética. 

Para estudar o modelo de negócio das empresas, a pesquisa identifica e descreve traços 

da estrutura e da estratégia da empresas relacionados às dimensões de produto, pessoa e 

processo. Para cada uma das dimensões, uma série de perguntas foi elencada com o intuito de 

caracterizar o modelo de negócio predominante nos casos, tendo como ponto de partida dois 

modelos básicos de empresas de software vastamente encontrados na literatura, quais sejam: 

fábrica de software e empresa de base tecnológica.   

Para estudar o paradigma de desenvolvimento, é utilizada a teoria apresentada dentro 

do escopo da engenharia de software. A operacionalização da pesquisa se dá a partir da 

metodologia de desenvolvimento e práticas adotadas na empresa para produção de software. 

Nesse caso, o estudo exploratório está exatamente sendo posto com o intuito de compreender 

e descrever como se dá a dinâmica de desenvolvimento de cada uma das empresas 

investigadas. 

Por fim, pretendeu-se definir as relações entre cada um dos componentes 

caracterizados e descritos na pesquisa. Neste caso, as perguntas utilizadas tinham caráter 

exploratório e explicativo, buscando, através de uma estruturação flexível, a compreensão dos 

respondentes acerca do fenômeno que permita a identificação e análise das relações 

institucionais estabelecidas entre o modelo de negócio, o processo produtivo e o ambiente em 

que as empresas encontram-se inseridas. 

Para complementação e verificação dos dados coletados através das entrevistas e dos 

formulários, a técnica da observação, também, foi utilizada. Segundo Gil (2002), os resultados 

de um estudo exploratório devem ser provenientes da triangulação (convergência ou 

divergência) das evidências obtidas de diferentes técnicas de coleta. Eis, então, o sentido de 

aplicar-se a observação neste estudo. 

Marconi e Lakatos (1999) afirmam que a observação utiliza os sentidos na obtenção 

de determinados aspectos da realidade, não consistindo apenas em ver e ouvir, mas também 

em examinar fatos ou fenômenos que se desejam estudar. A observação consiste no registro 
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de comportamento, fatos e ações relacionados com o objetivo da pesquisa no momento de sua 

ocorrência, não envolvendo questionamentos e respostas verbais ou escritas.  

Neste trabalho, a observação foi usada quando da visita à empresa, buscando destacar 

detalhes relevantes que não tenham sido destacados com as entrevistas, principalmente 

aqueles vinculados às questões organizacionais, culturais, políticas e comportamentais, 

vivenciados nas situações cotidianas da empresa. Em muitos casos, os respondentes omitem 

alguns fatos que podem ser relevantes para a pesquisa. Segundo Argyris e Schon (1974), 

existe uma diferença entre a teoria proclamada e a teoria praticada. Assim, nem sempre o que 

as pessoas dizem que fazem é compatível com a maneira como as mesmas agem. Tais 

observações podem ser realizadas em qualquer momento que o pesquisador estiver no 

ambiente de investigação e, posteriormente, utilizadas na análise.   

 

 

3.6 TÉCNICA DE ANÁLISE  

 

 

Segundo Roesch (1999), ao final da coleta de dados de uma pesquisa qualitativa, o 

pesquisador se depara com uma enorme quantidade de textos (notas de pesquisa ou 

depoimentos) e de outros registros que devem ser organizados para depois serem analisados. 

Marconi e Lakatos (1999) afirmam que analisar corresponde a estudar, decompor, dissecar e 

interpretar dados, examinando sistematicamente seus elementos.  

Assim, no contexto desta pesquisa, têm-se duas técnicas de análise predominante. A 

primeira é referente aos dados coletados, objetivamente, através dos formulários aplicados. 

Estes dados foram analisados por meio da descrição objetiva da percepção dos respondentes 

em relação aos itens listados. A técnica utilizada para esse momento da pesquisa foi a 

estatística descritiva por meio da utilização, principalmente, da média. Essa técnica permite 

uma caracterização dos elementos investigados de forma rápida e precisa. Contudo, deve-se 

evidenciar que esta é apenas uma pequena parte do trabalho de análise deste estudo, não o 

caracterizando como sendo um estudo quantitativo guiado pelo paradigma positivista. 

A parte significativa das análises deste estudo é proveniente dos dados coletados 

através de entrevistas e observação, que foram tratados e analisados via técnica qualitativa, 

denominada análise de conteúdo. A análise de conteúdo é uma boa técnica para ser usada em 

todos os tipos de pesquisa que possam ser documentadas em textos escritos (entrevistas 

transcritas, documentos oficiais, livros, jornais, documentos pessoais), em gravações de voz 
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ou imagem (rádio, televisão, etc.), ou em outras atividades que possam ser decompostas, 

sendo este o caso desta pesquisa. 

Desta forma, segundo Bardin (2002), a análise de conteúdo é uma técnica de pesquisa 

para tornar replicáveis e validar inferências de dados de um contexto que envolve 

procedimentos especializados para processamentos de dados de forma científica. Seu 

propósito é prover conhecimento, novos insights obtidos a partir destes dados 

(KRIPPENDORFF, 1980). Vale ainda ressaltar que a análise de conteúdo pode, ainda, ser 

usada para analisar em profundidade cada expressão específica de uma pessoa ou grupo 

envolvido num debate, pois torna possível analisar as entrelinhas das opiniões das pessoas, 

não se restringindo unicamente às palavras expressas diretamente, mas também àquelas que 

estão subentendidas no discurso, fala ou resposta de um respondente.  

É muito importante que pesquisadores sociais estejam aptos a analisar esse tipo de 

dados de forma científica, não se contentando apenas com impressões casuais. Para isso, 

utiliza-se da decomposição do texto, que como uma função das palavras que ele contém ou 

ideias que ele representa (FREITAS; MOSCAROLA; JENKINS, 1998). Para tanto, foi 

utilizada a separação e categorização dos elementos evidenciados nos discursos provenientes 

das entrevistas. Por isso, na análise de conteúdo, o pesquisador deve levar em consideração 

algumas prescrições.  

Na pesquisa, o pesquisador procurou ser objetivo, visto que a análise deve proceder 

segundo as regras pré-estabelecidas, obedecendo a diretrizes suficientemente claras e precisas 

de forma a propiciar que diferentes analistas, trabalhando sobre o mesmo conteúdo, obtenham 

os mesmos resultados. Também, buscou ser sistemático, pois todo o conteúdo deve ser 

ordenado e integrado nas categorias escolhidas, em função do objetivo perseguido, e 

elementos de informação associados ou relativos ao objetivo não devem ser deixados de lado. 

Por mais contraditório que aparente ser, o pesquisador ainda buscou subsídios quantitativos 

para realização das análises, mesmo sabendo que esta condição não é indispensável, visto que 

certas análises de cunho qualitativo buscam mais os temas do que a sua exata medida ou 

importância (FREITAS; JANISSEK, 2005).  

Enfim, tendo as prescrições supracitadas sido levadas em consideração, a análise de 

conteúdo seguiu etapas precisas, que se iniciaram pela categorização, que significa determinar 

as dimensões que são analisadas. Estas categorias constituíram a base da análise de conteúdo 

realizada. A categorização é uma etapa delicada, não sendo possível determinar a priori suas 

principais categorias. Na verdade, a categorização foi o problema central da análise de 
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conteúdo. De toda forma, o conteúdo coletado foi categorizado em função dos objetivos da 

pesquisa. 

No caso das entrevistas, as categorias foram originadas das respostas dos pesquisados. 

O quadro a seguir demonstra as categorias que foram utilizadas na análise dos dados 

coletados a partir das entrevistas em profundidade. Deve-se deixar claro que cada uma dessas 

categorias podem ser subdividas para alocar melhor os dados da pesquisa. 

Segundo Freitas e Janissek (2000), a análise de conteúdo é uma técnica refinada, 

delicada, e requer muita dedicação, paciência e tempo para satisfazer a curiosidade do 

investigador. Além disso, são necessárias intuição, imaginação e observação do que é 

importante, além de criatividade para escolha das categorias já citadas. Ao mesmo tempo, o 

analista deve ter disciplina, perseverança e, ainda, rigidez na decomposição do conteúdo.  

Assim, sintetizam-se, a seguir, os procedimentos para análise dos dados dos casos 

pesquisados.  

• Escuta cuidadosa das entrevistas;  

• Identificação de temas e ideias com base no roteiro prévio e temas emergentes;  

• Exame de dados coletados a partir de outras fontes, tais como observação e outros 

registros;  

• Agrupamento de dados segundo as categorias comuns explicitadas;  

• Construção de uma síntese sobre o que foi encontrado em cada caso.  

• Reflexão sobre objetivos originais para verificar se de fato os aspectos principais 

estavam contemplados;  

• Uso da teoria para ganhar insight sobre os dados e para construir um entendimento 

dos resultados encontrados.  

Enfim, as análises foram conduzidas individualmente para cada caso investigado, 

identificando o modelo de negócio da empresa, seu processo produtivo e as entidades 

ambientais que, de alguma forma, interferem na dinâmica de estruturação da empresa. Em 

seguida, uma análise coletiva e comparativa foi desenvolvida com o intuito de evidenciar 

achados generalizáveis ao escopo da pesquisa, sendo os resultados apresentados no próximo 

capítulo do presente trabalho. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS CASOS INVESTIGADOS 

 

 

Como visto anteriormente, as organizações adotam estratégias e estruturas de forma a 

promover suas atividades e atingir seus objetivos. Parte desta estruturação organizacional está 

relacionada com o ambiente institucional no qual a organização está inserida. Esse ambiente e 

suas entidades exercem pressão na modelagem dos negócios e têm sido utilizados como fonte 

de explicação para as configurações organizacionais.  

Não diferente dessa realidade, estão empresas desenvolvedores de software, pois estas, 

assim como outras organizações, mantêm relação com o ambiente institucional circunvizinho.  

No caso da presente pesquisa, são analisadas, neste capítulo, as relações que o 

ambiente institucional mantém com o modelo de negócio e o processo produtivo de empresas 

desenvolvedoras de software inseridas no polo de tecnologia da informação da região 

metropolitana do Recife. Em outras palavras, é apresentada uma modelagem de tais relações 

existentes entre o ambiente institucional e a estruturação de organizações desenvolvedoras de 

software, tanto no que diz respeito ao modelo de negócio adotado, quanto ao paradigma de 

desenvolvimento utilizado. 

Para isso, foi realizado um estudo de casos múltiplos em oito empresas do polo de 

desenvolvimento de software da região metropolitana do Recife.  Essas empresas possuem 

características diversas, no que diz respeito ao porte, tempo de mercado, natureza (pública e 

privada), origem e histórico, conforme explicitado na definição dos casos abordados. A partir 

dos achados obtidos na investigação exploratória e descritiva dos casos, foram evidenciadas 

as entidades do ambiente institucional com atuação significante na estruturação das empresas 

investigadas.  

Para descrever os resultados encontrados, são apresentadas, inicialmente, as 

informações provenientes de cada um dos casos investigados, conforme a seguinte ordem de 

configuração: 

• Apresentação individual de cada caso separadamente, caracterizando o modelo de 

negócio e suas características, o paradigma e a metodologia de desenvolvimento e as 

relações destes com o ambiente institucional;  

• Visão geral do polo de desenvolvimento investigado no que diz respeito ao modelo 

de negócio predominante, ao paradigma de desenvolvimento de software e ambiente 

institucional geral, sendo utilizadas análises comparativas entre grupos; 
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• Por fim, a apresentação das relações e das entidades atuantes e a autonomia das 

empresas e dos atores organizacionais nos seus processos de estruturação 

organizacional. 

É importante destacar que, nas análises individuais, foi realizada uma análise do tipo 

incidente-incidente fundamentada apenas na descrição e na explicação das evidências 

encontradas nos casos investigados. No segundo momento, quando são apresentados, 

coletivamente, os resultados encontrados, a perspectiva de análise é ampliada e passa a 

incorporar evidências da literatura, permitindo, assim, a consolidação de uma visão mais 

ampla acerca dos achados da presente pesquisa.  

Portanto, nas próximas seções deste capítulo, são apresentados e analisados os 

resultados obtidos individualmente em cada um dos casos estudados. Os resultados referentes 

a cada empresa são demonstrados em quatro seções distintas. Primeiramente, é fornecida uma 

caracterização geral da empresa, seguida da análise do modelo de negócio e do processo de 

desenvolvimento de software. Por fim, são analisadas as relações institucionais identificadas 

entre a empresa e o ambiente.  

 

 

4.1 EMPRESA IN FORMA SOFTWARE LTDA. 

 

 

A primeira empresa investigada foi a In Forma Software Ltda. A In Forma foi fundada 

em 1993 e atua na produção e comercialização de software voltado para a gestão de ativos 

físicos. A In Forma foi a primeira empresa a oferecer tecnologia da informação para gestão 

integrada de operação e manutenção de instalações complexas e distribuídas. Também se 

mostra um caso interessante de análise por unir a capacidade de engenharia de software ao 

conhecimento de gestão de ativos físicos, tornando-se uma das poucas executoras de pesquisa 

e desenvolvimento em tecnologia da informação para gestão de ativos físicos.  

Com seu principal produto, o Equipmaint, a empresa tem seu público alvo definido 

nas empresas de energia elétrica e utilidades em geral. Possui, atualmente, o certificado oficial 

MPS.BR, sendo a primeira no Brasil a obter este selo de qualidade. O MPS.BR ou Melhoria 

de Processos do Software Brasileiro é, simultaneamente, um movimento para a melhoria e um 

modelo de qualidade de processo, voltado para a realidade do mercado de pequenas e médias 

empresas de desenvolvimento de software no Brasil. Ele é baseado no CMMI, nas normas 

ISO/IEC 12207 e ISO/IEC 15504 e na realidade do mercado brasileiro. 
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A In Forma é uma empresa que mantém parcerias com entidades importantes da 

indústria de desenvolvimento de software como a ASSESPRO (Associação das Empresas 

Brasileiras de Tecnologia da Informação), o Porto Digital, o CESAR (Centro de Estudos e 

Sistemas Avançados do Recife), a Softex (Sociedade Brasileira para Promoção da Exportação 

de Software) e a AMCHAM (Câmara Americana de Comércio), dentre outras. 

A In Forma tem 40 funcionários e tem como missão promover alinhamento estratégico 

e eficiência operacional na gestão de ativos físicos em instalações complexas, grandes ou 

críticas, utilizando tecnologias da informação e inovação sistemática. Para isso, adota um 

modelo de negócio e uma metodologia de desenvolvimento específicos que passam a ser 

descritos a seguir.  

Os resultados estão apresentados, de forma detalhada, explorando o modelo de 

negócio e suas características, bem como o processo de desenvolvimento de software e o 

ambiente institucional. Os dados utilizados foram obtidos através de visita técnica e entrevista 

com um sócio-diretor da empresa. A entrevista foi realizada de forma presencial no ambiente 

da empresa e durou, aproximadamente, uma hora. 

 

 

4.1.1 Modelo de negócio da empresa In Forma LTDA. 

 

 

Durante a investigação da empresa foram feitas perguntas acerca do modelo de 

negócio e suas características. Quando perguntado diretamente sobre qual é o modelo de 

negócio que o entrevistado acredita ser o da empresa, o respondente afirma que a In Forma se 

caracteriza como sendo uma empresa de base tecnológica.  

De acordo com a proposta do trabalho, empresas de base tecnológica são empresas 

industriais que estão comprometidas com o projeto, desenvolvimento e produção de novos 

produtos/processos. Caracterizam-se, ainda, pela aplicação sistemática de conhecimento 

técnico-científico. Estas empresas usam tecnologia inovadora; têm uma alta proporção de 

gastos com pesquisa e desenvolvimento; empregam pessoal técnico-científico e de 

engenharia; e servem a mercados específicos. 

 Ao tomar conhecimento do conceito acima mencionado, o respondente afirmou que as 

características supracitadas fazem parte do cotidiano da organização. Em uma análise mais 

aprofundada sobre o modelo de negócio, buscaram-se mais informações em relação às 

dimensões produto, processo e pessoa, uma vez que estas servem para caracterização do 
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modelo de negócio da empresa. Neste caso, o respondente foi submetido a uma série de 

perguntas sobre cada uma das dimensões acima mencionadas com o objetivo de captar a 

percepção do mesmo acerca da existência de certas características na organização. O quadro 4 

apresenta um resumo das principais características e práticas associadas ao modelo de negócio 

da empresa. 

DIMENSÃO PRODUTO 
Tem concorrente ou produtos similares no mercado 

Procura atingir um grande número de clientes com o seu produto 

Comercializa produtos inovadores 

Não tem os preços definidos com base nos custos para produzir o produto, mas que baixo custo e a 
produção em larga escala são importantes para geração de vantagem competitiva 

Que não tem o costume de patentear seus produtos 

DIMENSÃO PROCESSO 

Tem boa capacidade de atender de imediato o pedido do cliente 

Define e cumpre, rigorosamente, o custo e o prazo envolvidos no processo de desenvolvimento 

Possui certificação que garante a padronização do processo produtivo e o controle da qualidade 

Tem como prática comum o reaproveitamento e reuso de códigos no processo de desenvolvimento 

Desenvolve projetos com tecnologias padronizadas 

Mantém certo grau de parceria com instituições de pesquisa e ensino 

Está aberta a correr riscos na criação de novos produtos 

Tem o conhecimento científico e tecnológico como insumos primordiais para o negócio 

DIMENSÃO PESSOAL 
Existem pessoas dedicadas à pesquisa e ao desenvolvimento de produtos inovadores 

Cada pessoa exerce um conjunto de papeis bem definido dentro da organização 

A maioria do pessoal técnico possui nível médio ou de graduação, mas que a empresa também possui 
mão de obra altamente qualificada (especialistas, mestres e doutores) 

Os funcionários têm certa autonomia para adotar novas formas ou abordagens de trabalho 
Quadro 4 – Aspectos predominantes do modelo de negócio da In forma 

Tendo explicitado as características da empresa, pode-se dizer que existem 

características evidenciadas nas três dimensões descritas que são compatíveis com o modelo 

de negócio declarado pelo respondente (base tecnológica), quais sejam: desenvolvimento de 

produtos inovadores, manutenção de parcerias com instituições de pesquisa, está aberta a 

correr riscos, tem o conhecimento científico e tecnológico como um recurso fundamental, 

possui pessoas dedicadas à pesquisa e mão de obra altamente qualificada. Essas características 

conferem à empresa investigada um perfil capaz de promover a inovação e o desenvolvimento 

tecnológico, traços fundamentais em uma empresa de base tecnológica.  

Por outro, lado a empresa demonstra algumas características que são mais comumente 

encontradas em empresas caracterizadas como fábricas de softwares como, por exemplo, o 

reuso e reaproveitamento dos códigos produzidos e a padronização do processo produzido e o 

controle de qualidade. Tais características, apesar de indispensáveis para a fábrica de 

software, se mostram bastante úteis para qualquer organização desenvolvedora de software. 
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Isto leva a pensar que a empresa investigada representa um tipo particular de empresa 

de base tecnológica com alguns traços de fábrica de software. Como se sabe, na literatura, 

existem e são descritos muitos tipos ideais, mas, na prática, pode-se perceber variações de tais 

tipos ideais. Esse é o primeiro fato que leva a um pensamento reflexivo sobre os tipos teóricos 

de modelos de negócios tomados como referência nesta pesquisa. Pode-se, com isso, inferir 

que é possível a caracterização de tipos híbridos tanto para as empresas de base tecnológica, 

quanto para as fábricas de software. 

No caso estudado, pode-se pensar que a In Forma poderia se caracterizar como uma 

empresa de base tecnológica que busca a qualidade e o baixo custo de produção. Em outras 

palavras, seria caracterizada como empresa de base tecnológica eficiente. Para isso, é preciso 

pensar no estágio do ciclo de vida que a organização vivencia. A In Forma já é uma empresa 

bastante madura no mercado que atua, pois, como se sabe, foi fundada em 1993 com o intuito 

de desenvolver novas tecnologias (novos softwares e aplicações) e explorar mercados pouco 

conhecidos.  

Com o passar dos anos e o aperfeiçoamento da tecnologia desenvolvida, a empresa 

passa a se voltar também para a melhoria do processo, incorporando no modelo de negócio da 

firma princípios de eficiência e de mercado. Por essa razão, é que se pode explicar a busca 

pela eficiência, baixo custo e qualidade. Esse argumento também permite entender o nível de 

concorrência declarado pelo respondente e o fato de se tentar atingir um grande número de 

clientes com o mesmo produto.  

Também, pode-se dizer que o mercado que era pouco explorado passou a ser ocupado 

por outras empresas e, por isso, se faz necessário expandir a participação no mercado e buscar 

uma produção mais enxuta. Essa seria, portanto, uma empresa de base tecnológica com um 

produto mais maduro e com maior tempo de mercado. 

Na pesquisa, também foi criada uma escala para quantificar e medir quão propensa a 

empresa é para inovar e para ser eficiente. Nesta escala, as questões apresentadas, no 

instrumento original de coleta, foram recombinadas em função da literatura referente às 

características, comumente, encontradas em empresas eficientes e inovadoras. O objetivo é 

captar a percepção do respondente em relação à existência e a intensidade de tais 

características nas empresas investigadas, permitindo conclusões acerca da propensão à 

inovação e à eficiência associada aos seus modelos de negócios. 

Na análise das características que levam, especificamente, à inovação, observou-se 

que a In Forma obteve média de 4,7 (escala de 6 pontos), o que representa a existência de tais 

características em grau moderado. Já na avaliação das características que levam à eficiência 
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do processo produtivo, evidenciou-se uma média de 4,4, representando a existência de 

características de eficiência, porém, com intensidade um pouco menor do que a dimensão 

inovação.     

Esse achado permite inferir que essa é uma empresa de base tecnológica que mantém 

suas características de organização inovadora, mas que buscou um posicionamento no 

mercado agregando princípios de eficiência ao seu processo produtivo. É possível ainda 

afirmar que a empresa investigada vem passando, no decorrer dos anos, por um trade off 

balizado nos princípios de inovação e de eficiência.  

Em outras palavras, tem-se a hipótese de que empresas de base tecnológica são 

extremamente inovadoras na sua gênese, mas que, com o amadurecimento da empresa, do 

produto e, até mesmo, do nicho de mercado em que atuam, passam a incorporar características 

de eficiência.  

 

 

4.1.2 Paradigma de desenvolvimento da empresa In Forma LTDA. 

 

 

Outro ponto investigado, na organização, diz respeito ao paradigma e à metodologia 

de desenvolvimento de software institucionalizados na empresa. Ao ser perguntado 

diretamente sobre qual é a metodologia predominante no desenvolvimento dos softwares, o 

respondente informou que se utiliza do modelo cascata para desenvolver os projetos de 

software da empresa. Em outras palavras, na empresa em questão, é seguido um modelo linear 

classificado dentro do paradigma mais tradicional da engenharia de software. 

Com relação às características e práticas envolvidas no processo de desenvolvimento, 

o quadro 5 apresenta um resumo do que foi fortemente evidenciado: 

CARACTERIZAÇÃO DO PARADIGMA DE DESENVOLVIMENTO 

Teste completo do sistema antes de mandar a versão final para o cliente 

Definição dos processos e ferramentas a serem utilizadas no desenvolvimento do projeto 

Utilização de indicadores formais como qualidade, número de linhas de códigos, eficiência do código, 
etc., para medir o sucesso do projeto de software 

Clara divisão do trabalho dentro da empresa, cabendo a um definir o que será feito e a outro executar 
o que foi definido 

Quadro 5 – Aspectos predominantes do paradigma de desenvolvimento da In Forma 

Assim, percebe-se que essas características estão alinhadas ao paradigma tradicional 

de desenvolvimento, como é o caso do modelo cascata. As práticas acima são compatíveis 

com processos de desenvolvimento bem estruturados, que possuem regras e etapas a serem 
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seguidas. De fato, a In Forma, é uma empresa que possui certificação MPS.BR. As 

certificações tendem a dotar o processo produtivo com estrutura e regras que devem ser 

seguidas com o objetivo de se conseguir um produto de qualidade.  

Um fato que chamou a atenção e diz respeito à definição das tarefas realizadas na 

empresa, foi constatado, informalmente, no momento da entrevista. Quando foram feitas 

perguntas acerca do processo de desenvolvimento, o respondente solicitou a outra pessoa, a 

diretora técnica, que respondesse àquele grupo de indagações, uma vez que ela era a 

responsável pelo processo de desenvolvimento, demonstrando, assim, que cada um na 

empresa realiza uma tarefa bem especificada. 

Além das práticas supracitadas, o respondente também identificou outras que estão 

presentes no processo de desenvolvimento, mas com menor intensidade, quais sejam:  

• Fazer uma análise de requisitos profunda e detalhada antes de projetar a arquitetura 

do sistema; 

• Fazer um estudo minucioso e elaborar uma descrição detalhada da arquitetura antes 

de começar a programá-la;  

• Uma vez definidos os requisitos, o projeto é implementado conforme previamente 

definido; 

• Durante as etapas de desenvolvimento do software, muitos documentos são 

necessariamente produzidos como forma de garantir o sucesso do projeto; 

• A comunicação entre equipes e membros é sempre registrada e formalmente 

documentada. 

Deve-se dizer que estas também são práticas, comumente, encontradas em processos 

tradicionais de desenvolvimentos de software. Por outro lado, mesmo sendo (declaradamente) 

uma empresa que segue o modelo linear de desenvolvimento de software, a In Forma adota 

algumas práticas de desenvolvimento que estão prescritas no manifesto Ágil. Percebe-se que 

algumas das práticas evidenciadas demandam algumas adaptações do modelo cascata de 

desenvolvimento como, por exemplo:  

• Mudanças de requisitos, até mesmo perto da entrega do produto final; 

• A manutenção de contato diário com os clientes durante todo o desenvolvimento do 

software.  

É possível dizer que essas características foram incorporadas ao processo produtivo da 

empresas para dar mais flexibilidade aos projetos desenvolvidos, sendo possível, com isso, 

entregar mais valor ao cliente final. Mesmo sendo uma empresa que busca entregar um 
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produto que atende à vários clientes de um mesmo nicho de mercado, a In Forma deve ser 

capaz de atender as necessidades específicas do cliente e personalizar (customizar) o produto 

entregue. É importante, contudo, ressaltar que tais práticas foram evidenciadas em menor 

intensidade, o que mostra apenas traços do Manifesto Ágil dentro do processo produtivo.  

Assim, com base no exposto, pode-se constatar que o paradigma tradicional é 

predominante na empresa investigada. De fato, a empresa segue padrões e práticas de 

desenvolvimento compatíveis com a metodologia declarada, uma vez que a metodologia em 

cascata é um modelo de desenvolvimento de software sequencial no qual o desenvolvimento é 

visto como um fluir constante para frente (como uma cascata) através das fases de análise de 

requisitos, projeto, implementação, testes, integração e manutenção do software.  

 

 

4.1.3 Campo organizacional da empresa In Forma LTDA. 

 

 

Como se sabe, as empresas mantêm relação com o ambiente no qual estão inseridas e 

sofrem influência das entidades que nele estão presentes. Com base nesta afirmação, foi 

perguntado sobre quais entidades ambientais são capazes de exercer pressões e influência na 

estruturação do modelo de negócio (estratégia e estrutura) institucionalizado pela In Forma.  

Antes de partir para a análise dos resultados, deve-se dizer que a análise das relações 

institucionais foi realizada a partir dos dados coletados, inicialmente, através de formulário e 

aprofundado com as entrevistas e as observações. No formulário, as questões foram elencadas 

de acordo com os vários tipos de entidades presentes no ambiente institucional, devendo o 

respondente contextualizá-los em função da realidade da organização. 

Nos casos, em que fosse constatado grau de influência média ou forte, foi solicitada a 

especificação nominal das entidades. Em um segundo momento, foi feita uma investigação 

mais aprofundada com o intuito de detalhar e explicar a relações institucionais estabelecidas. 

Desta forma, os resultados são apresentados seguindo a mesma configuração: primeiro, uma 

visão geral para, em seguida, apresentar análises mais aprofundadas sobre as relações mais 

relevantes. 

 Desta forma, a partir dos formulários aplicados, tem-se, na figura 5, a visão geral do 

campo organizacional na percepção do proprietário da empresa In Forma. Por se tratar da 

apresentação do primeiro caso é importante fornecer algumas explicações que subsidiem o 
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entendimento das figuras que se seguem, uma vez que cada um dos 8 casos será representado 

por uma figura semelhante a aqui explicada.  

Portanto, na região central, encontra-se posicionada a empresa de desenvolvimento de 

software em questão. As entidades do campo organizacional identificadas na pesquisa estão 

alocadas na parte de periferia. As linhas representam a pressão isomórfica exercida pela 

entidade, sua intensidade e o grau de influência sobre o processo de estruturação da 

organização. É importante destacar que os resultados foram objetivados através de uma escala 

do tipo Likert de 4 pontos, sendo que o 1 representa a inexistência da relação e da influência, 

o 2 representa relação e influência fracas, o 3 representa relação e influência moderadas e o 4, 

a relação e a influência fortes. 

 
Figura 5 - Campo organizacional na percepção da empresa In Forma 

 Foi constatado que dentre as autoridades governamentais, as agências nacionais e o 

Governo Federal têm influência significativa sobre a definição do modelo de negócio da 

empresa In Forma. São exemplos, a ANEEL, SEFAZ e as estruturas tributária e trabalhista. 

Também se percebe que as sociedades, associações e federações relacionadas à atividade de 

desenvolvimento e os sindicatos profissionais são entidades importantes para o contexto da 

pesquisa. Para a In Forma, a SOFTEX, a ASSESPRO e a SEPROPE são fontes de pressões 

isomórficas significativas. 

Com relação às instituições educacionais e de pesquisa, pode-se evidenciar forte 

influência de tais instituições sobre o processo de institucionalização do modelo de negócio na 

empresa. No caso, foram citados as fundações, as universidades públicas, as incubadoras e os 
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órgãos patrocinadores de pesquisa. São exemplos, a FACEPE, a UFPE, o CESAR, a FINEP e 

o CNPQ. 

Quando perguntado sobre as entidades do mercado, o respondente afirmou que as 

empresas nacionais e multinacionais, os arranjos produtivos locais, o cliente e as empresas 

fornecedoras de tecnologia para desenvolvimento mantêm relações fortes com a estruturação 

do modelo de negócio da empresa. De forma mais específica, foram citados o SAP, IBM, 

INFOR, Engeman (concorrentes), NGPD, Oracle, Delphi (fornecedores), Microsoft 

(multinacional), Porto Digital (APL) e empresas do setor elétrico (clientes). 

Outros aspectos do ambiente institucional foram considerados relevantes como, por 

exemplo, os aspectos culturais, sociais e demográficos, bem como o background dos gestores 

da empresa e as restrições e gargalos organizacionais.  

A partir dessa visão geral apresentada, percebe-se que a empresa mantém relação com 

um conjunto bastante variado de entidades. Para explicitar aspectos intrínsecos dessas 

relações e do processo de institucionalização do modelo de negócio da empresa, fez-se 

necessário um resgate histórico da empresa e dos aspectos que levaram à estruturação do atual 

modelo de negócio. 

Com isso, a partir das entrevistas e observações realizadas, identificou-se que a 

empresa sempre teve a pretensão de atuar no desenvolvimento de software voltado à gestão de 

manutenção das empresas do setor elétrico brasileiro. Mesmo tendo sido criada há mais de 17 

anos, a empresa atua com a mesma proposta que definiu e motivou a sua criação. Atualmente, 

a empresa conta com um software de gestão integrada de ativos bastante consolidado, mas 

continua realizando pesquisas e desenvolvimento nessa área. 

Contudo, é importante destacar que, durante todos esses anos, a empresa passou por 

mudanças significativas do ponto de vista de posicionamento de mercado, tendo mudado, 

inclusive o foco de atuação e características de seu modelo de negócio. Até chegar a ser líder 

de mercado em gestão de ativos do setor elétrico, com, aproximadamente, 40% do mercado 

brasileiro, a empresa transitou por outros caminhos, sem que tenha obtido sucesso. Quando 

perguntado sobre quais fatores levaram a empresa a assumir a sua atual configuração, o 

respondente afirmou: 

 

 

Antes da década de noventa, nós fazíamos outras coisas fora da gestão de ativos. 
Mas em 2000, a gente largou todas as outras coisas para ficar somente concentrado 
na gestão de ativos que sempre foi nossa proposta desde a origem. A gente viu que 
se não tivesse um foco muito claro e muito estreito, a gente iria continuar patinando 
com mais de uma estratégia ao mesmo tempo. Sabemos que uma empresa pequena, 
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tem que ser muito seletiva na escolha dos caminhos. Por isso, que a gente decidiu 
ser mais seletivo, pois é melhor deixar algumas oportunidades de lado do que pegar 
oportunidades demais, pois isso dificulta, inclusive, a definição do nosso modelo de 
negócio. (Informação verbal)1 

 

Portanto, percebe-se que o primeiro ponto determinante para definição do modelo de 

negócio atual está fundamentado na decisão de focalizar e estreitar a proposta da organização. 

Pode-se inferir que, uma vez definido o foco e a área de atuação da empresa, é possível 

institucionalizar um modelo de negócio que seja compatível e permita a operacionalização da 

proposta definida. Em outras palavras, a definição da razão de ser da empresa, permite traçar 

estratégias e definir a estrutura para atingir tal objetivo. 

Pode-se ainda ressaltar que a experiência vivida e o caminho trilhado pela organização 

servem para subsidiar a definição acertada de um modelo de negócio. De fato, a entrevista 

apresentou duas experiências vividas que são de fundamental importância para definição, 

configuração e institucionalização do atual modelo de negócio da empresa, conforme pode ser 

percebido no trecho apresentado a seguir: 

 

 

Em 1996, a gente resolveu aderir a uma chamada nacional da sociedade Softex para 
pegar dinheiro emprestado para atuar no desenvolvimento de sistemas voltados ao 
setor imobiliário. Esse dinheiro saiu em 98, sendo que o projeto foi um grande 
fracasso. Ficamos, então, com uma dívida que era várias vezes o faturamento da 
empresa. Para se ter uma ideia, a gente levou até o ano de 2007 para pagar essa 
dívida. Inclusive, nós quase quebramos a empresa por várias vezes seguidas. Então, 
eu destaco o nosso fracasso como um elemento que levou à reflexão e à adoção de 
um modelo de negócio que priorizasse o cuidado e a disciplina, o que nos tornou 
uma empresa mais conservadora. (Informação verbal)2. 
 
 

 A citação supracitada permite inferir que estratégias adotadas em momentos de crise e 

que apresentaram resultados satisfatórios para a empresa tende a se intitucionalizar e ser 

adotadas e preservadas em contextos e em condições competitivas diferentes das vivenciadas 

durante o período de crise. 

 Também, percebe-se que a experiência acumulada, seja ela positiva ou negativa, serve 

para subsidiar as decisões sobre qual caminho a empresa deve trilhar, bem como o modelo de 

negócio que deve ser institucionalizado. De fato, o compartilhamento de experiências 

                                                 
1 Entrevista concedida por Ismar Kaufman, sócio proprietário da empresa In Forma em 06 de julho de 2010.  

 

 
2 Entrevista concedida por Ismar Kaufman, sócio proprietário da empresa In Forma em 06 de julho de 2010. 
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vivenciadas entre empresas funciona como um fator condicionante para a definição e 

redefinição de modelos de negócio. Neste caso, o entrevistado afirma que existem aspectos da 

sua empresa que servem como fator influenciador (pressão isomórfica) capaz de impactar na 

definição de modelos de negócio de outras empresas. Este fato demonstra que a relação 

estabelecida com o ambiente institucional é dual e bilateral. 

Todavia, deve-se destacar que essa capacidade de influenciar outras entidades do 

ambiente está associada a outros aspectos como, por exemplo, a posição ocupada pelo 

proprietário da empresa no setor e na sociedade. Na In Forma, o gestor já atuou também como 

professor e consultor de uma das principais entidades relacionadas à atividade de 

desenvolvimento de software de Pernambuco, o CEZAR. Quando perguntado se o 

respondente acreditava que sua empresa era capaz de influenciar na definição do modelo de 

negócio de outras empresas, o mesmo respondeu:  

 

 

Existem aspectos relacionados à minha pessoa que levam a minha empresa a ser 
vista por outras empresas. Eu já fui uma pessoa do CEZAR, já fui professor e as 
pessoas me chamam para dar palestra. Então, eu acabo levando a história da minha 
empresa para outros lugares. Então, as pessoas ouvem o que eu digo durante essa 
troca de informação. A gente é uma empresa que serve de modelo. Talvez mais 
pelos erros do que pelos acertos. As pessoas gostam de saber da nossa história. Nós 
temos 17 anos com os mesmos quatro sócios e a sociedade sobreviveu a momentos 
muito complicados. Então, as pessoas respeitam nossa história e podem acabar 
incorporando parte disso aos seus modelos de negócio (Informação verbal)3. 

 

 

A respeito do CEZAR, ficou claro que o mesmo, nos seus primórdios, funcionava 

como uma espécie de incubadora que orientava as empresas em alguns aspectos estratégicos. 

De fato, o entrevistado relata que houve orientação por parte do CEZAR para que a In forma 

não ampliasse seu foco atual e não partisse para o desenvolvimento de software voltado para o 

setor imobiliário através da chamada nacional promovida SOFTEX. Isso demonstra que 

algumas incubadoras e entidades de mercado tentam influenciar as empresas no sentido de 

orientar e aconselhar empresários acerca de algumas características associadas ao modelo de 

negócio da empresa. 

Todavia, a real intenção dessas entidades e de seus consultores, ao transmitir suas 

opiniões e conhecimentos para os empresários, é que isso venha a influenciar nas decisões 

estratégicas da empresa. Todavia, muitas vezes, não surte os efeitos esperados, pois os 

                                                 
3 Entrevista concedida por Ismar Kaufman, sócio proprietário da empresa In Forma em 06 de julho de 2010 
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gestores apresentam competências (atitudes, conhecimentos e habilidades) que os permitem 

agir com certa autonomia. Neste caso, a autonomia do empresário é definida e limitada em 

função de um contexto que se mostra bastante complexo. O que pode ser dito é que, no caso 

das forças isomórficas provenientes das consultorias, entidades que possuem consultores com 

muita formação teórica, mas com pouca experiência de mercado, têm sua capacidade 

isomórfica restringida. Tal inferência é extraída do trecho que se segue: 

 

 

Houve recomendação para que a gente não partisse para o desenvolvimento de 
sistemas para o setor imobiliário e a gente foi assim mesmo. Quando alguém 
aconselhou a gente a não errar, a gente errou. Então, desde o começo a definição do 
modelo de negócio foi sempre muito endógena. Eu, inclusive, tenho muitas dúvidas 
sobre essa questão da orientação de marketing que uma incubadora ou consultoria 
pode dar para uma empresa. Porque quando o empreendedor fareja alguma coisa ele 
vai atrás. Para isso não acontecer, é preciso ter consultores muito, mas muito 
experientes. É preciso até que o consultor seja um empresário de sucesso. Eu acho 
muito difícil um consultor teórico podar o movimento e pensamento de um 
empreendedor. Eu acho que incubação é mais no sentido de provocação e facilitação 
do que ensinar os caminhos e modelos estratégicos, pois, para isso, é preciso muita 
interação com o mercado (Informação verbal)4.  

 

 

Esse tipo de pensamento leva a duas reflexões básicas. A primeira referente à batalha 

travada entre os fatores exógenos e endógenos que têm implicações nas decisões sobre a 

definição do modelo de negócio. Nesse rol de discussão, a personalidade e outros traços do 

empreendedor se caracterizam como aspectos importantes na definição da autonomia e do 

grau de consciência do gestor na estruturação e institucionalização do modelo de negócio da 

empresa. O tipo de fator externo e suas características também têm implicações nas decisões a 

serem tomadas pelo empreendedor para conduzir sua organização. Portanto, existe uma 

relação isomórfica que é definida entre a intensidade e tipo de força isomórfica externa e o 

grau de autonomia e de racionalidade do gestor.   

O segundo ponto de reflexão diz respeito à influência que a formação e o background 

do empreendedor têm na definição do modelo de negócio. Como já visto anteriormente, o 

background é composto por experiências vivenciadas no passado. No caso estudado, já foi 

demonstrado que esse background é determinante na estruturação do modelo de negócio 

institucionalizado de uma empresa. Todavia, alguns esclarecimentos devem ser feitos acerca 

da formação dos proprietários, conforme observado no trecho a seguir: 

 

                                                 
4 Entrevista concedida por Ismar Kaufman, sócio proprietário da empresa In Forma em 06 de julho de 2010 
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Eu sou formado em ciência da computação e tenho mestrado também em 
computação. Na minha época não tinha esse lance de empreendedorismo não. Isso 
foi coisa mais recente, implantada através do projeto gênese que passou a ensinar 
empreendedorismo aos alunos de computação. Na minha época o cara saía como um 
técnico. Puramente técnico. O que eu sabia de negócios foi aprendido com meu pai 
em seu comércio (Informação verbal)5.  

 

 

Com base no trecho, pode-se inferir que não houve influência da universidade na 

definição do modelo de negócio da empresa na época de criação e fundação da mesma. 

Também, não está descartada a possibilidade de que, atualmente, com a implantação e 

mudanças ocorridas nas matrizes curriculares dos cursos de graduação e pós-graduação, cujo 

foco no empreendedorismo foi ampliado, possa haver alguns tipos de influência sobre os 

modelos de negócios, atualmente, concebidos. Tal discussão será novamente retomada nesse 

estudo, durante a investigação de empresas criadas mais recentemente.  

Outro fato destacado, no caso investigado, é referente à incorporação ao modelo de 

negócio da empresa de características semelhantes às do setor que a empresa atua. Da 

investigação realizada, pode-se inferir que as empresas institucionalizam modelos de negócios 

compatíveis com o setor que procuram atender. No caso investigado, constata-se que a In 

Forma se refere às características conservadoras do setor elétrico para explicar a falta de 

mudança e o conservadorismo percebidos no modelo de negócio da empresa. 

 

 

Do ponto de vista de modelo de negócio, posso te dizer que o nosso modelo é 
bastante tradicional e bem conservador mesmo. A gente até sente a necessidade de 
avançar um pouco com nosso modelo de negócio para algo mais baseado na 
prestação de serviço, pois ainda vendemos software através de licença. Sabemos que 
essa é uma realidade que teremos que recorrer, mas ainda não existe a cultura no 
setor elétrico para fazer isso. Eu posso te dizer que as empresas do setor elétrico 
brasileiro não querem nem ouvir falar em mensalidade para ter acesso ao serviço que 
leva ao software. Eles querem pagar para dizer que o software é deles (Informação 
verbal)6.  

 

 

Portanto, a cultura do setor de atuação é fator condicionante importante para entender 

a definição do modelo de negócio institucionalizado na empresa, pois a mesma tanto pode 

promover mudanças nos modelos de negócios das empresas, quanto promover a manutenção 

do status quo. No caso investigado, se evidencia claramente um embate entre a cultura 

conservadora instituída no setor elétrico e a cultura de inovação e mudança predominante na 
                                                 
5 Entrevista concedida por Ismar Kaufman, sócio proprietário da empresa In Forma em 06 de julho de 2010. 
6 Entrevista concedida por Ismar Kaufman, sócio proprietário da empresa In Forma em 06 de julho de 2010 
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indústria de software. Enquanto a primeira aponta para manutenção dos contratos por meio de 

licenças para o uso do software, o mercado de software tem evoluído para a prestação de 

serviços através do uso do software (software as a service). 

Um fato curioso percebido é que o campo organizacional é composto por entidades e 

forças provenientes de ambientes institucionais “aparentemente” desvinculados. Contudo, os 

ambientes não são desvinculados. O que se observa é que o campo organizacional, assim 

como a empresa, está em constante processo de estruturação, não estando as regras e as 

relações total e definitivamente determinadas.   

Também se evidencia uma tendência relacionada com o grau de maturidade e com a 

história da empresa, pois a consolidação e a maturidade de um determinado modelo de 

negócio em uma determinada empresa aumentam a resistência a qualquer processo de 

mudança. Pode-se inferir que a experiência de sucesso vivida e acumulada, associada aos 

custos inerentes ao processo de mudança, respalda a manutenção de determinados modelos de 

negócio frente às pressões isomórficas presentes no ambiente institucional.  

Ou seja, quanto maior a história de sucesso de um modelo de negócio, mais forte serão 

as evidências utilizadas para justificar e legitimar a manutenção de tal modelo. Nesses casos, 

percebe-se alto grau de institucionalização dos modelos de negócios. De fato, a comprovação 

do sucesso de um determinado modelo de negócio só se dá ao longo de um determinado 

espaço de tempo, conforme exposto: 

 

 

Eu até digo que estratégia não é o que você decide fazer, mas sim o que você decide 
não fazer. Então, o fato de eu ter uma ideia por dia, não me leva a ter uma empresa e 
um modelo de negócio por dia. A empresa exige uma posição mercadológica de 
longo prazo para sua efetiva comprovação. Além do mais, toda mudança tem um 
custo associado e eu acho que não dá para ficar arcando com ele todo dia 
(Informação verbal)7.  

 

 

Se por um lado existem tais fatores que pressionam a empresa para manter um 

determinado modelo de negócio, por outro lado ficou constatado que existem algumas 

entidades relacionadas à atividade de software capazes de influenciar na definição do modelo 

de negócio como, por exemplo, o Porto Digital, a ASSESPRO e a SOFTEX.  

Em relação ao Porto Digital, destacam-se dois fatores condicionantes apontados como 

elementos inspiradores e catalisadores de mudanças internas do modelo de negócio.  A 

                                                 
7 Entrevista concedida por Ismar Kaufman, sócio proprietário da empresa In Forma em 06 de julho de 2010 
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formação de rede é o primeiro fator apontado, pois uma rede propicia a formação de parcerias 

no desenvolvimento de projetos. Tais parcerias permitem que as empresas desenvolvam um 

grau de interação capaz de promover o fluxo de informação e a troca de conhecimento que 

levam à mudanças no padrão e no modelo de negócio da empresa. De fato, constata-se que 

estas parcerias são resultados da proximidade física vivenciada pelas empresas situadas no 

Porto Digital.  

O segundo fator está mais associado aos aspectos formais do Porto Digital como, por 

exemplo, as reuniões e treinamentos por ele promovidos. Nesta mesma perspectiva, a 

SOFTEX e ASSESPRO têm papel semelhante, uma vez que promovem encontros formais 

para discutir temas diversos sobre o setor de tecnologia da informação. Percebe-se, ainda, por 

parte dessas entidades, o fomento ao pensamento colaborativo e de compartilhamento, que, na 

visão do entrevistado, é bastante propício para instigar a influência mútua entre empresas, 

conforme apresentado a seguir: 

 

 

As reuniões e encontros promovidos, principalmente pela ASSESPRO e pela 
SOFTEX, permitem que uma empresa entre em contato com outras empresas. Nesse 
ambiente é muito mais cooperação do que competição, pois a gente sabe que não é 
assim que as coisas são divididas. A gente compartilha informação e desvaloriza o 
confronto predatório natural do mercado (Informação verbal)8. 

 

 

O pensamento aqui exposto demonstra a dualidade e a bilateralidade da relação 

estabelecida entre a empresa e o ambiente institucional. Também demonstra a crença já 

evidenciada acerca da influência que pessoas com comprovada experiência de mercado têm 

na definição do modelo de negócio de outras empresas. Apesar de não crer que a empresa 

possa ser influenciada por consultores teóricos, o entrevistado acredita que entidades cujas 

pessoas tenham larga experiência no mercado podem exercer influência significativa na 

definição de um negócio, sendo este um dos pontos fortes relacionados às reuniões 

promovidas por entidades do setor de tecnologia da informação.      

Outro ponto interessante diz respeito às particularidades encontradas no processo de 

definição das características do modelo de negócio de empresas formadas por vários sócios 

com igual poder de decisão. No caso da In forma, foi relatado que cada um dos quatro sócios 

é responsável por uma área da organização, mas que as decisões que afetam o negócio como 

um todo são tomadas de forma colegiada. O que se pode inferir é que cada um dos sócios tem 

                                                 
8 Entrevista concedida por Ismar Kaufman, sócio proprietário da empresa In Forma em 06 de julho de 2010 
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um conjunto de crenças e estão submetidos às pressões de um conjunto de entidades que pode 

variar em função de diversos fatores como, por exemplo, biografia e rede de contatos de cada 

um dos sócios. Então, esse espaço colegiado se torna um campo (interno) de disputa e 

negociação para se definir o que é melhor para a organização. O entrevistado relata que, 

mesmo sendo a decisão colegiada, existem divergências significativas entre os proprietários 

da empresa:  

 

 

 Cada um dos sócios é responsável por uma área. Mas ainda se aplica, para essas 
decisões operacionais de cada uma das áreas, uma análise feita por pares. Nós, 
inclusive, compartilhamos a mesma sala. No caso das decisões mais estratégicas, aí 
partimos para uma decisão colegiada, onde cada um defende seu ponto de vista. Mas 
mesmo assim, existem grandes divergências. (Informação verbal)9.  

 

 

Com relação ao paradigma e à metodologia de desenvolvimento, pode-se dizer que 

estes foram institucionalizados em função de alguns fatores como, por exemplo, a 

familiaridade que o responsável pela área técnica de desenvolvimento da empresa tem com a 

metodologia empregada, bem como pelas necessidades ocasionadas pelo processo de 

certificação MPS.BR pelo qual a empresa foi submetida. 

Foi identificado que a pessoa responsável pela área técnica tem vasto conhecimento 

sobre as metodologias de desenvolvimento, o que permitiu a análise e a escolha bastante 

criteriosa e consciente. De fato, essa pessoa é professora de engenharia de software em cursos 

de nível superior da área de computação, sendo essa força isormófica caracterizada, neste 

caso, como parte das pressões normativas associadas à atuação profissional.  

No tocante ao processo de certificação, pode-se dizer que a MPS.BR demanda uma 

definição do processo de desenvolvimento bastante detalhado. Neste caso, dentre as 

possibilidades analisadas, a metodologia no estilo RUP foi a mais indicada e, portanto, passou 

a ser empregada. Também, deve-se dizer que foi constatada a presença de uma empresa de 

consultoria chamada W Quality que também influenciou na definição da metodologia de 

desenvolvimento, bem como de algumas outras características internas, conforme pode ser 

visto a seguir:  

 

 

                                                 
9 Entrevista concedida por Ismar Kaufman, sócio proprietário da empresa In Forma em 06 de julho de 2010. 
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Veja bem, a minha sócia que é a responsável pela área técnica é professora de 
engenharia de software. Ela tem muita visão e conhecimento sobre essas 
metodologias. Então, em um determinado momento, quando fomos adotar a 
certificação MPS.BR, a gente acabou indo na direção de definir uma metodologia 
que fosse compatível com esse modelo de Certificação. Aí acabamos definindo 
nosso processo de desenvolvimento a partir de uma perspectiva mais conservadora 
no estilo RUP. E a gente teve também uma consultora muito boa da W Quality que 
foi muito importante na adaptação do padrão RUP para nossa realidade específica 
(Informação verbal)10.  

 

 

Também, há indícios de que, assim como ocorre na estruturação do modelo de 

negócio, a metodologia de desenvolvimento reflete as características da empresa e do setor de 

atuação. Em outras palavras, o setor atendido pela empresa e o modelo de negócio empregado 

apresentam relação com o paradigma e a metodologia utilizada no desenvolvimento do 

software. No caso, a relação evidenciada é que, sendo o setor elétrico mais conservador, 

também o serão o modelo de negócio e a metodologia de desenvolvimento.  

 

 

4.2 EMPRESA MÍDIAS EDUCATIVAS 

  

 

A empresa Mídias Educativas é uma empresa especializada no desenvolvimento de 

soluções educativas em formato digital, utilizadas como ferramentas de aprendizado no 

processo de formação presencial e à distância. Através de projetos de design institucional, a 

empresa usa fundamentos em teorias da aprendizagem humana para criar recursos didáticos 

por meio da tecnologia.  

A empresa surgiu em 2004 no Centro de Informática da Universidade Federal de 

Pernambuco, para desenvolver um projeto de pesquisa financiado pelo CNPQ. Este projeto 

teve como foco o aprimoramento e inovação de processos de aprendizagem mediado por 

tecnologia. Através da parceria de especialistas com profissionais técnicos com conhecimento 

nesta área, foi formada uma equipe multidisciplinar para o desenvolvimento de sistemas e 

conteúdos para suprir carências existentes na área de educação. 

Como resultado, em 2007, o grupo foi convidado para atuar em projeto de inovação 

para o grupo positivo Informática S.A., que na época era o maior distribuidor de soluções 

educacionais do mercado nacional. Em 2008, a empresa Mídias Educativas participou do 
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processo de preincubação no Recife BEAT (Base para Empreendimentos de Alta Tecnologia) 

do Centro de Informática da UFPE, coordenado pelo CESAR (Centro de Estudos e Sistemas 

Avançados do Recife), agente Softex em Recife para a realização de ações de 

empreendedorismo e qualidade de software. 

O período preincubação contribuiu para o amadurecimento da equipe gerencial, 

fortalecimento da equipe técnica, consolidação e aplicação dos processos desenvolvidos e 

criação de parcerias estratégicas com empresas na área de Tecnologia da Informação, centros 

acadêmicos e de pesquisa. Essas ações possibilitaram a inserção da empresa no mercado 

como instituição formal, autosustentável e atuante no mercado de tecnologia educacional. 

Atualmente, a empresa possui 10 funcionários distribuídos nas diversas funções e 

processos organizacionais e mantém parcerias com instituições como o SEBRAE-PE, 

SENAI-PE, Centro de Informática, espaço EAD da UFPE, Incubatep, dentre outras. Encontra-

se incubada na Incubatep do ITEP-PE, e tem como missão agir em prol da evolução humana 

promovendo o desejo de aprender, buscando sempre a excelência para seus produtos e 

serviços, crescendo como empresa e propiciando retorno justo a todos os envolvidos.  

A empresa Mídias Educativas trabalha com a concepção, planejamento, 

desenvolvimento e gestão de conteúdos digitais para treinamento; com o desenvolvimento de 

portais e universidades corporativas; com projetos de tutoria e programas de formação de 

facilitadores; com sistema de aprendizado à distância; com o desenvolvimento de aplicativos 

multimídias e sistemas web; além de consultoria, assessorias e treinamento. Para isso, adota 

modelo de negócio e metodologia de desenvolvimento que passam a ser descritos a seguir.  

 

 

4.2.1 Modelo de negócio da empresa Mídias Educativas 

 

 

Quando perguntada sobre qual é o modelo de negócio que a respondente acredita ser o 

da empresa, ela respondeu que a empresa Mídias Educativas se caracteriza como sendo uma 

empresa de base tecnológica.  

Em uma análise mais aprofundada sobre o modelo de negócio, foram feitas perguntas 

em relação às dimensões produto, processo e pessoa, uma vez que estas servem para 

caracterização do modelo de negócio da empresa. Assim como nos demais casos, a 

respondente foi submetida a uma série de perguntas sobre cada uma das dimensões acima 
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mencionadas, com o objetivo de captar a existência de características na organização, 

conforme demonstrado no quadro 6. 

DIMENSÃO PRODUTO  
Oferta produtos com poucos concorrentes 

Tem o preço do produto definido com base nos custos 

Não busca atender a um grande número de clientes com um único produto, mas se 
houver a possibilidade o fará 

Tem como vantagem competitiva a criação de produtos inovadores e únicos 

O baixo custo e a produção em larga escala não são vistos como fonte de vantagem 
competitiva 

Não tem o costume de patentear seus produtos 

DIMENSÃO PROCESSO 
Não tem a capacidade de atender de imediato o pedido do cliente 

Tem boa definição e cumprimento de custo e prazo 

Não possui certificação que garante a padronização e o controle da qualidade 

Tem certo reaproveitamento e reuso de códigos no processo de desenvolvimento 

Tem projetos desenvolvidos com tecnologias com certa padronização 

Mantém parcerias com instituições de pesquisa e ensino 

Está aberta a correr riscos na criação de novos produtos 

Tem o conhecimento científico e tecnológico como insumo primordial para o negócio 

DIMENSÃO PESSOAL 
Existem algumas poucas pessoas dedicadas à pesquisa e ao desenvolvimento 

Cada pessoa procura exercer um cargo (papel) bem definido, mas não é regra 

A maioria do pessoal técnico tem nível médio ou de graduação, mas que também possui 
mão de obra altamente qualificada (especialistas, mestres e doutores) 

Os funcionários têm total autonomia para adotar novas formas ou abordagens de trabalho 
Quadro 6 – Aspectos predominantes do modelo de negócio da Mídias Educativas 

Portanto, pode-se dizer que existem características evidenciadas nas três dimensões 

que são compatíveis como o modelo de negócio declarado pela respondente (base 

tecnológica), quais sejam: não possuir muitos concorrentes no mercado, desenvolvimento de 

produtos inovadores, manutenção de parcerias com instituições de pesquisa, estar aberta a 

correr riscos, ter o conhecimento científico e tecnológico como um recurso fundamental e não 

ter no baixo custo e na produção em larga escala a geração de vantagem competitiva. De fato, 

essas características conferem à empresa investigada um perfil capaz de promover a inovação 

e o desenvolvimento tecnológico, traços fundamentais em uma empresa de base tecnológica.  

Por outro lado, a empresa demonstra algumas características que são mais comumente 

encontradas em empresas caracterizadas como fábricas de softwares como, por exemplo, o 

reuso e reaproveitamento dos códigos produzidos e a utilização de tecnologias com boa 

especificação e padronização. Tais características, apesar de indispensáveis para a fábrica de 

software, se mostram úteis para a organização investigada, mesmo sendo ela uma empresa de 

base tecnológica. Vale ressaltar que a tecnologia bem especificada que a respondente se refere 

é a tecnologia utilizada no processo de produção, pois, quando se trata do produto 
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desenvolvido pela empresa, percebe-se que as tecnologias utilizadas para a educação virtual 

ainda encontram-se, de forma geral, em fase de estruturação e padronização. 

Isto leva a pensar que a empresa investigada é de base tecnológica, mas com alguns 

poucos traços associados ao tipo ideal caracterizado como fábrica de software. Este é mais um 

caso de empresa cujo modelo de negócio não se configura como uma empresa de base 

tecnológica pura (tipo ideal). Na Mídias Educativas, pode-se pensar que a empresa se 

caracteriza como uma empresa de base tecnológica com foco no mercado e que busca 

definição e posicionamento. Para isso, desenvolve e estrutura seus produtos ao mesmo tempo 

em que busca ser uma empresa competitiva no mercado, uma vez que esta não mais utiliza 

recursos provenientes de agências de fomento para se manter no mercado.  

Para compreender o argumento acima mencionado, é preciso retomar o pensamento 

acerca do estágio do ciclo de vida que a organização vivencia. A Mídias Educativas é uma 

empresa que se motivou a partir de um projeto financiado pelo CNPQ e que viveu todo o 

tempo incubada. Esse período permitiu a estruturação da empresa e do produto. Percebe-se 

também que, apesar de ser nova, tendo suas origens em 2004, a empresa busca, no momento, 

se tornar uma empresa de mercado. Atualmente, permanece incubada, mas já sem o suporte 

promovido pelas fontes de financiamento público. 

Com isso, a empresa passou a ter algumas preocupações de empresas que concorrem 

por recursos dos clientes diretamente no mercado como, por exemplo, a preocupação com os 

custos envolvidos na produção, uma vez que este é a base para definição do preço praticado 

pela empresa, mesmo tendo um produto inovador e poucos concorrentes no mercado. Para 

isso, a Mídias Eucativas busca definir e cumprir rigorosamente os custos e prazos e reutilizar 

e reaproveitar os códigos produzidos em outros projetos. 

Essa é, portanto, uma empresa de base tecnológica, com um produto que ainda se 

encontra em amadurecimento e que busca se posicionar no mercado competitivo para alcançar 

a sua sustentabilidade econômica. Por essa razão, é que a empresa ainda não possui muitos 

concorrentes no mercado, pois com o passar do tempo e o amadurecimento do produto 

tecnológico que vem sendo desenvolvido, há uma tendência natural de que a tecnologia se 

consolide e que novos concorrentes apareçam. Óbvio que isso só acontecerá se a tecnologia se 

estruturar e se tornar padrão institucionalizado no mercado. 

Assim como nas demais empresas investigadas, a escala criada para quantificar e 

medir quão propensa a empresa é para inovar e para ser eficiente foi utilizada na análise da 

empresa Mídias Educativas. Em relação à inovação, observou-se que a empresa obteve média 

de 4,8 (escala de 6 pontos), o que representa a existência da propensão à inovação em grau 
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moderado. Já na avaliação das características que levam a eficiência do processo produtivo, 

evidenciou-se uma média de 2,9, o que comprova a existência de tais características, porém, 

com intensidade significativamente menor do que a dimensão inovação.     

Assim, pode-se dizer que essa é uma empresa cujas características e práticas podem 

resultar em inovação, mas que, ainda, busca agregar, ao seu processo produtivo, outras 

associadas à eficiência. É possível inferir que a empresa investigada, assim como no caso 

anterior, vem passando, no decorrer dos anos, por um trade off balizado nos princípios de 

inovação e de eficiência. Contudo, a incorporação de traços associados à eficiência pela 

Mídias Educativas ainda está em fase muito incipiente. 

 

 

4.2.2 Paradigma de desenvolvimento da empresa Mídias Educativas 

 

 

Como de praxe, outro ponto investigado na organização, diz respeito ao paradigma e à 

metodologia de desenvolvimento de software institucionalizados na empresa. Ao ser 

perguntado diretamente sobre qual é a metodologia predominante no desenvolvimento dos 

softwares comercializados pela empresa, a respondente informou que utiliza a metodologia 

SCRUM. 

Em outras palavras, na empresa, é empregada uma metodologia que segue os preceitos 

do paradigma ágil para o desenvolvimento de software. De fato, ao visitar a empresa, foi 

possível perceber que, no quadro de aviso da empresa, existe um cartaz com os principais 

pressupostos da Manifesto Ágil fixado de forma visível. 

Com relação às práticas adotadas no processo de desenvolvimento, o quadro 7 

apresenta um resumo dos principais aspectos fortemente identificados na empresa. 

CARACTERIZAÇÃO DO PARADIGMA DE DESENVOLVIMENTO 

A empresa mantém contato diariamente com os clientes durante todo o desenvolvimento do 
software 

Mudanças de requisitos são bem-vindas, até mesmo perto da entrega do produto final 

A definição dos processos e ferramentas a serem utilizadas é de vital importância para o 
desenvolvimento do projeto 

A comunicação entre equipes e membros é sempre registrada e formalmente documentada 
Quadro 7 – Aspectos predominantes do praradigma de desenvolvimento da Mídias Educativas 

Pode-se perceber que duas das características acima mencionadas são vitais para o 

desenvolvimento ágil de software. Tanto a manutenção de contatos diários, quanto a 

possibilidade de mudanças, mesmo no final do projeto, são formas de garantir a máxima 
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adequação do produto às necessidades do cliente. Portanto, o produto da empresa é bastante 

personalizado e construído de acordo com as especificações do cliente. Foi observado que o 

output principal da empresa se configura na prestação de um serviço de desenvolvimento de 

produtos para a educação virtual e à distância, transformando as presentes práticas em 

elementos de vital importância para o atendimento do objetivo do sistema organizacional. 

Há que se destacar que a respondente também evidencia a existência de algumas 

práticas que são mais comumente associadas às metodologias tradicionais como, por exemplo, 

a definição do processo e das ferramentas a serem utilizadas em cada projeto, bem como a 

existência de documentação formal da comunicação. No caso da comunicação formal, foi 

evidenciado que grande parte é realizada por email o que permite o registro, o resgate e a 

auditoria posterior das informações trocadas. Mesmo em metodologias ágeis é preciso manter 

um mínimo de controle para garantir o desenvolvimento dos projetos. 

Além das quatro práticas supracitadas, algumas outras foram também identificadas no 

processo de desenvolvimento da empresa, mas em menor intensidade, quais sejam:  

• Testar o sistema completamente antes de mandar a versão final para o cliente; 

• Fazer uma análise de requisitos profunda e detalhada antes de projetar a arquitetura 

do sistema; 

• Existe uma clara divisão do trabalho dentro da empresa, cabendo a um definir o que 

será feito e a outro executar o que foi definido; 

• Fazer um estudo minucioso e elaborar uma descrição detalhada da arquitetura antes 

de começar a programá-la; 

• Durante as etapas de desenvolvimento do software, muitos documentos são 

necessariamente produzidos como forma de garantir o sucesso do projeto.  

Essas são práticas que, mesmo promovendo certo enrijecimento do processo 

produtivo, podem, por outro lado, proporcionar ordem e eficiência ao desenvolvimento de 

software. Outro fato importante a ser evidenciado é que a própria metodologia Scrum 

classificada com uma metodologia ágil recomenda práticas que sempre fizeram parte dos 

preceitos da engenharia de software tradicional. Por exemplo, a divisão do trabalho no 

processo produtivo é uma delas.  

O Scrum é um esquema de processo que contém grupos de práticas e papéis 

predefinidos. Os principais papéis são: o Scrummaster que mantém os processos funcionando, 

o proprietário do produto que representa os stakeholders e o negócio, e a equipe 

multifuncional responsável por fazer a análise, projeto, implementação, teste e etc. Outra 
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característica do Scrum evidenciada é o teste de cada funcionalidade do software antes da 

entrega ao cliente. Nestes casos, é preciso deixar claro que o Manifesto Ágil não prega a 

desestruturação e nem o caos no processo de desenvolvimento. Apenas busca práticas que 

podem ser incorporadas com o objetivo de ganhar agilidade e poder de resposta. 

Também foi identificado que, uma vez definidos os requisitos, tenta-se implementar o 

projeto conforme previamente estabelecido. Aparentemente, essa é uma prática paradoxal 

quando confrontada com a possibilidade de mudanças em qualquer etapa do processo de 

desenvolvimento que também foi identificada como uma prática comum na empresa. Sobre 

isso, a respondente esclareceu que a empresa busca, preferencialmente, trabalhar seguindo 

requisitos definidos previamente, mas que se houver a necessidade de mudá-los, a empresa o 

fará com o objetivo de atender às expectativas do cliente.  

Afirmou ainda que, o fato de estar em contato diário com o cliente, ajuda a minimizar 

a necessidade de retrabalho, pois o cliente fica sabendo, exatamente, o que está sendo 

desenvolvido e permite que qualquer mudança necessária seja realizada sem que muito 

trabalho tenha que ser refeito. 

 Enfim, pode-se verificar que o paradigma institucionalizado e a metodologia adotada 

pela empresa refletem o manifesto ágil de desenvolvimento, mas que mantém algumas 

práticas tradicionais da engenharia de software como forma de manter a ordem e a eficiência 

do processo produtivo. Com base nisso, já é possível inferir que, assim como não existe um 

modelo de negócio puro, pode também não existir empresas fundamentadas em práticas de 

apenas um paradigma de desenvolvimento. 

Levanta-se ainda a possibilidade de que o trânsito e a incorporação de práticas 

pertencentes aos diferentes paradigmas de desenvolvimento pela empresa sejam uma forma da 

mesma buscar incrementar sua capacidade de inovação e de eficiência, para melhor responder 

ao mercado.  

 

 

4.2.3 Campo organizacional da empresa Mídias Educativas 

 

 

Em relação ao campo organizacional conforme percebido pela respondente, a figura 6 

apresenta uma visão geral. 
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Figura 6 -  Campo organizacional na percepção da empresa Mídias Educativas 

 Na empresa Mídias Educativa, foi constatado que dentre as autoridades 

governamentais, o governo federal tem influência significativa sobre a definição do modelo 

de negócio, principalmente, no que diz respeito às leis associadas às questões educacionais 

como, por exemplo, a regulamentação do ensino à distância.  

Com relação às sociedades, associações e federações, foi dada ênfase as associações 

relacionadas à atividade de desenvolvimento e aos sindicatos profissionais. Já as instituições 

educacionais e de pesquisa exercem forte influência, pois apresentam forças isomórficas com 

instituições significativas sobre a definição do modelo de negócio. No caso foram citados as 

universidades públicas, as incubadoras e os órgãos patrocinadores de pesquisa. São exemplos, 

UFPE, CESAR, FINEP, CNPQ e Incubtep. 

Quando perguntado sobre as entidades do mercado, a respondente citou as empresas 

inovadoras líderes no contexto nacional, os arranjos produtivos locais, os clientes, as 

empresas fornecedoras de tecnologia para desenvolvimento e as instituições financeiras. 

Outros aspectos gerais do ambiente institucional foram citados como, por exemplo, os 

aspectos culturais, sociais, demográficos e o background do gestor da empresa.  

A partir da visão geral apresentada, percebe-se que a empresa mantém relação com um 

conjunto bastante variado de entidades. Para explicitar aspectos intrínsecos dessas relações e 

do processo de institucionalização do modelo de negócio da empresa, fez-se necessária uma 

análise aprofundada acerca da importância das entidades supracitadas no processo de 

estruturação do atual modelo de negócio. 
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Na empresa Mídias Educativas, foi constatado que existe forte relação da mesma com 

alguns aspectos políticos do ambiente institucional. A própria concepção do negócio está 

relacionada com uma mudança feita na legislação do ensino superior que rege a normatização 

da carga horária a ser cumprida pelos cursos de graduação reconhecidos pelo Ministério da 

Educação, como pode ser verificado no trecho da entrevista que se segue: 

 

 

O nosso modelo de negócio foi estruturado a partir de mudanças na lei da educação 
superior que passou a exigir que as horas de aula fossem balizadas pela hora-relógio, 
provocando mudanças na forma como as instituições passaram a integralizar suas 
cargas horárias curriculares. Essa determinação do governo fez surgiu um mercado 
novo e aí nós passamos a pensar em uma forma de atender esses clientes, pois eles 
não vão ter como aumentar o custo das faculdades. Então, para suprir esses 10 
minutos a mais, a gente pensou em um modelo para trabalhar diferente (Informação 
Verbal)11. 

 

 

Assim, fica evidente que a regulamentação governamental abriu uma nova 

oportunidade para empresas de tecnologia. Para atender as exigências da regulamentação, as 

faculdades, centros universitários e universidades buscaram uma nova forma para integralizar 

os créditos contabilizados através da hora-relógio, fazendo-se necessário levar a educação 

tradicional para as bases da educação virtual e, com isso, o desenvolvimento de novos 

produtos de software. Neste contexto, o modelo de empresa de base tecnológica foi o mais 

adequado e o institucionalizado pela empresa Mídias Educativas para promover a inovação 

demandada pelo mercado. 

Em paralelo à mudança na legislação, outros fatores condicionantes contribuíram para 

a estruturação do modelo empregado (base tecnológica). Quando se investigou os fatores que 

antecederam a criação da empresa, é possível perceber que a universidade e as agências de 

fomento à pesquisa, também, tiveram papel fundamental na estruturação da organização e do 

seu modelo de negócio atual. Como dito, a empresa surgiu de um projeto de pesquisa 

originado dentro da universidade para estudar o processo de desenvolvimento de conteúdos 

educacionais, estando os sócios da empresa Mídias Educativas relacionados ao projeto, 

conforme se apresenta a seguir: 

 

 

Na realidade, nós não estávamos à frente da criação do projeto. Quem estava 
encabeçando a criação do projeto e a sua execução era um professor doutor do 

                                                 
11 Entrevista concedida por Laís Xavier, sócia da empresa Mídias Educativas, em 07 de julho de 2010 
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Centro de Informática que já trabalhava com educação à distância há algum tempo.  
Na época, ele enxergava que existia uma lacuna que precisava ser preenchida em 
relação ao conteúdo educacional, pois o desenvolvimento de plataformas já estava 
mais consolidado. A partir daí a gente fez algumas pesquisas, testou alguns modelos 
e conseguiu chegar a um processo legal de desenvolvimento. Validamos e 
publicamos o processo desenvolvido e resolvemos criar a empresa (Informação 
verbal)12. 

 

 

Sobre a relação que o modelo de negócio da empresa em tela mantém com as agências 

de fomento, verificou-se que entidades como CNPQ, CAPES e FINEP definem elementos em 

seus editais de fomento que levaram a empresa a se estruturar em função das especificações 

predefinidas em tais editais. No presente caso, tratou-se de um projeto financiado com 

recursos públicos disponibilizados em edital para seleção de projetos inovadores. É 

importante ressaltar que por trás desse projeto, há outro fator de fundamental importância para 

compreensão da definição do modelo de negócio da presente empresa.  

Com a criação da lei de informática, muitas empresas de grande porte passaram a 

injetar recursos no desenvolvimento de projetos de pesquisa associados às universidades de 

referência. No caso, evidencia-se a parceria firmada entre o centro de informática da UFPE e 

a empresa Positivo, que era e é um dos maiores desenvolvedores na área de tecnologia da 

informação para a educação virtual. Dessa parceria, surgiu a oportunidade para alguns 

proprietários da empresa Mídias Educativas ganharem foco e experiência que foram utilizados 

na definição e alavancagem do seu próprio negócio (a Mídias Educativas).  

 

 

A Positivo estava querendo desenvolver um projeto com a universidade, utilizando-
se da lei de informática. Aí, juntou o pessoal da universidade com o pessoal da 
empresa Positivo para montar o projeto. Então, a gente ficou lá dentro ganhando 
corpo para abrir a empresa da gente. Na verdade, enquanto trabalhávamos com o 
projeto da Positivo, nós já tínhamos o projeto Mídias Educativas preincubado no 
Recife BEAT, que é a incubadora da Federal. Então, pegamos o know-how e 
partimos para o desenvolvimento dos nossos projetos. Então, acabou o projeto da 
Positivo e a gente veio para cá (Informação verbal)13. 

 

 

Desta citação, duas análises devem ser aprofundadas, quais sejam: sobre o papel da 

incubadora e sobre o papel da universidade na definição do modelo de negócio. No primeiro 

caso, percebe-se que a empresa investigada não sofreu nenhuma influência por parte da 

INCUBATEP (incubadora) onde a Mídias Educativas se encontra atualmente incubada. O que 
                                                 
12 Entrevista concedida por Laís Xavier, sócia da empresa Mídias Educativas, em 07 de julho de 2010 
13 Entrevista concedida por Laís Xavier, sócia da empresa Mídias Educativas, em 07 de julho de 2010 
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se percebe é que, nesta incubadora, existe uma série de normas e requisitos que deve ser 

atendida e que representa um fator condicionante em potencial.  

Foi relatado que, na INCUBATEP, assim como em outras incubadoras, há a exigência 

de que as empresas candidatas ao processo de incubação sejam efetivamente empresas 

inovadoras com produtos tecnológicos. Neste caso, há uma identidade formada entre a 

incubadora e as empresas cujos modelos são de base tecnológica. O fato é que a empresa 

Mídias Educativas já era proveniente de um projeto de pesquisa, o que lhe atribuiu uma 

configuração de empresa de base tecnológica, não sendo necessária nenhuma reestruturação 

do modelo de negócio já institucionalizado. Porém, outras empresas buscam identificação e 

incubação na INCUBATEP através da redefinição de seus modelos de negócio com base nos 

requisitos e normas especificadas no estatuto da incubadora. 

 

 

Para ser incubada aqui no INCUBATEP (incubadora do ITEP) é necessário que a 
empresa seja de base tecnológica e que tenha um produto inovador. Inclusive existe 
uma seleção, onde a gente inscreve a proposta da empresa para que a mesma seja 
analisada de acordo com os critérios aqui estabelecidos. No nosso caso, a gente já 
trabalhava com um modelo compatível com o solicitado, mas algumas empresas 
podem se estruturar em função das definições e requisitos do ITEP. Como dito, a 
gente começou no Centro de Informática como um projeto de pesquisa, para só 
então entrar na preincubaçào na universidade, onde também havia o prerequisito de 
ser empresa de base tecnológica com produto inovador (Informação verbal)14. 

 

 

Observa-se que existe a possibilidade de que algumas empresas, para aproveitarem os 

benefícios promovidos por uma determinada incubadora, se estruturaram de acordo com as 

normas e requisitos impostos pela entidade incubadora. Esse achado permite evidenciar 

existência de uma forte relação entre as empresas incubadas e as organizações incubadoras. 

Todavia, esta relação fica posta apenas como uma possibilidade, pois não se tem elementos 

suficientes para concluir se as empresas definem seus modelos em função das normas e 

requisitos da incubadora ou se empresas que têm características desejadas pelas incubadoras 

são atraídas até elas.  

O outro ponto suscitado refere-se ao papel da universidade na definição do modelo de 

negócio da empresa. No caso, a Universidade Federal de Pernambuco e o Centro de 

Informática são fontes significativas de pressões isomórficas que atuam na estruturação e 

institucionalização de novos empreendimentos voltados ao desenvolvimento de software. 

                                                 
14 Entrevista concedida por Laís Xavier, sócia da empresa Mídias Educativas, em 07 de julho de 2010 
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Todavia, não se percebeu a existência de nenhum padrão de modelo de negócio, 

explicitamente, incentivado pelas entidades em questão. Por outro lado, foi identificado um 

fato importante que permite uma inferência complementar ao argumento suscitado, conforme 

pode ser observado a seguir:  

 

 

A criação de empresas é totalmente incentivada pela UFPE e pelo CIn, mas sem 
definição formal de um modelo específico. Eles incentivam fortemente o 
empreendedorismo. Mas se é uma empresa de base tecnológica ou uma fábrica de 
software, vai depender do perfil do empreendedor. Se bem que posso dizer que eles 
incentivam muito a inovação durante o curso. Para se ter uma ideia, eles colocam os 
alunos para participar de tudo quanto é competição em todas as partes do mundo. E 
para participar dessas competições tem que está bem na parte de inovação. Então, o 
empreendedorismo incentivado acaba tendo um estímulo para o lado inovador 
(Informação verbal)15. 

 

 

Apesar de haver uma aparente contradição no início do discurso, pode-se concluir que 

existe, não formalmente prescrita, uma tendência de que a Universidade e o Centro de 

Informática incentivam a institucionalização de novas empresas, na maioria dos casos, de 

base tecnológica. Deve-se destacar que essa pode não ser uma ação consciente e formalmente 

deliberada pela entidade educacional para estruturação de empresas de base tecnológica, mas 

acaba levando à formação de empreendedores com perfis alinhados a esse tipo de 

organização. 

Também foram destacados, como fonte de pressões isomórficas, as associações e 

outros tipos de arranjos interorganizacionais que realizam sua atividade associadas ao setor de 

tecnologia da informação. Assim como em outros casos investigados, há uma percepção de 

que as associações como a ASSESPRO permitem que a empresa busque elementos referentes 

ao funcionamento do setor de atuação, principalmente, do ponto de vista local, fundamentais 

para a tomada de decisão mais acertada, inclusive no tocante ao modelo de negócio 

empregado na organização. Este resultado pode ser complementado pela citação que se segue. 

 

 

Com relação às associações, nós estamos ligados a elas, permitindo que a gente 
acompanhe como está o mercado local. Eles me ajudam a pensar como vai ser 
comportar a TI daqui para frente, o que tem implicações diretas na forma como o 
meu negócio é conduzido e estruturado. Nessas reuniões, acontece o 

                                                 
15 Entrevista concedida por Laís Xavier, sócia da empresa Mídias Educativas, em 07 de julho de 2010 
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compartilhamento de casos de sucessos e boas práticas que a gente começa a adotar 
e que são bem interessantes. Ainda tem o SEPRO que é como se fosse uma ligação 
da gente com o sindicato. E dependendo de como o sindicato reage, a gente muda, 
inclusive se devemos passar a trabalhar só com freelancer. (Informação verbal)16. 

 

 

Na citação, percebe-se que as associações possibilitam o compartilhamento e o acesso 

a informações importantes de diversos matizes, inclusive sobre gestão e estrutura de empresas 

de software. Portanto, pode-se concluir que as associações influenciam na estruturação e na 

institucionalização de características incorporadas aos modelos de negócios através da 

exposição e interação entre empresas. Ademais, observa-se a presença do sindicato das 

empresas de processamento de dados de Pernambuco (SEPRO-PE), definindo elementos 

importantes para a estruturação da empresa, não do ponto de vista do modelo de negócio em 

si, mas da estruturação e composição das equipes que trabalham no processo de 

desenvolvimento do software.  

 Outro achado interessante está associado à relação dual estabelecida entre a empresa e 

seu ambiente institucional. Na entrevista, foi explicitado que existe a crença na capacidade da 

empresa influenciar a estruturação de outras entidades institucionais. A entrevistada afirma 

que a Mídias Educativas serve de inspiração para a definição do modelo de negócio de outras, 

uma vez que seu modelo de negócio foi compartilhado através da incubadora e serviu de 

referência para outras empresas. Quando questionada mais a fundo sobre como se dá essa 

influência, a entrevistada afirmou: 

 

 

Acho que temos influência sim. Para se ter uma ideia, o plano de negócio que 
utilizamos para entrar aqui na incubadora já foi repassado para umas 10 empresas. 
Então, eu acho que já estamos começando a influenciar uma pequena parte do 
mercado. Inclusive, já foi criada outra empresa aqui no estado que trabalha com 
conteúdo educativo, apesar de atuar com foco em um nicho diferente (Informação 
verbal)17. 

  

 

 Esse fato aponta para mais uma atribuição das incubadoras e que tem reflexo direto na 

definição e estruturação dos modelos de negócio de empresas que estão sendo criadas e 

incubadas. Esse papel não é o de impor um modelo específico, mas de trabalhar na difusão de 

                                                 
16 Entrevista concedida por Laís Xavier, sócia da empresa Mídias Educativas, em 07 de julho de 2010 
17 Entrevista concedida por Laís Xavier, sócia da empresa Mídias Educativas, em 07 de julho de 2010 
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modelos que são por ela (incubadora) considerados como sendo de empresas de sucesso. Isso 

facilita a ação de benchmarking que, por sua vez, acaba tendo papel fundamental no processo 

de estruturação do modelo de negócio de outras empresas. Como se viu anteriormente, a 

própria empresa Mídias Educativas institucionalizou elementos da empresa Positivo ao seu 

modelo de negócio. 

Com relação ao paradigma e à metodologia de desenvolvimento, percebe-se a 

institucionalização de uma metodologia classificada como sendo pertencente ao paradigma 

ágil de desenvolvimento de software, qual seja: SCRUM. Essa metodologia foi 

institucionalizada, na empresa, após a tentativa fracassada de implantação do paradigma de 

desenvolvimento tradicional através da metodologia RUP, conforme é apresentado a seguir:  

 

 

Na verdade, um dos sócios fez uns cursos de SCRUM e conseguiu convencer toda a 
equipe de que era adequado. Na época, nós já tínhamos aplicado o RUP, mas não 
estava dando certo. Mas não estava dando certo mesmo por que, quando 
detectávamos uma modificação, o RUP demandava aquele catatau de documentos 
associados. E os nossos projetos têm modificação a toda hora. A gente precisa do 
cliente por perto, aprovando e entregando. Então, deixar para entregar tudo no final, 
como é definido no RUP, não estava dando certo, pois tínhamos que refazer tudo 
(informação verbal)18. 

 

 

Por razões associadas às demandas apresentadas pelo processo produtivo da empresa, 

percebe-se que a mesma institucionalizou uma metodologia ágil. De fato, o SCRUM foi 

empregado a partir de um treinamento à que um dos sócios foi submetido.  Com isso, o 

mesmo persuadiu o restante da equipe de que o SCRUM era uma metodologia que melhor 

atenderia às necessidades da empresa do que vinha atendendo o RUP. Nesse caso, gargalo 

interno associado à aplicação do RUP provocou a necessidade de mudança e 

institucionalização de um novo paradigma e uma nova metodologia.  

O que se percebe é que a existência de gargalos provocados pela aplicação do RUP 

evidenciou a certeza de que a mudança do paradigma e da metodologia, até então, 

institucionalizados era necessária, mas não deu a certeza de como o processo deveria ser 

novamente estruturado. Em outras palavras, as restrições internas exercem pressões para 

desinstitucionalizar modelos e metodologias que se apresentam incompatíveis com as 

necessidades do sistema organizacional. Porém, não se tem evidências sobre sua participação 

no processo de reestruturação. 

                                                 
18 Entrevista concedida por Laís Xavier, sócia da empresa Mídias Educativas, em 07 de julho de 2010 
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Apesar de haver indícios de que a empresa demandava uma metodologia mais ágil, a 

definição de qual exatamente seria o caminho da reestruturação foi apontada por um dos 

sócios que, por sua vez, fora influenciado por um curso realizado. Desta narrativa, têm-se dois 

pontos importantes. O primeiro diz respeito à capacidade que entidades têm para influenciar 

na definição de um processo através da transferência de informação, levando uma empresa a 

adotar uma metodologia de desenvolvimento de software, por exemplo.  

Isso não significa que esta seja a melhor metodologia a ser implantada, até por que, 

como relatado no caso investigado, existem projetos em que o SCRUM não está 

acompanhando a sua velocidade, demonstrando que novos gargalos podem se formar e trazer 

mudanças e reestruturações ao processo recentemente institucionalizado.   

Esse achado ajuda a inferir que as metodologias são empregadas de acordo com o grau 

de exposição que as empresas têm a certas metodologias e ao nível de conhecimento (teórico 

e prático) que os atores organizacionais têm sobre o assunto em pauta. Por sinal, estes são 

importantes elementos para entender o nível de autonomia e de consciência dos atores 

organizacionais frente ao processo de estruturação.  

O outro ponto levantado sobre a metodologia de desenvolvimento está associado à 

estrutura de poder e campo de negociação evidenciados dentro de empresas com vários atores 

que participam do processo de decisão. Neste caso, as características desses indivíduos como, 

por exemplo, a atitude, conhecimento e habilidades, se mostram vitais para a compreensão do 

processo de tomada de decisão e, consequentemente, de estruturação das características 

organizacionais (modelo de negócio e paradigma de desenvolvimento).  

 

 

4.3 EMPRESA CAPITAL LOGIN 

 

 

Fundada em 1994, a empresa Capital Login iniciou sua atuação prestando serviços de 

suporte ao usuário de Tecnologia da Informação (TI). Com o passar dos anos, a empresa 

evoluiu, buscou acompanhar os avanços das tecnologias e modificou seu posicionamento no 

mercado. Atualmente, a Capital Login é uma integradora de soluções em TI, desenvolve 

softwares, gerencia serviços de suporte e estrutura parques de informática.  

Em 2004, a Capital Login passou a fazer parte do Porto Digital por acreditar que o 

mesmo proporciona à equipe da Capital Login uma troca constante de informação 

especializada com profissionais das mais de 100 empresas instaladas no Porto. Naquele 
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mesmo ano, a Capital Login firmou um termo de cooperação técnica com a Universidade 

Federal de Pernambuco para pesquisas de soluções e o aperfeiçoamento de seus produtos.  

Os softwares desenvolvidos pela empresa podem ser personalizados de maneira a se 

adequarem às realidades dos mais diversos tipos de negócio. São ferramentas criadas pela 

Capital Login: o Kurier, mecanismo de busca, extração e distribuição de informações 

eletrônicas dotado de inteligência artificial; o i3R, uma solução para gestão da informação; e o 

Service Desk, sistema de inventário e gestão de serviços de TI. Contudo, atualmente, a 

empresa tem atuado mais fortemente na recuperação de informação para o mercado jurídico. 

A Capital Login tem sua sede em Recife (PE) e foca sua atuação nos mercados das 

regiões Norte e Nordeste. A empresa tem filial em São Paulo (SP) e está presente no Mato 

Grosso, Goiás, Amazonas e Mato Grosso do Sul. São parceiros da Capital Login, a Microsoft, 

Cisco, Dell, UNISYS, Semp Toshiba, dentre outras.  

A empresa possui 60 funcionários e tem como missão: superar as expectativas dos 

seus clientes, colaboradores e fornecedores com ética, profissionalismo e foco no resultado, e 

garantir retorno do investimento aos acionistas. Para isso, adota modelo de negócio e 

metodologia de desenvolvimento que passam a ser descritos a seguir.  

Assim com nos demais casos, os resultados estão apresentados, de forma detalhada, 

explorando o modelo de negócio e suas características, bem como o processo de 

desenvolvimento de software e o ambiente institucional. Os dados utilizados foram obtidos 

através de visita técnica e entrevista com o sócio fundador da empresa. A entrevista foi 

realizada de forma presencial e durou, aproximadamente, uma hora. 

 

 

4.3.1 Modelo de negócio da empresa Capital Login 

 

 

Quando perguntado sobre qual é o modelo de negócio que o respondente acredita ser o 

da empresa, o mesmo respondeu que a empresa Capital Login se caracteriza como sendo uma 

empresa de base tecnológica. De fato, é possível constatar no próprio sítio da empresa que a 

mesma se define como sendo uma empresa de base tecnológica.  

Em uma análise mais aprofundada sobre o modelo de negócio, são percebidas diversas 

características associadas ao seu modelo de negócio. O resultado encontrado pode ser 

observado no quadro 8. 
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DIMENSÃO PRODUTO 
Oferta produtos/serviços com alguns concorrentes 

Não tem o preço do produto totalmente definido com base nos custos para produzi-lo 

Busca atender um grande número de clientes com um único produto (ou adaptações do mesmo) 

Tem, em certo grau, a criação de produtos inovadores e únicos como vantagem competitiva 

Tem, de certa forma, o baixo custo e a produção em larga escala como fonte de vantagem competitiva 

Quase não tem o costume de patentear seus produtos 

DIMENSÃO PROCESSO 
Tem certa capacidade de atender de imediato o pedido do cliente 

Tem boa definição e cumprimento de custo e prazo envolvidos no processo de desenvolvimento 

Possui alguma certificação que garante a padronização do processo produtivo e o controle da 
qualidade 

Tem o reaproveitamento e reuso de códigos no processo de desenvolvimento como uma prática 
comum 

Desenvolve os projetos com tecnologias já com certa padronização 

Mantém parcerias com instituições de pesquisa e ensino  

Está aberta a correr algum risco na criação de novos produtos  

Vê o conhecimento científico e tecnológico como insumos primordiais para o negócio 

DIMENSÃO PESSOAL 
Existem algumas poucas pessoas dedicadas à pesquisa e ao desenvolvimento de produtos inovadores 

Cada pessoa exerce um cargo (papel) bem definido, mas não é regra 

A maioria do pessoal técnico possui nível médio ou de graduação, mas que a empresa também possui 
alguma mão de obra altamente qualificada (especialistas, mestres e doutores) 

Os funcionários quase não têm autonomia para adotar novas formas ou abordagens de trabalho 
Quadro 8 – Aspectos predominantes do modelo de negócio da Capital Login 

Tendo explicitado as características da empresa, pode-se dizer que existem 

características evidenciadas nas três dimensões descritas que são compatíveis com o modelo 

de negócio declarado pelo respondente (base tecnológica), quais sejam: desenvolvimento de 

produtos inovadores, manutenção de parcerias com instituições de pesquisa, está aberta a 

correr riscos e tem o conhecimento científico e tecnológico como um recurso fundamental. 

Algumas outras características de empresa de base tecnológica foram citadas, mas em menor 

intensidade como, por instância, o fato de a empresa possuir algumas poucas pessoas 

dedicadas à pesquisa e contratar alguma mão de obra altamente qualificada. De forma geral, 

essas características conferem à empresa investigada um perfil capaz de promover a inovação 

e o desenvolvimento tecnológico, traços fundamentais em uma empresa de base tecnológica.  

Por outro lado, a empresa também demonstra características que são mais comumente 

encontradas em empresas caracterizadas como fábricas de softwares como, por exemplo, o 

reuso e o reaproveitamento dos códigos produzidos, a padronização do processo produzido e 

o controle de qualidade obtidos por meio de alguma certificação, e a descrição e definição dos 

cargos ocupados. Tais características apesar de indispensáveis para a fábrica de software têm 

se mostrado bastante útil para qualquer organização desenvolvedora de software. 

Isto leva a pensar que a empresa investigada é de base tecnológica, mas com alguns 

traços de fábrica de software. O caso aqui apresentado tem argumentação bastante semelhante 
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ao da empresa In Forma demonstrado na seção 4.1.1 deste trabalho. Nesse caso, a diferença 

fica por conta de que a Capital Login tem algumas características associadas ao modelo de 

empresa de base tecnológica um pouco menos acentuadas que na empresa In Forma.  

A Capital Login, assim como a In Forma, poderia se caracterizar como uma empresa 

de base tecnológica que busca a eficiência através da qualidade e do baixo custo de produção. 

Em outras palavras, seria caracterizada como empresa de base tecnológica eficiente. A Capital 

Login já é uma empresa madura no mercado, pois, como se viu, foi fundada em 1994, já 

tendo, inclusive, mudado seu foco de atuação e, consequentemente, o modelo de negócio e 

suas características estratégicas e estruturais algumas vezes.  

Com o passar dos anos, a empresa passou a atuar em desenvolvimento de produtos 

tecnológicos associados à inteligência artificial para recuperação de dados e informações 

jurídicas, buscando sua consolidação no mercado. Agora, percebe-se também que a empresa 

se volta para a melhoria do processo, incorporando no modelo de negócio da firma princípios 

de eficiência e forte foco no mercado. Por essa razão é que se pode explicar a busca pela 

eficiência, baixo custo e qualidade.  

Esse argumento também permite entender o nível de concorrência declarado pelo 

respondente e o fato de se tentar atingir um grande número de clientes com o mesmo produto. 

Com o passar dos anos, o mercado que era pouco explorado passou a ser ocupado por outras 

empresas e, por isso, que se faz necessário expandir a participação no mercado e buscar uma 

produção mais enxuta.  Esse argumento explica a afirmação do respondente em dizer que o 

baixo custo e a produção em larga escala são, de certa forma, fontes de vantagem competitiva. 

Um fato curioso encontrado na empresa é a capacidade que a mesma tem de atender 

prontamente os pedidos dos seus clientes. Isso se dá pelas características do produto que, uma 

vez desenvolvido, pode ser aplicado prontamente, diferentemente, de empresas que trabalham 

com software desenvolvido sob demanda ou que necessita de muita customização e 

personalização. Mesmo sendo o software da empresa Capital Login um produto tecnológico, 

o mesmo já se encontra desenvolvido e pronto para ser comercializado e aplicado. Essa seria, 

portanto, uma empresa de base tecnológica com um produto mais maduro e com maior tempo 

de mercado. 

Assim como nas demais empresas investigadas, foi utilizada a escala criada para 

quantificar e medir quão propensa a empresa está em relação à inovação e à eficiência. Em 

relação à inovação, observou-se que a empresa obteve média de 4,7, o que configura a 

existência de tais características em grau moderado, uma vez que a escala tem sua 

representação máxima no numeral seis. Já na avaliação das características que levam à 
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eficiência do processo produtivo, evidenciou-se uma média de 4,5, o que representa também a 

existência de tais características em grau moderado, porém, com intensidade um pouco menor 

do que a dimensão inovação.     

Esse achado permite inferir, como já evidenciado anteriormente, que essa é uma 

empresa de base tecnológica que ainda mantém suas características de organização inovadora, 

mas que buscou um posicionamento diferente do originalmente esperado para uma empresa 

de base tecnológica, agregando princípios de eficiência ao seu processo produtivo.  

É possível ainda inferir que a empresa investigada venha passando, no decorrer dos 

anos, pelo trade off balizado nos princípios de inovação e de eficiência, já constatado em 

outros casos aqui estudados. Em outras palavras, tem-se reforço para a hipótese levantada no 

decorrer dessa pesquisa de que empresas de base tecnológica são extremamente inovadoras na 

sua gênese, mas que, com o amadurecimento da empresa, do produto e, até mesmo, do nicho 

de mercado em que atuam, passam a incorporar características de eficiência.  

 

 

4.3.2 Paradigma de desenvolvimento da empresa Capital Login 

 

 

Assim como nos demais casos, o outro ponto investigado na organização, diz respeito 

ao paradigma e à metodologia de desenvolvimento de software institucionalizados na 

empresa. Ao ser perguntado diretamente sobre qual é a metodologia empregada no 

desenvolvimento dos softwares da empresa, o respondente informou que é utilizada a 

metodologia RUP (Racional Unified Process). Em outras palavras, na empresa é seguida uma 

metodologia classificada com sendo pertencente ao paradigma tradicional de desenvolvimento 

de software. 

Com relação às práticas institucionalizadas no processo de desenvolvimento, o quadro 

9 evidencia os principais achados. 

CARACTERIZAÇÃO DO PARADIGMA DE DESENVOLVIMENTO 
A definição dos processos e ferramentas a serem utilizadas 

Uma vez definidos os requisitos, o projeto é implementado conforme previamente definido 

A comunicação entre equipes e membros é sempre registrada e formalmente documentada 

Estudo minucioso e elaboração de descrição detalhada da arquitetura antes de começar a programá-la 

Durante as etapas de desenvolvimento do software, muitos documentos são necessariamente 
produzidos 

Utilização de indicadores formais como qualidade, número de linhas de códigos, eficiência do código, 
etc. 

Teste completo do sistema antes de mandar a versão final para o cliente 

Análise de requisitos profunda e detalhada antes de projetar a arquitetura do sistema 
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Clara divisão do trabalho dentro da empresa, cabendo a um definir o que será feito e a outro executar 
o que foi definido 

Quadro 9 – Aspectos predominantes do paradigma de desenvolvimento da Capital Login 

Como se observa, a empresa em questão procura desenvolver seus softwares 

utilizando práticas bastante tradicionais e muito difundidas nos livros consagrados de 

engenharia de software. De fato, essa é, dentre as empresas investigadas, a organização com o 

maior número de práticas focadas no paradigma tradicional de engenharia de software. As 

práticas demonstradas reforçam a compatibilidade entre a metodologia declarada com o que é 

realmente praticado dentro da organização, pelo menos no que diz respeito ao processo de 

desenvolvimento. 

Por se tratar de uma empresa que seu principal produto foi desenvolvido internamente 

para atender a posteriori a uma gama de clientes, pode-se dizer que a metodologia RUP e as 

práticas supracitadas são bastante eficientes para o desenvolvimento do produto através de 

projetos internos que contam com recursos próprios. Em outras palavras, o RUP é entendido, 

por muitos autores, como uma metodologia para gerenciamento de projetos de software que 

permite o controle do processo de desenvolvimento como um todo, levando em consideração 

a gestão do escopo, dos custos e dos prazos envolvidos no projeto.  

No caso de empresas como a Capital Login, uma vez desenvolvido, o produto é 

comercializado e passa apenas por algumas poucas modificações e adaptações para atender as 

necessidades específicas de cada cliente. O fato de ser uma empresa de base tecnológica que 

desenvolve seus produtos para explorar um nicho específico do mercado leva a organização a 

compreender bem o produto, seu escopo e seus requisitos antes de partir para o seu 

desenvolvimento em si. Deve-se destacar que, aparentemente, as empresas de base 

tecnológica vivem em função dos seus produtos. Ou seja, nascem e se desenvolvem junto com 

um produto específico, tendo, inclusive, o ciclo de vida da empresa definido pelo ciclo devida 

do produto inovador criado. 

Por outro lado, algumas práticas associadas ao Manifesto Ágil estão pouco presentes 

no processo de desenvolvimento da empresa. São exemplo de tais práticas as mudanças de 

requisitos perto da entrega do produto final e a manutenção de contato diário com os clientes 

durante todo o desenvolvimento do software. Como se sabe, as práticas pertencentes ao 

paradigma ágil são muito necessárias para empresas que desenvolvem software sob 

encomenda e, no presente caso, os produtos são desenvolvidos internamente sem haver a um 

cliente específico que deverá ser atendido.  

Por essa razão é que se justifica a pouca presença de práticas consideradas ágeis. De 

qualquer forma, a evidência, mesmo que mínima, de tais práticas nos processos produtivos da 
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empresa pode ser explicada, pela necessidade de alguma adaptação do produto após a sua 

comercialização. É comum que mesmo softwares tidos como acabados (pacote) recebam 

alguma personalização em função de especificidades dos clientes. Nesses casos, as práticas 

ágeis evidenciadas, na Capital Login, podem fornecer alguns subsídios. 

 

 

4.3.3 Campo organizacional da empresa Capital Login 

 

 

O campo organizacional identificado a partir da percepção do proprietário da empresa 

encontra-se descrito na figura 7 que representa um resumo da forma como o campo 

organizacional é percebido pelo propietário da empresa Capital Login. 

 
Figura 7 - Campo organizacional na percepção da empresa Capital Login 

Na empresa Capital Login, foi constatado que dentre as autoridades governamentais, 

há uma pequena influência por parte das empresas prestadoras de serviços públicos, uma vez 

que estes se configuram como clientes da empresa em questão. Com relação às sociedades, 

associações e federações, foi dado ênfase às associações relacionadas à atividade de 

desenvolvimento de software e a um conselho de classe. Dentre as entidades relacionadas às 

atividades de desenvolvimento foram citadas as SOFTEX e a ASSESPRO. O conselho de 

classe que o entrevistado se refere é a OAB. Deve-se lembrar que a empresa se especializou 

na produção de tecnologia aplicada ao setor jurídico, sendo, portanto, influenciada por 

entidades relacionadas a essa área. 
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Com relação às instituições educacionais e de pesquisa, pode-se evidenciar pequena 

influência das fundações de pesquisa, universidade pública e agentes patrocinadores de 

pesquisa, sendo as relações com essa última categoria de entidade estabelecidas, 

principalmente, para capitação de recursos. Devido aos aspectos internos como as restrições e 

gargalos organizacionais e o baixo poder de investimento, o respondente afirmou que a 

empresa deve se estruturar de forma que possa recorrer aos órgãos de fomento como FINEP 

para captar recursos para o desenvolvimento de novos produtos.  

Quando perguntado sobre as entidades do mercado, o respondente citou as empresas 

inovadoras nacionais líderes de mercado, os arranjos produtivos locais e os clientes. Deve-se 

destacar que o Porto Digital recebeu destaque especial, juntamente, com os clientes e o 

público alvo da empresa. Outros aspectos do ambiente institucional foram citados como, por 

exemplo, os aspectos culturais, sociais, demográficos e o próprio background do gestor da 

empresa.  

A partir da visão geral apresentada, percebe-se que a empresa mantém relação com um 

conjunto bastante variado de entidades. Para explicitar aspectos intrínsecos dessas relações e 

do processo de institucionalização do modelo de negócio da empresa, fez-se necessária uma 

análise aprofundada e até mesmo um resgate histórico acerca da importância das entidades 

supracitadas no processo de estruturação do atual modelo de negócio. 

Como dito anteriormente a empresa foi fundada em 1994 com um foco totalmente 

diferente do que tem atualmente. Na época, a Capital Login era uma empresa que prestava 

serviço de suporte através de contratos de terceirização, tendo, inicialmente, sido motivada 

pelos conhecimentos técnicos adquiridos pelos sócios em curso realizado na escola técnica de 

Pernambuco e pela oportunidade existente no mercado. Outro fator motivador foi a inserção 

que os proprietários tiveram em uma empresa prestadora de serviço na área de TI através de 

estágios que proporcionou o entendimento inicial do mercado, considerado por eles como 

ponto de partida para a abertura do seu negócio, conforme apresentado a seguir. 

 

 

A gente criou uma empresa em 1994. Na época, eu e meu sócio éramos recém 
saídos da escola técnica. Chegamos a estagiar em empresas de TI por, 
aproximadamente, um ano. Com isso, resolvemos criar nossa empresa. A empresa 
começou trabalhando com outsourcing de suporte e serviço de help desk para 
empresas de pequeno porte. Funcionamos com este modelo entre 1994 e 2000. Foi 
em 2001 que a gente resolveu dar uma mudada na segmentação, na área de atuação 
da empresa e, consequentemente, no modelo de negócio empregado na empresa. Foi 
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aí que começamos a desenvolver o nosso produto inovador denominado de kurier 
através do modelo de empresa tecnológica (Informação verbal)19.  

 

 

A explicação que se percebe para a mudança repentina ocorrida no modelo até então 

institucionalizado, foi baseada, fundamentalmente, em aspectos do mercado, pois a empresa 

estava com problemas em seu faturamento. Nesse caso, pode-se inferir que há um forte 

componente de mercado que levou a estruturação atual da empresa. Um fato aqui evidenciado 

e que difere das demais empresas de base tecnológica investigadas é que não houve 

aproveitamento de financiamento público para o desenvolvimento da inovação proposta e 

para a estruturação da empresa. Em outras palavras, essa é uma empresa de base tecnológica 

com foco no mercado e que se desenvolveu, pelo menos inicialmente, com recursos próprios. 

 O trecho da entrevista que se segue evidencia o conteúdo supracitado e apresenta outro 

aspecto importante para entender a estruturação da empresa e do seu modelo de negócio. 

 

  

O grande fator motivador para a mudança e para a nova configuração assumida pela 
empresa foi que a margem de lucratividade nesse ramo de suporte vinha caindo ano 
a ano. Outro aspecto foi a nossa inserção e participação no Porto Digital que ajudou 
a identificar o mercado de software que vinha despontando como algo mais rentável. 
Do porto também houve o espelhamento em operações de outras empresas de base 
tecnológica que vinham se desenvolvendo bem (Informação verbal)20.  

 

 

Pode-se perceber que, neste caso, há evidências de que o porto digital é uma entidade 

importante na estruturação da empresa, por razões diversas. Primeiramente, auxilia na 

detecção dos nichos de mercado e, em segundo, permite de forma mais cooperativa a prática 

do benchmarking. Deve-se destacar que a interação promovida no ambiente do Porto Digital é 

o fator motivador principal como é exposto mais adiante. Antes, porém, deve-se fazer uma 

ressalva que não foi constatada nenhuma uniformidade e padrão referentes aos modelos de 

negócios existentes nas empresas embarcadas no Porto Digital, pelo menos em relação aos 

tipos ideais tomados como referência dessa pesquisa (empresas de base tecnológica e fábrica 

de software). Há relatos de que tanto as empresas consideradas fábricas de softwares quanto 

as de base tecnológica encontram ambiente propício para o desenvolvimento e 

institucionalização no Porto Digital.  

                                                 
19 Entrevista concedida por Yves Nogueira, sócio fundador da empresa Capital Login, em 08 de julho de 2010 
20 Entrevista concedida por Yves Nogueira, sócio fundador da empresa Capital Login, em 08 de julho de 2010 
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Não existe uniformidade no porto digital. Eu vou falar agora para você como 
presidente da ASSEPRO, pois eu conheço razoavelmente o mercado local. O que 
posso dizer é que existe uma distribuição muito eclética de modelos de empresas 
atuando em Pernambuco e no Porto Digital. Existem empresas que trabalham com 
infra-estrutura de TI, locação de data center, fábricas de software e empresas com 
produtos inovadores e tecnológicos. O setor hoje é um mosaico de perfis bem 
diversificado, inclusive no porte e no volume de faturamento. (Informação verbal)21. 

 

 

Com base no exposto, tal inferência acerca da diversidade e heterogeneidade pode 

extrapolada e generalizada a todo o polo de desenvolvimento da região metropolitana de 

Recife. Contudo foi evidenciada certa homogeneidade entre as empresas classificadas como 

empresas de base tecnológica, pois, segundo o entrevistado, a grande maioria das empresas de 

base tecnológica é de pequeno porte, enquanto que as fábricas de software são empresas de 

médio e grande porte. O mesmo chega a afirmar que cerca de 70 % das empresas de base 

tecnológica são de pequeno porte, complementando que é mais fácil começar com inovação, 

pequena e com foco específico em um nicho de mercado.  

Esse resultado permite levantar a hipótese de que há um padrão associado ao ciclo de 

vida das empresas de software. Pode-se pensar que as mesmas iniciam seu ciclo de vida a 

partir de empresas de base tecnológica e inovadoras, procurando ocupar um nicho específico 

no mercado. À medida que as empresas, seu nicho e seus produtos se desenvolvem e 

amadurecem ocorre um trade off que envolve a inovação e a eficiência, passando o modelo de 

negócio da empresa por novo processo de institucionalização e podendo ou não se transformar 

em uma fábrica de software.  

Retomando o papel do Porto Digital na institucionalização do modelo de negócio da 

empresa, a interação por ele promovida é apresentada pelo entrevistado como um elemento 

que amplifica e catalisa as relações institucionais.  

 

 

A gente tem um modelo de negócio que é fruto de muita interação. O maior ativo do 
Porto Digital é a possibilidade de interação com outros empreendedores da área de 
TI. Não só entre empresários, mas com os colaboradores dessas empresas. Assim a 
gente acaba trocando experiências e isso permite a comparação e o espelhamento de 
modelos e de boas práticas. E essa interação ocorre em mão dupla. O Porto como 
um parque tecnológico realiza uma de suas funções que é a colaboração e o 
compartilhamento de ideias (Informação verbal)22.  

                                                 
21 Entrevista concedida por Yves Nogueira, sócio fundador da empresa Capital Login, em 08 de julho de 2010 
22 Entrevista concedida por Yves Nogueira, sócio fundador da empresa Capital Login, em 08 de julho de 2010 
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Dois outros aspectos referentes ao Porto Digital foram evidenciados no decorrer da 

entrevista. O primeiro de que a interação supracitada é encontrada mais fortemente na ilha 

onde o Porto Digital está situado fisicamente, mas que de forma geral a região metropolitana 

de Recife como um todo mantém elevado grau de interação entre as empresas da área de TI, 

através de outras entidades diferentes do Porto Digital, mas relacionadas á atividade de 

desenvolvimento de software como, por exemplo, a SOFTEX, a ASSESPRO e outras. 

O segundo aspecto identificado diz respeito ao modo como a interação acontece. 

Segundo o entrevistado, as interações podem ser promovidas formalmente através de 

entidades relacionadas, mas também de maneira informal. De fato, constata-se que as 

interações informais promovem relações institucionais bastante significativas para a 

estruturação das empresas e dos modelos de negócios.  Tal achado fica demonstrado na 

narrativa que se segue. 

 

 

Há forte interação sim. Mas há também um forte fator informal por trás. Por 
exemplo, esse café que estamos aqui (Cybercafé localizado na ilha do Porto digital). 
É muito comum voltar da hora do almoço e encontrar outros empresários e 
colaboradores de outras empresas por aqui, o que leva, naturalmente, a interação. 
Então, o fato de estar próximo fisicamente torna muito comum o encontro de 
colegas e a trocar informações. É possível, até mesmo, fechar parcerias para o 
desenvolvimento de um projeto em ambientes como este. Por um lado, acontece esse 
tipo de interações diárias e, por outro, de maneira mais estruturada através dos 
encontros promovidos por entidades do setor (Informação verbal)23.  

 

 

Para retratar as interações estruturadas e formalizadas pela entidade associadas ao 

setor de TI, pode-se apresentar três, quais sejam: Porto Digital, ASSEPRO e SOFTEX. Cada 

uma das entidades supracitadas tem um papel específico, mas de fundamental importância 

para a estruturação e institucionalização do modelo de negócio da empresa. A sociedade 

SOFTEX tem foco na capacitação dos proprietários e profissionais das empresas de 

desenvolvimento de software. A ASSESPRO tem o perfil de discutir políticas de 

desenvolvimento setorial e o Porto Digital trata da ambiência em si. A citação a seguir 

apresenta um elemento importante sobre o conteúdo acima especificado. 

                                                 
23 Entrevista concedida por Yves Nogueira, sócio fundador da empresa Capital Login, em 08 de julho de 2010 
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Sem dúvida, pode-se dizer que as reuniões promovidas por essas três entidades são 
importante, inclusive, para redefinir o modelo de negócio e as práticas a ele 
associado. É claro que a gente não vai mudar nosso modelo, por causa de uma 
reunião. Mas isso não deixa de ser mais um espaço e um fórum para colher e discutir 
informações que auxiliam a nossa tomada de decisão. Geralmente, a gente precisa 
estar atento ao que está acontecendo e qual é o estado da arte para o 
desenvolvimento de software no mundo, na academia e na universidade. Para isso 
essas reuniões são fundamentais (Informação verbal)24.   

 

 

Do conteúdo exposto pode-se inferir que os empresários mantêm certo grau de 

autonomia e consciência em relação à parte das forças institucionais proveniente de entidades 

institucionais, uma vez que se percebe certo cuidado em coletar e processar informações antes 

de tomar decisões que possam implicar na modificação do modelo de negócio 

institucionalizado. Para essa coleta e discussão das informações, as entidades acima 

relacionadas se apresentam como agentes catalisadores e promotores de encontros formais e 

informais.      

Além de tais encontros, outro achado foi evidenciado a partir do caso estudado. O 

entrevistado apontou a Internet como o grande ponto de encontro, onde as empresas podem 

interagir e descobrir o que vem sendo feito no mundo em termos do desenvolvimento de 

softwares, buscando, assim, a incorporação desses modelos e práticas as suas organizações. 

Muitas vezes, os resultados provenientes de pesquisas individuais na Internet são levados para 

discussão nas reuniões e fóruns.  

A Universidade Federal de Pernambuco e o Centro de Informática complementam a 

lista de entidades promotoras do fluxo contínuo de informação e interação capazes de 

dinamizar os modelos de negócio das empresas. No caso, foram evidenciados os programas 

de pós-graduações como o elo entre a universidade e a empresa, uma vez que permite a 

interação como muitos empresários e professores que atuam diretamente na área de TI. Os 

empresários são destacados pelo conhecimento tácito de mercado, enquanto os professores 

apresentam discussões teóricas e casos que desenvolvem a capacidade reflexiva. Quando o 

empresário tem sua capacidade reflexiva e o conhecimento aumentados, pode-se dizer que o 

grau de autonomia e consciência para a tomada de decisões estratégicas também pode ser 

ampliado. 

Ainda em relação ao ponto em tela, se verifica a existência de muitos fatores 

incentivadores, mas poucos coercitivos o que ajuda na manutenção da autonomia do ator e da 

                                                 
24 Entrevista concedida por Yves Nogueira, sócio fundador da empresa Capital Login, em 08 de julho de 2010 
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organização. O único fator mais determinístico identificado pelo entrevistado diz respeito às 

condições impostas pelo próprio mercado como um todo. 

 

 

Temos muita autonomia para definir no modelo, mas acho que quem define para 
onde a empresa deve ir, seja referente ao modelo de negócio, seja em relação à 
metodologia de desenvolvimento, é o mercado. O mercado é o senhor de tudo. Para 
se ter um exemplo, quando começamos a desenvolver o nosso produto, a gente tinha 
um outro que vendíamos com o modelo de licença tradicional e não tivemos muito 
sucesso. Já o Kurrier é vendido no modelo de software as a service de entrega de 
informação ao cliente. Ele paga uma mensalidade pelo resultado trazido pelo 
software. Então, quem definiu que não se deveria mais vender software através de 
licença foi o mercado e o cliente (Informação verbal)25. 

 

 

Percebe-se que cabe ao empreendedor definir o modelo de negócio, mas se não estiver 

alinhado aos anseios do mercado, a empresa pode não auferir os resultados almejados, 

principalmente, em mercados onde existe certo grau de competição como é o caso o mercado 

das empresas investigadas na presente pesquisa. Em outras palavras, para a empresa 

investigada quanto mais próxima do mercado a entidades estiver, mais pressão ela exercerá na 

definição do modelo de negócio.  

  Assim, pode-se dizer que além das entidades do mercado, não foi evidenciada 

nenhuma entidade capaz de exercer forças determinísticas do modelo específico adotado pela 

empresa. De acordo com o entrevistado, o que existe são incentivos diversos que levam a 

empresa a uma determinada estruturação. Por exemplo, a lei de informática, os editais de 

fomento, as incubadoras, e o estado. Outros incentivos são dados, mas sem que haja uma 

influência sobre o modelo de negócio institucionalizado. O Porto Digital é um exemplo, pois 

as empresas que estão embarcadas fisicamente no Porto Digital têm o benefício da isenção do 

ISS em 2%. É um estímulo, mas não está associado ao tipo de modelo institucionalizado pela 

empresa, contando que o negócio seja da área de TI. 

No tocante à formação acadêmica e ao background dos fundadores da empresa, pode-

se dizer há evidencias de que os mesmos tenham influenciado não só o modelo de negócio da 

empresa, mas também a especificação da área de atuação da empresa e a opção de entrada 

nesse mercado. Enquanto muitas empresas de base tecnológica buscam o apoio de 

incubadoras e de financiamento público para se inserir no mercado, a Capital Login, como 

                                                 
25 Entrevista concedida por Yves Nogueira, sócio fundador da empresa Capital Login, em 08 de julho de 2010 
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apresentado anteriormente, entrou diretamente no mercado através de um produto inovador 

desenvolvido com recursos próprios. 

Essa diferença de posicionamento pode ser explicada por dois fatores relacionados 

exatamente à formação e ao background dos seus proprietários. O fato da empresa e dos 

proprietários terem migrado de uma empresa de help desk que já atuava no mercado por, 

aproximadamente, 6 anos fez com que acumulassem experiência e conhecimento sobre o 

mercado de tecnologia e sobre a dinâmica do mesmo. Também já partiram com uma rede de 

relacionamento estabelecida com outras empresas usuárias e desenvolvedoras de software e 

hardware capaz de alavancar a empresa na indústria de desenvolvimento de software. Pode-se 

inferir que algumas entidades mantém suas pressões e suas relações com empresas 

desenvolvedoras de software por manterem a capacidade de suplantar as barreiras de entradas 

e outras forças do mercado.    

Ainda em relação à formação dos proprietários, um fato diferente foi evidenciado no 

caso. Na Capital Login, a formação de um dos proprietários da empresa diverge da maioria 

dos proprietários das demais empresas investigadas. De forma geral, se percebe que a 

formação da maioria dos proprietários de empresas desenvolvedora de software é 

fundamentalmente ligada ao curso de ciências da computação, ou áreas afins.  No caso da 

Capital Login, o proprietário tem formação bem equilibrada entre administração e 

computação, conforme se observa a seguir. 

 

 

A princípio eu fiz escola técnica. Meu curso e do meu sócio foi eletrônica. Depois 
minha formação na graduação foi na área de administração. Fiz ainda um MBA em 
marketing, pois minha veia sempre foi o relacionamento e o lado comercial. Há dois 
anos é que eu resolvi fazer o mestrado profissional em ciências da computação no 
Centro de informática da UFPE. Como se pode perceber, meu caso é um pouco mais 
atípico, pois a grande maioria das empresas é de técnicos que vem do curso de 
ciências da computação. Não estou dizendo que isso é melhor ou pior, só que tenho 
uma formação diferente da maioria e que teve influência na condução do meu 
negócio (Informação verbal)26. 

 

 

Pode-se inferir que a experiência acumulada e os conhecimentos de administração e de 

mercado permitiram que a empresa se inserisse no mercado de forma mais direta e autônoma 

sem depender do apoio fornecido por entidades criadas com esse objetivo como, por exemplo, 

as incubadoras e as agências de fomento ao empreendedorismo. Ao invés disso, a empresa 

                                                 
26 Entrevista concedida por Yves Nogueira, sócio fundador da empresa Capital Login, em 08 de julho de 2010 
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procurou se relacionar diretamente com o mercado e com entidades a ele relacionadas, 

conforme se percebe no trecho a seguir. 

 

  

O que eu acho que fez uma diferença de uns cinco anos para cá foi a gente ter 
enxergado o movimento setorial estruturado. Na minha visão, se aproximar de 
entidades como ASSESPRO, Porto Digital, Softex, etc. ampliou nossa rede de 
relacionamento, abriu nossa cabeça para modelos de negócios mais interessante que, 
as vezes, a gente não estava enxergando. Em fim, a diferença da nossa empresa foi 
feita por essa participação institucional, ou seja, de empresas que representam o 
setor de TI formalmente (Informação verbal)27.  

 

 

No caso, há também a constatação de que os proprietários que vêm do curso de 

ciências da computação estruturam empresas de base tecnológica, inicialmente, mas que 

depois podem migrar para o modelo de fábrica de software, caso esta seja a estratégia do 

proprietário. Por outro lado, o entrevistado afirma que existem empresas no Porto Digital que 

tem plena consciência de que não devem ser transformar em fábricas de software, pois sabem 

que tem um produto ou alguns produtos que podem ser trabalhados com o intuito de manter o 

caráter inovador. 

O fato permite reforçar a lógica de que o ator organizacional mantém certo grau de 

autonomia e consciência frente às entidades institucionais e suas forças isomórficas. Também, 

ajuda a reforçar a hipótese de que existe uma tendência natural de estruturação de empresas de 

base tecnológica, pelo menos, nas primeiras fases do ciclo de vida da maioria das empresas de 

software. 

Com relação ao paradigma e a metodologia de desenvolvimento, percebe-se a de uma 

metodologia classificada como sendo pertencente ao paradigma tradicional da engenharia de 

software, qual seja: RUP. Na verdade, a empresa institucionalizou a metodologia Project que 

é a variante do RUP adequando para empresas menores, tendo sido esta metodologia 

incorporada à organização a partir de um evento patrocinado pelo Porto Digital, ASSESPRO 

e SOFTEX, conjuntamente. 

 

 

Na verdade a gente adotou uma adaptação do RUP que é a Project, a partir de um 
dos eventos do Porto Digital com a ASSESPRO e a SOFTEX. Era um programa 
chamado PSI, Programa Setorial Integrado de Software, que foi financiado pela 
APEX, agencia de exportação do governo federal. Então em 2005, optamos por 

                                                 
27 Entrevista concedida por Yves Nogueira, sócio fundador da empresa Capital Login, em 08 de julho de 2010 
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participar do grupo discussão sobre melhoria de software, onde havia uma 
pesquisadora que estava acabando de defender sua tese de doutorado sobre a 
metodologia em questão. Na época não tínhamos metodologia e o diretor de 
pesquisa e desenvolvimento achou que valeria a pena investir tempo e recurso para 
introduzir essa metodologia na empresa. Mesmo sendo esta nossa metodologia 
oficial, eu acredito que podemos utilizar algumas práticas ágeis (Informação 
verbal)28. 

 

 

O conteúdo demonstra a influência que os fóruns de discussão e os eventos da área 

têm também no processo de definição e institucionalização de metodologia e práticas 

associadas ao processo de desenvolvimento de software. No caso, fica evidente que os 

eventos promovidos pelas entidades supracitadas serviram de chancela e elo para outra 

entidade institucional, qual seja: a pesquisadora e a instituição à qual está associada. Pode-se 

ainda perceber, a partir do trecho citado, que a institucionalização de uma metodologia e 

práticas pertencentes ao paradigma tradicional não exclui a possibilidade de incorporar 

práticas associadas ao manifesto ágil.  

Enfim, na empresa investigada, percebe-se um considerado grau de autonomia para 

que a empresa defina a metodologia que vai empregar na organização, mas por outro lado, 

começa a se evidenciar que, muitas vezes, as empresas ficam com uma determinada 

metodologia por não conhecer as demais opções existentes e disponíveis no mercado de 

desenvolvimento de software.  

 

 

4.4 EMPRESA FACILIT 

 

 

A Facilit, empresa associada ao Porto Digital, foi fundada em 1994 no Recife-PE com 

o apoio do Programa SOFTEX (Sociedade Brasileira para Promoção da Exportação de 

Software).  Seu negócio inicial foi o desenvolvimento de sistemas, em sua maior parte sob 

demanda. A experiência adquirida nos primeiros anos de execução deste serviço levou a 

empresa a prover soluções na área de Gestão do Conhecimento, Gestão da Informação, E-

learning, Apoio a Decisão, Redes Neurais, Inteligência Artificial, Convergência Digital e TV 

DIGITAL.  

Atualmente estes serviços são considerados expertises da empresa no mercado em que 

atua. Já atendeu clientes em 10 Estados do País e, no momento, procura ampliar suas 
                                                 
28 Entrevista concedida por Yves Nogueira, sócio fundador da empresa Capital Login, em 08 de julho de 2010 
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atividades em Pernambuco, São Paulo e Brasília e, ainda, formaliza negócios nos mercados de 

Portugal e EUA. 

A Facilit vem, ao longo dos últimos cinco anos, se dedicando a construção de um 

produto chamado Communis, projeto realizado com o apoio do CNPq-RHAE-INOVAÇÃO e 

que hoje já está na sua terceira versão e implantado em clientes como: Governo do Estado de 

PE, ATI (Agência de Tecnologia da Informação), porto de SUAPE, Prefeitura de Recife, 

Prefeitura de São Paulo, Revista Dinheiro Vivo, PETROBRAS, Secretaria da Fazenda de PE, 

Softex Recife, Assespro PE e no Porto Digital.  

No mês de Setembro de 2006 foi lançada a nova versão do produto, chamado de 

Communis Evolution por se tratar de uma grande inovação incremental em relação à versão 

anterior transformando-se em um Ambiente de Integração Corporativa. Inclusive esta nova 

versão está sendo utilizada pelo Governo do Estado de PE dentro da Sala de Situação e Portal 

da Transparência do Governo do Estado que visa suprir o mesmo com todos os indicadores de 

desempenho a visão gerencial do andamento de todos os macro-projetos de relevância para o 

Estado. 

A Facilit vem aperfeiçoando suas práticas através de investimentos na melhoria 

contínua da qualidade. Hoje a Facilit integra o grupo de empresas pernambucanas que, com 

apoio do programa PSI-APEX e do Porto Digital, e em consonância com as metas do 

Programa Brasileiro de Qualidade de Software (PBQS-SW), encontram-se em processo de 

qualificação para a certificação MPS.Br, 

Mantém parceria com o CNPQ, CESAR, ASSESPRO, Softex, Cin-UFPE, FINEP, 

Porto Digital, dentre outros. Atualmente, a empresa possui 23 funcionários e tem como 

missão desenvolver, fornecer e aperfeiçoar soluções em tecnologia da informação aos seus 

clientes, assegurando qualidade dos  produtos e serviços, com excelentes resultados para 

empresa e parceiros. Para isso, adota modelo de negócio e metodologia de desenvolvimento 

que passam a ser descritos a seguir.  

 

 

4.4.1 Modelo de negócio da empresa Facilit 

 

 

Como pré-definido, em um momento da investigação da empresa, foram feitas 

perguntas acerca do modelo de negócio e suas características. Quando perguntado diretamente 
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sobre qual é o modelo de negócio que o respondente acredita ser o da empresa, ele afirmou 

que a empresa Facilit se caracteriza como sendo uma fábrica de software.  

De acordo com a proposta do trabalho, uma fábrica de software possui um conjunto de 

ferramentas padronizadas para construção de software, bases históricas a serem utilizadas no 

gerenciamento de projetos e, principalmente, um alto grau de reuso de código no processo de 

produção de determinado software. É vista como uma unidade de produção especializada na 

produção de software que se caracteriza por modelo semelhante a um processo industrial, 

visando principalmente a qualidade e a produtividade. Ao tomar conhecimento do conceito 

acima mencionado, o respondente afirmou que as características supracitadas fazem parte do 

cotidiano da organização.  

Em uma análise mais aprofundada sobre o modelo de negócio, foram feitas outras 

perguntas em relação às dimensões produto, processo e pessoa, uma vez que estas servem 

para caracterização do modelo de negócio da empresa. Assim como nos demais casos, o 

respondente foi submetido a uma série de perguntas sobre cada uma das dimensões acima 

mencionadas com o objetivo de captar a existência de certas características na organização. O 

quadro 10 representa um resumo dos resultados encontrados 

DIMENSÃO PRODUTO 
Oferta produtos/serviços com poucos concorrentes ou similares no mercado 
Não tem o preço do produto/serviço definido com base nos custos para produzi-lo 
Não busca atender um grande número de clientes com um único produto 
Tem como vantagem competitiva a criação de produtos inovadores e únicos 
Não vê o baixo custo e a produção em larga escala como fonte de vantagem competitiva 
Tem certo costume de patentear seus produtos 

DIMENSÃO PROCESSO 
Tem certa capacidade de atender de imediato o pedido do cliente 
Tem boa definição e cumprimento de custo e prazo 
Possui alguma certificação que garante a padronização do processo produtivo e o controle da 
qualidade 
Tem certo reaproveitamento e reuso de códigos no processo de desenvolvimento  
Desenvolve os projetos com tecnologias já com certa padronização 
Mantém algumas parcerias com instituições de pesquisa e ensino 
Está aberta a correr riscos na criação de novos produtos 
Tem o conhecimento científico e tecnológico como insumo primordial para o negócio 

DIMENSÃO PESSOAL 
Existem algumas pessoas dedicadas à pesquisa e ao desenvolvimento de produtos inovadores 
Na maioria dos casos, cada pessoa procura exercer um cargo (papel) bem definido dentro da 
organização 
A maioria do pessoal técnico possui nível médio ou de graduação, mas que também possui 
mão de obra altamente qualificada (especialistas, mestres e doutores)  
Os funcionários têm alguma autonomia para adotar novas abordagens de trabalho 

Quadro 10 – Aspectos predominantes do modelo de negócio da Facilit 

Tendo explicitado as características da empresa, pode-se dizer que existem 

características evidenciadas nas três dimensões que são compatíveis como o modelo de 

negócio declarado pelo respondente (fábrica de software), quais sejam: capacidade de atender 
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de imediato o pedido do cliente, boa definição e cumprimento de custo e prazo, certificação 

que garante a padronização e o controle da qualidade, reaproveitamento e reuso de códigos e a 

utilização tecnologias já com certa padronização. De forma geral, pode-se inferir que essas 

características conferem à empresa investigada um perfil capaz de promover a produção de 

software em padrões industriais, traços fundamentais em uma empresa caracterizada como 

fábrica de software.  

 Por outro lado, a empresa também demonstra características que são mais 

comumente encontradas em empresas de base tecnológicas como, por exemplo, parcerias com 

instituições de pesquisa e ensino; estar aberta a correr riscos na criação de novos produtos; ter 

o conhecimento científico e tecnológico como insumos primordiais para o negócio, trabalhar 

com produtos inovadores e não estar preocupado com a produção em larga escala nem com o 

baixo custo. Mesmo não sendo comum, a existência de tais características em fábricas de 

software pode ser explicada pelo tipo de estratégia adotada pela empresa. De acordo com a 

percepção do respondente em relação ao produto desenvolvido, os processos e a gestão de 

pessoas na empresa, pode-se dizer que esta seria uma fábrica de software que explora um 

mercado com poucos concorrentes, através de um produto inovador e diferenciado, sem que 

necessite se caracterizar como uma empresa de base tecnológica.   

A Facilit entende que inovação consiste na geração contínua e sustentada de novos 

conhecimentos e sua incorporação nos processos e/ou produtos da empresa, visando à 

melhoria do que já existe ou à criação de algo substancialmente novo. No mercado de 

Tecnologia da Informação, a inovação é o principal componente de uma estratégia 

competitiva, e a Facilit procura fazer dela a base para a conquista de uma posição vantajosa e 

diferenciada no mercado.  

  A capacidade de inovação da Facilit é sustentada no investimento contínuo na 

qualificação acadêmica e técnica de sua equipe e na articulação com a universidade. Isso é 

demonstrado quando o respondente afirma que possui mão de obra altamente especializada. 

Outro fato importante é que a empresa possui, desde 2002, uma unidade de pesquisa e 

desenvolvimento, e desde 2004, um SQA (Software Quality Assurance) permanente em seu 

quadro, além de diversos especialistas em engenharia de software.  

Com relação à qualidade, é possível observar que a empresa vem aperfeiçoando suas 

práticas através de investimentos na melhoria contínua da qualidade. Hoje a FACILIT integra 

o grupo de empresas pernambucanas que, com apoio do programa PSI-APEX e do Porto 

Digital, e em consonância com as metas do Programa Brasileiro de Qualidade de Software – 

PBQS-SW, encontram-se em processo de qualificação para o MPS.Br. 
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A capacidade técnica para inovação da Facilit é reforçada pelo apoio técnico do 

Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Pernambuco, através 

dos professores e pesquisadores de instituições como a UNICAMP e UFPE.  

Isto leva a pensar que a empresa investigada é uma fábrica de software, mas com 

fortes características capazes de levar a inovação. Um fato curioso encontrado também nessa 

empresa é a capacidade que ela tem de atender prontamente os seus clientes. Isso se dá pelas 

características do produto que mesmo sendo inovador, uma vez desenvolvido, pode ser 

aplicado prontamente com algumas poucas adaptações. 

Apesar de a empresa Facilit desenvolver produtos inovadores, a mesma o faz através 

de um departamento de pesquisa e desenvolvimento, só sendo o mesmo comercializado após 

a fase de criação e teste. Ou seja, a comercialização dos produtos só é feita com os itens 

finalizados e testados, permitindo que os mesmos possam ser entregue em um menor espaço 

de tempo.   

A Facilit Tecnologias seria, portanto, uma fábrica de software inovadora, tendo foco 

em vários produtos. Todavia, há a percepção do processo de produção industrial, inclusive 

com departamento de P&D. 

Assim como nas demais empresas investigadas, foi utilizada a escala criada para 

quantificar e medir quão propensa a empresa é para inovar e para ser eficiente. Na análise das 

características que levam à inovação, observou-se que a empresa Facilit Tecnologias obteve 

média de 4,7, o que representa a existência de tais características em grau moderado. Já na 

avaliação das características que levam a eficiência do processo produtivo, evidenciou-se uma 

média de 3,8, o que representa a existência de tais características, porém, com intensidade 

menor do que a dimensão inovação.     

Assim, pode-se dizer que essa é uma fábrica de software mais preocupada em criar 

produtos inovadores e manter uma estrutura orgânica e flexível que tem fortes características 

que podem resultar em inovação, mas que ainda busca agregar características de eficiência ao 

seu processo produtivo quando é possível. Deve-se ressaltar que esta empresa trabalha com 

uma linha de produtos inovadores. 

 
 

4.4.2 Paradigma de desenvolvimento da empresa Facilit 
 
 

O outro ponto investigado na organização, diz respeito ao paradigma e à metodologia 

de desenvolvimento de software empregada na empresa. Quando perguntado sobre qual a 
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metodologia utilizada, o respondente informou que utiliza a metodologia SCRUM. Em outras 

palavras, na empresa é seguida uma metodologia classificada dentro do paradigma ágil de 

desenvolvimento de software. 

Com relação às características do processo de desenvolvimento de software, o quadro 

11 que se segue representa o conjunto de práticas que foram fortemente identificadas na 

Facilit Tecnologias. 

CARACTERIZAÇÃO DO PARADIGMA DE DESENVOLVIMENTO 
Definição dos processos e ferramentas a serem utilizadas no desenvolvimento do 
software 

Uma vez definidos os requisitos, o projeto é implementado conforme previamente 
definido 

Análise de requisitos profunda e detalhada antes de projetar a arquitetura do sistema 

Clara divisão do trabalho dentro da empresa, cabendo a um definir o que será feito e a 
outro executar o que foi definido 

Manutenção de contato diariamente com os clientes durante todo o desenvolvimento do 
software 

Quadro 11 – Aspectos predominantes do paradigma de desenvolvimento da Facilit 

A empresa Facilit Tecnologias, apesar de adotar a Metodologia SCRUM como a 

metodologia padrão para o desenvolvimento de software, utiliza diversas práticas que estão 

prescritas dentro da engenharia de software tradicional. Apenas o contato diário é tido como 

uma prática exclusivamente recomendada pelo manifesto ágil.  

Um fato curioso chama a atenção para esse achado. Quando investigada mais 

profundamente, a empresa revela uma informação importante, pois, no site da empresa, foi 

possível encontrar que a empresa adota como metodologia de desenvolvimento o RUP 

(Rational Unified Process), sendo essa metodologia compatível com as características 

encontradas no processo de desenvolvimento. 

A explicação para tal fato pode ser dada em função de duas razões: A primeira em 

cima da hipótese de que realmente houve um engano ou desconhecimento por parte do 

entrevistado acerca da metodologia institucionalizada na empresa. A segunda se fundamenta 

na possibilidade de a empresa estar passando por mudanças no seu paradigma de 

desenvolvimento. Isso quer dizer que a empresa está começando a adotar uma nova 

metodologia capaz de responder mais rapidamente as demandas do mercado e do processo 

produtivo, e, para isso, passou a adotar a metodologia SCRUM. Nesta última possibilidade, é 

possível que o SCRUM já tenha sido institucionalizado na teoria, mas não refletiu, ainda, os 

efeitos e as devidas implicações na prática. 

Outra possibilidade é que realmente esteja sendo adotado o SCRUM, mesmo com a 

permanência de práticas mais tradicionais. De fato, o SCRUM é uma das metodologias ágeis 

que mais crescem no mundo atualmente e podem ser facilmente, quando necessário, acoplado 
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a outras metodologias, tais como o RUP. Não há restrições quanto à adição de formalidades 

no SCRUM, desde que realizados à luz dos valores e princípios do Manifesto Ágil. 

Também, deve-se evidenciar que mudanças dessa natureza têm implicações profundas 

na cultura de desenvolvimento da empresa e pode, com isso, levar algum tempo. Ou seja, 

pode haver uma mudança na teoria e no discurso, mas que ainda não se refletiu, 

integralmente, na prática. Como não se tem informações detalhadas sobre essa possível 

mudança no processo de desenvolvimento da empresa, a argumentação supracitada fica 

caracterizada apenas como uma possibilidade formulada para tentar inferir uma explicação 

plausível para o resultado encontrado.  

Prosseguindo com a análise dos dados coletados, de acordo com o entrevistado, outras 

características também estão presentes no processo produtivo com menor intensidade, mas 

que possibilitam pensamento semelhante ao apresentado na argumentação anterior, quais 

sejam: 

• Testar o sistema completamente antes de mandar a versão final para o cliente; 

• Durante as etapas de desenvolvimento do software, muitos documentos são 

necessariamente produzidos como forma de garantir o sucesso do projeto;  

• Utilização de indicadores formais como qualidade, número de linhas de códigos, 

eficiência do código, etc.; 

• Mudanças de requisitos bem-vindas, até mesmo perto da entrega do produto final; 

• A comunicação entre equipes e membros é sempre registrada e formalmente 

documentada. 

Mais uma vez, a empresa demonstra a incorporação de práticas que privilegia o 

desenvolvimento de software por meio da engenharia de software tradicional. Portanto, pode-

se dizer que a FACILIT é uma fábrica de software que desenvolve seus produtos com base no 

SCRUM, mas que ainda possui um processo de desenvolvimento com práticas bastante 

arraigadas em princípios tradicionais de engenharia de software.  

De fato, por ser uma empresa bastante inovadora, como já demonstrado na seção 

anterior, a mesma se utiliza de práticas mais tradicionais para gerenciar o desenvolvimento de 

produto tecnológicos inovadores. Vale até lembrar que está foi a única das fábricas de 

softwares investigadas, em que a propensão à inovação é superior à eficiência. Nos casos de 

empresas que privilegiam a inovação e o desenvolvimento de produto tecnológico 

internamente sem o patrocínio externo, o paradigma tradicional mostra-se uma tendência 

nessa pesquisa, pois permite o controle mais rigoroso do projeto.  



153 
 

4.4.3 Campo organizacional da empresa Facilit 

 

 

Como se sabe, as empresas mantêm relação com o ambiente no qual estão inseridas e 

sofrem influência das entidades que nele estão presentes. Com base na afirmação, foi 

perguntado sobre quais entidades ambientais são capazes de exercer influência na definição 

do modelo de negócio (estratégia e estrutura) adotado pela empresa investigada.  

Deve-se dizer que a análise das relações institucionais foi realizada a partir dos dados 

coletados, inicialmente, através de formulário e aprofundado com as entrevistas e 

observações, sendo as questões elencadas de acordo com os vários tipos de entidade presentes 

no ambiente institucional, devendo o respondente contextualizá-las em função da realidade da 

organização. Desta forma, os resultados são apresentados seguindo a mesma configuração do 

caso anterior. A visão geral do campo organizacional é fonecida através da figura 8. 

 
Figura 8 - Campo organizacional na percepção da empresa Facilit 

Na Facilit Tecnologias, foi constatado que dentre as autoridades governamentais, há 

forte influência do governo em todas as suas esferas, principalmente na estadual, uma vez que 

é em órgão dessa natureza que está definido o público alvo da empresa. Também, ficaram 

evidenciadas relações institucionais com as sociedades, associações e federações. Neste caso 

foi dada ênfase aos sindicatos e as associações relacionadas à atividade de desenvolvimento 

como, por exemplo, a SOFTEX e a ASSESPRO.  

Com relação às instituições educacionais e de pesquisa, pode-se evidenciar grande 

influência no processo de institucionalização dos modelos de negócio por parte das fundações 
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de pesquisa, das universidades públicas e dos agentes patrocinadores de pesquisa, bem como 

das entidades do mercado. Foram citadas as empresas inovadoras nacionais e multinacionais 

líderes de mercado, o arranjo produtivo local, o cliente e as empresas fornecedoras de 

tecnologia para desenvolvimento.  

Outros aspectos institucionais do ambiente foram citados como, por exemplo, os 

aspectos culturais, sociais, demográficos, assim como o foram as restrições e gargalos 

organizacionais, a escola de formação e background do gestor. 

A partir da visão geral apresentada, percebe-se que a empresa mantém relação com um 

conjunto bastante variado de entidades. Para explicitar aspectos intrínsecos dessas relações e 

do processo de institucionalização do modelo de negócio da empresa, fez-se necessária uma 

análise aprofundada de caráter exploratório acerca da importância das entidades supracitadas 

no processo de estruturação do atual modelo de negócio. 

Ao investigar o modelo de negócio atualmente institucionalizado na empresa, percebe-

se que a mesma atualmente trabalha baseada em princípios de Fábrica de Software. Todavia, 

o entrevistado apontou que, em sua gênese, a empresa se estruturou com o intuito de 

desenvolver e comercializar um produto voltado ao setor agropecuário. O foco era o 

desenvolvimento de um software voltado à produção racionalizada e otimizada de ração 

animal. Deve-se destacar que mesmo partindo para uma proposta inovadora e um nicho ainda 

não ocupado pelos desenvolvedores de software, a empresa já tinha a pretensão de produzir e 

comercializar o software em larga escala, conforme se percebe no trecho a seguir. 

 

 

Quando saí da faculdade comecei a trabalhar em uma ideia. O produto que a gente 
tinha desenvolvido na época era para minimizar custos de ração. E, então, na época 
pensávamos que esse nicho de mercado poderia ser explorado através de um sistema 
que trabalhava equações matemáticas que eram capazes de reduzir em 30 % o custo 
da produção de ração. No começo, nós queríamos vender barato para muita gente, 
mas eu desisti dessa ideia. 15 anos atrás, principalmente, no setor da agropecuária, 
quase não havia aplicação de computador e ninguém queria saber disso. Também 
descobrimos que tem muito de marketing. Desta forma, a gente foi desistindo disso 
e entrando na parte de automação comercial, pois na época tínhamos a inflação em 
alta, o que tornava a gestão financeira das empresas complicada (Informação 
verbal)29. 

 

 

A citação evidencia uma mudança de foco da empresa pressionada por dificuldades 

encontradas no setor agropecuário como, por exemplo, a falta de familiaridade com a 

                                                 
29 Entrevista concedida por Manoel Amorim, sócio e diretor da empresa Facilit, em 05 de julho de 2010 
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informática por parte dos pecuaristas. Em outras palavras, o uso de tecnologia da informação 

não estava culturalmanete institucionalizado no setor que a empresa se propôs a atuar.  Neste 

caso, fica evidenciado o papel das variáveis macro ambientais como fonte de pressões 

isomórficas que leva a organização a pensar nos aspectos a serem estruturados.  

Por outro lado, percebe-se que demandas latentes do mercado funcionam como agente 

promotor de mudanças organizacionais. No caso, destaca-se que algumas variáveis 

macroeconômicas como, por exemplo, a inflação, podem representar um fator condicionante 

na estruturação de modelos de negócios. Neste caso, a necessidade latente provocada pela 

inflação não age diretamente sobre a empresa de desenvolvimento, mas sim sobre outras que 

se vêem pressionadas a empregar tecnologias da informação como forma de controlar as 

disfunções provocadas pelo fenômeno em questão (inflação). Neste caso, tais entidades 

passam a pressionar as empresas de software de forma que as mesmas se estruturem com o 

intuito de atender as demandas latentes do mercado.  

Para se chegar ao modelo atual, é imprescindível ainda destacar algumas entidades que 

influenciaram a trajetória e a estruturação do modelo de negócio adotado pela empresa Facilit. 

Em determinado momento, foi destacado que assim como no produto voltado para produção 

de ração, a empresa também desistiu de atuar na área de automação comercial e abandonou a 

atividade de produção de software. De empresa desenvolvedora, a Facilit passou a representar 

a Borland na comercialização de aplicações da linguagem Delphi e, com isso, passou a focar 

nas grandes corporações, uma vez que esse era o público alvo da empresa fornecedora. 

Com a experiência conseguida e a rede de contato estabelecida através da 

representação, a Facilit voltou à atividade de desenvolvimento de software o que representou, 

mais uma vez, uma mudança significativa no modelo de negócio da empresa. Desta rede de 

contato e da experiência adquirida, a Facilit passou a trabalhar no desenvolvimento de 

software focado nas necessidades das empresas com as quais passou a se relacionar. Assim, 

fica identificado que a representação da Borland influenciou no processo de redefinição da 

empresa. Dessa parceria, pelo menos duas características foram institucionalizadas ao modelo 

de negócio da empresa. Primeiramente, a empresa abandonou a ideia de vender software no 

varejo. Segundo, passou a focar empresas governamentais de grande porte. 

 

 

Nesta hora, eu resolvi sair do varejo de software, pois não estava conseguindo um 
retorno bom. A gente começou a mexer com essa parte corporativa que eu aprendi 
com a Borland que era o nosso fornecedor. Então, se você observasse quem eram as 
empresas que compravam softwares corporativos no passado, você encontraria 
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empresas como a Chesf, os tribunais e outras estatais. Por essa razão, eu comecei a 
desenvolver uma linha de produtos para o governo. Quando a Borland começou a 
perder mercado, pois fez muita besteira, eu decidi remontar a fábrica de software. Só 
que para ganhar dinheiro com fábrica de software no varejo, o cara tem que ter um 
esquema indiano. Aí eu fui cada vez mais me especializando nesse nicho de 
mercado que venho atuando até hoje, com foco em poucos clientes (Informação 
verbal)30. 

 

 

Pode-se concluir que apesar de ter estruturado uma fábrica de software, a Facilit 

empregava um modelo focado na fabricação de sistemas para clientes específicos e 

corporações governamentais. Todavia, o modelo de fábrica de software institucionalizado na 

empresa é, na sua grande maioria, fábricas de software focadas em mercados específicos, 

diferentemente dos modelos de fábricas de software tradicionais. O modelo indiano citado 

pelo entrevistado se refere ao padrão de desenvolvimento de software em larga escala, e que 

muitas vezes está fundamentado no desenvolvimento de software por meio do processo de 

terceirização.  

De qualquer forma, a ideia para explorar a rede de contato composta por grandes 

corporações governamentais esta pautada na atuação através de comunidades virtuais. Deve-

se destacar que, neste ponto, a empresa se declara pioneira, pois o uso de comunidades 

virtuais era extremamente restrito a algumas poucas redes de relacionamento. Portanto, a 

modelagem da empresa para explorar as comunidades virtuais com fins comerciais se 

caracteriza, na visão do entrevistado, como uma inovação creditada à empresa em questão. 

 

 

Para ser sincero, no início, eu não enxergava esse produto. Esse produto foi tendo 
uma série de motivações incrementais. Mas, na época, eu consegui enxergar as 
comunidades virtuais, quando ninguém enxergava. Também, ter visto isso só não 
trazia resultado, pois precisava agregar. Então, expandimos para portais corporativos 
e hoje estamos atuando com o conceito de painel de controle que é um sistema que 
faz controle das ações estratégicas, principalmente, de empresas governamentais. 
Então, o produto final é uma comunidade virtual, onde se pode desde guardar 
documentos e atas de reuniões até acompanhar indicadores. Tudo isso via web 
(Informação verbal)31.  

 

 

Apesar de declarar que a Borland proporcionou aprendizado sobre o mercado de 

software corporativo e na formação de sua rede de contato, percebe-se que a decisão tomada e 

que definiu a opção de atuar em um nicho de mercado específico foi condicionada ao sucesso 

                                                 
30 Entrevista concedida por Manoel Amorim, sócio e diretor da empresa Facilit, em 05 de julho de 2010 
31 Entrevista concedida por Manoel Amorim, sócio e diretor da empresa Facilit, em 05 de julho de 2010 
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observado em outras empresas que já vinham conseguindo bons resultados com públicos 

específicos. São exemplos dessas empresas, a MV Sistemas que atua no desenvolvimento de 

softwares para gestão hospitalar e a PROCENGE que, apesar de possuir vários produtos, 

desenvolveu cada um deles voltado para um nicho específico. 

Um fato interessante, somente encontrado neste caso, diz respeito à importância que 

obras bibliográficas podem ter nas decisões referentes à estruturação do modelo de negócio da 

empresa. No caso, foi citado o livro “A Estratégia do Oceano Azul” dos autores Kim e 

Mauborgne como fonte importante para definição do modelo de negócio da empresa focado 

em um nicho diferenciado de mercado, sendo esta a mensagem do livro na percepção do 

entrevistado. Com base nisso, o entrevistado acrescenta que é preciso traçar um caminho 

diferenciado, pois é assim que as pequenas empresas sobrevivem. 

Outro ponto interessante verificado na investigação, diz respeito à crença do 

entrevistado de que é muito difícil uma empresa se estruturar como fábrica de software e ser 

bem sucedida atuando no varejo. Para ele, é necessário que a empresa adote um modelo de 

fábrica indiano ou americano como, por exemplo, a Microsoft. Para o primeiro é preciso ter 

contratos e produção em larga escala. No segundo modelo, o software é comercializado com 

um produto para atender uma grande variedade e quantidade de clientes.  

O que pode ser inferido é que por se tratar de um mercado que exige muito recurso e 

expertise ou é ocupado por empresas poderosas, as barreiras de entrada são dificilmente 

perpassadas e acabam se configurando em uma força institucional que leva a adoção de outros 

modelos de negócio diferentes do americano ou indiano.  

Outro achado interessante, diz respeito à influência que algumas entidades públicas 

exercem na definição do negócio, conforme pode ser observado a seguir. 

 

 

A gente acaba tendo que se moldar a realidade das empresas públicas, 
principalmente, quando este é o nosso foco de mercado. O próprio processo de 
venda é completamente diferente por causa da Lei 8666. Inclusive, isso demandou a 
formação de parcerias com entidades como a sociedade Softex e Fundação Getúlio 
Vargas para conseguir compreender a dinâmica das empresas públicas e sua 
legislação. Existe também a necessidade de adequação do nosso fluxo de caixa, pois 
esse é um processo muito complicado e muito longo. Eu mesmo já estou prevendo 
que nós deveremos ter problemas com a mudança de governo que deve ocorrer no 
final do ano. Isso determina a forma de transacionar com os órgãos governamentais 
(Informação verbal)32.  

 

 

                                                 
32 Entrevista concedida por Manoel Amorim, sócio e diretor da empresa Facilit, em 05 de julho de 2010 
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Fica com isso, constatado que o relacionamento de fornecimento para empresas 

públicas pode levar a mudanças substanciais no modelo de negócio da empresa, pois a própria 

lei 8.666/93 demanda uma série de normas e regras acerca de como a transação deve ser 

realizadas. Também se percebe que a empresa para suprir as necessidades da dinâmica 

associada à venda e prestação de serviços para empresas públicas acabam se relacionando 

com outras entidades do ambiente institucional, levando-a a interagir com outras fontes de 

forças isomórficas.   

Outro fato interessante identificado na Facilit está associado ao número de produtos e 

mercados atendidos pela empresa. Como já dito anteriormente, apesar de declarar ser uma 

fábrica de software, percebe-se que na empresa foi institucionalizado um modelo de negócio 

propício à inovação e à criação de vários produtos. Isso leva à empresa ao desenvolvimento 

de relacionamento com entidades de diversos matizes e de setores distintos do ambiente, pois 

dependendo da amplitude e diversidade das inovações produzidas, a empresa precisa interagir 

com uma gama maior de entidades (clientes, fornecedores, entidades setoriais, variáveis 

políticas, etc).  

De fato, constatou-se que a empresa está atualmente trabalhando em um produto 

inovador relacionado à previsão de valores de ações através da aplicação de redes neurais. 

Trata-se de um projeto totalmente diferente dos até então produzidos pela empresa e serve, 

inclusive, para evidenciar a necessidade da empresa em buscar novos relacionamentos com 

entidades institucionais como, por exemplo, as entidades acadêmicas e de fomento à pesquisa. 

 

 

Esse é um projeto que começou do meu mestrado na UFPE. Inicialmente, este 
projeto estava associado ao CNPQ onde pudemos trazer, através de bolsas de 
pesquisa, um professor e um especialista para trabalhar no desenvolvimento do 
projeto. Também ganhamos um outro projeto de subvenção econômica de apoio 
para desenvolver esse produto. De fato, já apresentamos um trabalho relacionado 
com esse projeto em um congresso mundial de economia e, outro, agora, em 
Barcelona, com foco em redes neurais. Eu até diria que esse projeto leva a empresa a 
um modelo próximo ao de uma empresa de base tecnológica. Mas, de forma geral a 
empresa se encaixa mais no modelo de fábrica de software (Informação verbal)33.  

 

 

Inferi-se que os modelos de negócios podem estar sendo definidos, individualmente, 

dentro do escopo dos vários projetos das empresas. Em outras palavras, é percebido que a 

empresa muda por completo as características e práticas associadas ao seu modelo 

                                                 
33 Entrevista concedida por Manoel Amorim, sócio e diretor da empresa Facilit, em 05 de julho de 2010 
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dependendo do projeto e do produto que está sendo desenvolvido e comercializado. Como 

visto, a empresa se declara como uma fábrica de software, mas consegue trabalhar 

determinados produtos individualmente como uma empresa de base tecnológica o faria. 

Também, foi evidenciado que a empresa acredita que a interação promovida por 

entidades setoriais como, a sociedade Softex e a ASSESPRO, podem proporcionar a troca de 

informações e outros componentes que levam a pressões isomórficas bilaterais capazes de 

influenciar a estruturação das entidades que compartilham esse ambiente de interação. No 

caso da empresa investigada, o entrevistado apresenta a formação de parcerias com e através 

da Softex que podem ter implicações no modelo de negócio empregado na empresa.  

Trata-se de parcerias formadas para o desenvolvimento de projetos específicos. As 

parcerias formadas apresentam especificidades únicas que levam a empresa a configurações 

diferentes, em cada uma das parcerias, de acordo com suas demandas e interação com os 

parceiros. Desta forma, deve-se fazer uma reflexão sobre a capacidade de mutação 

apresentada, pois será essa uma capacidade do modelo de negócio, por ser bastante flexível, 

ou da empresa que consegue incorporar, momentaneamente, diferentes modelos de negócios 

para situações específicas. 

Remontando a análise desenvolvida referente às parcerias, tem o que se segue: 

 

 

A Softex tem a ideia de fazer grandes projetos corporativos. Nesses projetos, ela 
trabalha internamente com outras empresas, formando parcerias. Isso é muito bom, 
mas a Softex exige uma série de requisitos para desenvolvimento desses projetos. 
Então, a gente tem que correr atrás, mudando, inclusive, o nosso perfil e outros 
aspectos da empresa.  Então, cada projeto pode exigir uma configuração diferente da 
nossa empresa. A empresa que estiver à frente da parceria leva as outras. Então, essa 
parceira acaba funcionando como um catalisador para mudanças do modelo de 
negócio, como também dos aspectos técnicos (Informação verbal)34.   

 

 

Portanto, percebe-se que há, na formação de parcerias, uma necessidade de rearranjo e 

de redefinição de aspectos organizacionais importantes para que o projeto envolvido na 

parceria seja desenvolvido de forma satisfatória. O que pode ser inferido é que o grau de 

interação e o fluxo de informação são fortalecidos com a formação de tais parcerias, sendo 

esta a possível razão para o emprego do termo catalisador para classificar o papel das 

parcerias na estruturação do modelo de negócio e de outras práticas organizacionais. 

                                                 
34 Entrevista concedida por Manoel Amorim, sócio e diretor da empresa Facilit, em 05 de julho de 2010 
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 Ainda em relação à formação de parcerias, o entrevistado identificou o Porto Digital 

como um ambiente bastante propício para formação de parcerias com potencial catalítico para 

as mudanças supracitadas.     

Outro ponto levantado referente as parcerias diz respeito à posição e status que uma 

entidade tem frente às demais no ambiente institucional. Em outras palavras, existe uma 

questão de poder e subserviência e, até mesmo, de legitimidade atrelada ao isomorfismo 

evidenciado nas parcerias formadas entre empresas para o desenvolvimento de projetos de 

software. De fato, a empresa posicionada como líder de determinada parceria conduz o 

processo de isomorfismo, podendo haver a alternância das posições ocupadas em função de 

cada parceria firmada.   

Do trecho de entrevista supracitado, é possível ainda evidenciar que a 

institucionalização de aspectos técnicos também tem explicações nas parcerias formadas. De 

fato, o entrevistado relatou que foi a partir de uma parceria desenvolvida com a empresa 

Partec, através do Porto Digital, que a metodologia SCRUM passou a ser empregada na 

Facilit.  

 

 

O Porto Digital, de forma geral, é esse ambiente de formação de parceria e interação 
que nos leva a mudança através de contatos formais ou informais. E essa é a história 
que nos levou à adoção da metodologia Scrum, pois a gente usava outra e, em uma 
dessas parcerias, passamos a adotar o Scrum, pois o projeto exigia que a gente 
ficasse mais perto do cliente. Na verdade a gente aprendeu com Partec que é uma 
empresa que, apesar de não competir no nosso nicho, atuou conosco em alguns 
projetos (Informação verbal)35.  
 

 

Da citação evidencia-se, primeiramente, que tanto a interação formal quanto a 

informal tem papel na interlocução entre as entidades e, consequentemente, no processo de 

estruturação e institucionalização que ocorre nas empresas. Segundo, é possível inferir que a 

necessidade específica de um determindao projeto leva a empresa a buscar novas 

configurações estratégicas e estruturais consonantes com a situação e momento definidos por 

tal projeto.  

Enfim, evidencia-se que o ambiente e a interação propiciada têm impacto profundo em 

diversos aspectos da organização, tanto para o modelo de negócio quanto para aspectos 

técnicos relativos ao processo e ao paradigma de desenvolvimento do software. 

 

                                                 
35 Entrevista concedida por Manoel Amorim, sócio e diretor da empresa Facilit, em 05 de julho de 2010 



161 
 

  4.5 EMPRESA VOCAL LAB 

 

 

A Vocal Lab é uma empresa que surgiu de uma oportunidade identificada dentro da 

universidade para atuar no desenvolvimento de produtos e serviços com interface baseada 

em voz. Tais produtos e serviços têm aplicação na interação de empresas de diversos 

segmentos com seus clientes. Fundada em 2009, a Vocal Lab encontra-se incubada no 

Núcleo de Empreendimentos em Ciências, Tecnologia e Artes (NECTAR), organização 

ligada à Universidade Federal de Pernambuco e está inserida no sistema regional de 

inovação do Recife. 

 A Vocal Lab possui competência técnica na área de processamento de voz, tendo 

sua gênese associada à universidade e mantem forte relação com a pesquisa científica. 

Atualmente, a empresa dedica-se a estruturação do negócio em três frentes: 

reconhecimento de fala, síntese de voz e verificação de locutor. 

A empresa possui dois funcionários e preza pela qualidade dos seus produtos e 

serviços desenvolvendo-os dentro das melhores práticas de engenharia de software visando 

às certificações de qualidade de software MPS.BR e CMMI. 

Como dito, a Vocal Lab é uma empresa intimamente ligada à Pesquisa, ao 

desenvolvimento e à inovação e possui forte atividade acadêmica com publicações em 

diversas conferências nacionais e internacionais. A Vocal Lab incentiva a realização de 

diversos trabalhos científicos ligados à área de processamento de voz por meio do Grupo 

de Pesquisa em Voz (GPVoz) do Centro de Informática da Universidade Federal de 

Pernambuco. Este grupo conta com a participação de professores, alunos de doutorado, de 

mestrado e de graduação. 

A Vocal Lab conta também com parcerias com o Centro de Informática e com o 

Instituto de Telecomunicações da Universidade de Coimbra, em Portugal, e com a FINEP. 

Essas parcerias constam de uma relação de colaboração mútua para o desenvolvimento 

tecnológico ligado à área de processamento de voz.  

Enfim, a empresa tem como missão prover tecnologias baseadas em voz visando à 

melhoria na qualidade dos processos e consequente redução de custos dos seus clientes. Para 

isso, adota modelo de negócio e metodologia de desenvolvimento que passam a ser descritos a 

seguir.  
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4.5.1 Modelo de negócio da empresa Vocal Lab 

 

 

Quando perguntado sobre qual é o modelo de negócio que o respondente acredita ser o 

da empresa, ele respondeu que a Vocal Lab se caracteriza como sendo uma empresa de base 

tecnológica. O quadro que se segue descreve mais detalhadamente as características da 

empresa. 

DIMENSÃO PRODUTO 
Oferta produtos/serviços com concorrentes ou similares no mercado 

Não precifica seu produto/serviço com base nos custos para produzi-lo, mas tem influência 

Busca, de certa forma, atender um grande número de clientes com um único produto (ou 
adaptações do mesmo) 

Tem como vantagem competitiva a criação de produtos inovadores e únicos 

Tem costume de patentear seus produtos 

DIMENSÃO PROCESSO 
Que a empresa, tem certa, capacidade de atender de imediato o pedido do cliente 

Que há certa definição e cumprimento de custo e prazo envolvidos no processo de 
desenvolvimento 

Que a empresa quase não possui certificação que garante a padronização do processo 
produtivo e o controle da qualidade 

Que há o reaproveitamento e reuso de códigos no processo de desenvolvimento 

Que os projetos são desenvolvidos com tecnologias específicas e ainda não padronizadas 

Que a empresa mantém parcerias com instituições de pesquisa e ensino 

Que a empresa está aberta a correr riscos na criação de novos produtos 

Que o conhecimento científico e tecnológico é visto como insumo primordial para o negócio 

DIMENSÃO PESSOAL 
Que existem pessoas dedicadas à pesquisa e ao desenvolvimento de produtos inovadores 

Que a maioria do pessoal é altamente qualificada (especialistas, mestres e doutores) 

Que os funcionários têm total autonomia para adotar novas formas ou abordagens de 
trabalho 

Quadro 12 – Aspectos predominantes do modelo de negócio da Vocal Lab 

Tendo analisado as três dimensões da empresa, pode-se dizer que existem 

características que são compatíveis como o modelo de negócio declarado pelo respondente 

(base tecnológica), quais sejam: desenvolvimento de produtos inovadores, manutenção de 

parcerias com instituições de pesquisa, está aberta a correr riscos, tem o conhecimento 

científico e tecnológico como um recurso fundamental, procura patentear seus produtos, 

utiliza tecnologias específicas e ainda não padronizadas, e tem mão de obra altamente 

qualificada. Essas características conferem à empresa investigada um perfil capaz de 

promover a inovação e o desenvolvimento tecnológico, traços fundamentais em uma empresa 

de base tecnológica.  

Por outro lado, a empresa demonstra algumas características que são mais comumente 

encontradas em empresas caracterizadas como fábricas de softwares como, por exemplo, o 

reuso e reaproveitamento dos códigos produzidos e certa preocupação com os custos. Tais 
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características, apesar de indispensáveis para a fábrica de software, se mostram úteis para a 

organização investigada, pela capacidade de tornar a empresa mais eficiente no tocante à 

gestão dos seus projetos. 

Isto leva a pensar que a empresa investigada é de base tecnológica, mas com alguns 

poucos traços de fábrica de software. Como dito anteriormente, este se apresenta como um 

caso de empresa cujo modelo de negócio não se configura como uma empresa de base 

tecnológica pura. Pode-se pensar que a empresa em questão poderia se caracterizar como uma 

empresa de base tecnológica com potencial de mercado que busca, primeiramente, o 

desenvolvimento do produto para, então, buscar um posicionamento no mercado. Para isso, é 

preciso desenvolver e estruturar seu produto para, em seguida, buscar uma configuração que 

proporcione outros atributos que a tornem uma empresa competitiva no mercado.  

Para compreender o argumento acima mencionado, é preciso resgatar o pensamento e 

a reflexão padronizada nesta pesquisa acerca do estágio do ciclo de vida atualmente 

vivenciado pela empresa. A Vocal Lab é uma empresa fundada em 2009 e que tem forte 

relação com a pesquisa e instituições que a fomentam como, por exemplo, o FINEP que 

disponibiliza recursos públicos para a estruturação e o desenvolvimento de produtos 

tecnológicos.  

Neste caso, o produto tecnológico da empresa e as técnicas utilizadas para produzi-lo 

são frutos de pesquisas realizadas e que geram publicações de trabalhos científicos. Isso 

demonstra que a tecnologia em si e o produto da empresa ainda se encontram em fase de 

estruturação e desenvolvimento. O fato de a Vocal Lab ainda encontrar-se incubada, também, 

evidencia que a mesma ainda busca se estruturar definitivamente para, só então, se tornar uma 

empresa, efetivamente, de mercado. Por enquanto, o modelo de negócio atualmente 

configurado se mostra compatível com o objetivo proposto.  

Todavia, mesmo com o pouco tempo de existência, já se percebe que a Vocal Lab 

incorporou algumas preocupações de empresas que concorrem diretamente no mercado como, 

por exemplo, a preocupação com os custos envolvidos na produção e a possibilidade de 

atender uma grande quantidade de clientes com o mesmo produto. Isso pode acontecer pelos 

requisitos impostos pelos agentes financiadores do desenvolvimento do produto da empresa, 

pois é sabido que, mesmo em projetos de pesquisa, é preciso demonstrar a viabilidade e a 

aplicabilidade dos projetos. Também, é de notório conhecimento que a grande maioria dos 

métodos de análise de viabilidade de projeto está diretamente relacionada com os custos do 

projeto e os prazos envolvidos. Por essa razão, a empresa busca definir e cumprir 

rigorosamente os custos e prazos e adotar práticas que facilitem o atendimento de tal objetivo 
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como, por exemplo, a reutilização e o reaproveitamento dos códigos produzidos em outros 

projetos. Já a aplicabilidade diz respeito à utilidade e à quantidade de entidades que poderão 

se beneficiar do produto desenvolvido. 

Essa seria, portanto, uma empresa de base tecnológica que ainda se encontra em fase 

de estruturação e de definição tanto do produto quanto da organização em si, cujo produto é 

pouco estruturado, mas com bom potencial de mercado. 

No taocante a propensão à inovação e à eficiência, observou-se que a empresa Vocal 

Lab obteve na dimensão inovação média de 6, o que representa a total existência de 

características que a tornam propensa à inovar. Já na avaliação das características que levam à 

eficiência para o sistema organizacional, evidenciou-se uma média de 3,6, o que representa a 

existência de tais características, porém, com intensidade significativamente menor do que a 

dimensão inovação. A Vocal Lab é, dentre as empresas investigadas, a empresa com a mais 

forte presença evidenciada de características que podem resultar em inovação.   

 

 

4.5.2 Paradigma de desenvolvimento da empresa Vocal Lab 

 

 

Ao ser perguntado diretamente sobre qual é a metodologia predominante no 

desenvolvimento dos softwares comercializados pela empresa, o respondente informou que 

utiliza a metodologia RUP (Rational Unified Process). Em outras palavras, na empresa é 

seguido o paradigma tradicional de engenharia de software. 

No que tange às práticas de desenvolvimento de software, o quadro 13 lista as práticas 

fortemente evidenciadas no processo produtivo da Vocal Lab: 

CARACTERIZAÇÃO DO PARADIGMA DE DESENVOLVIMENTO 
Análise de requisitos profunda e detalhada antes de projetar a arquitetura do sistema 
Estudo minucioso e elaboração de descrição detalhada da arquitetura antes de 
começar a programá-la 
Teste completo do sistema antes de mandar a versão final para o cliente 
Registro formal da Comunicação entre equipes e membros 
Definição dos processos e ferramentas a serem utilizadas no desenvolvimento do 
projeto 
Quadro 13 – Aspectos predominantes do paradigma de desenvolvimento da Vocal Lab 

Constata-se, neste caso, que há compatibilidade total entre as práticas identificadas e a 

metodologia declarada pelo respondente. Como se sabe a metodologia RUP busca o 

desenvolvimento linear e provê uma solução disciplinada de como assinalar tarefas e 

responsabilidades dentro de uma organização de desenvolvimento de software. O RUP 
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fornece uma abordagem disciplinada para delegar tarefas e responsabilidades em uma 

organização de desenvolvimento de software.  

De fato, por se tratar de uma empresa de base tecnológica cuja uma das principais 

fontes de financiamento é o FINEP, a metodologia RUP mostra-se compatível com o estilo de 

gerenciamento de projetos pregado pela própria agência de financiamento. Os editais para 

aprovação de projetos de desenvolvimento financiados pela maioria das agências de fomento 

de pesquisa do Brasil solicitam que grande parte da definição do escopo, prazos e custos dos 

produtos tecnológicos desenvolvidos seja previamente descrita para avaliação e aprovação. 

Para isso, o RUP tem como meta garantir a produção de software de alta qualidade que atenda 

às necessidades dos usuários dentro de um cronograma e de um orçamento previsíveis. 

O respondente também evidenciou algumas outras práticas que estão presentes, mas 

em menor intensidade, no processo de desenvolvimento, quais sejam: 

• A produção, durante as etapas de desenvolvimento do software, de muitos 

documentos; 

• Uma vez definidos os requisitos, o projeto é implementado conforme previamente 

definido; 

• Divisão clara do trabalho dentro da empresa, cabendo a um definir o que será feito e 

a outro executar o que foi definido; 

• Contatos diários com os clientes durante todo o desenvolvimento do software; 

• Mudanças de requisitos bem-vindas, até mesmo perto da entrega do produto final; 

• Utilização de indicadores formais como qualidade, número de linhas de códigos, 

eficiência do código, etc. 

Aqui também, fica evidente o predomínio de práticas associadas ao paradigma de 

desenvolvimento tradicional de software. Estas, por sua vez, são recomendações explícitas da 

metodologia RUP e permitem o melhor controle dos projetos desenvolvidos. A 

documentação, a divisão do trabalho e a definição prévia dos requisitos são características 

recomendadas nas metodologias tradicionais, o que inclui o RUP. Também é comum 

encontrar, na literatura, o pressuposto de que metodologias tradicionais prezam pela 

documentação detalhada em todas as fases do desenvolvimento, sendo geralmente 

implementadas em ambientes onde se deve exercer controle rígido.  

Outro fato interessante é que o RUP, normalmente, é utilizado em equipes de trabalhos 

e projetos de grande porte. No caso investigado, todavia, a equipe é composta por poucos 

profissionais, o que não impede, de acordo com o respondente, a utilização do RUP, bastando 
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para isso a sua adequação. Como é sabido, o RUP também pode ser utilizado no 

desenvolvimento e manutenção de projetos de pequeno ou de médio porte. Para que isso seja 

possível, algumas etapas ou passos podem ser eliminados a depender das características do 

projeto para simplificar ou diminuir as necessidades de documentação, minimizando a 

formalização. Na literatura, percebe-se que as diferentes configurações do RUP possibilitam o 

suporte de equipes grandes e pequenas, além de técnicas de desenvolvimento disciplinadas ou 

menos formais.  

Ainda, evidencia-se a existência, nesse grupo de práticas visualizadas em menor 

intensidade, de algumas que seguem os preceitos do Manifesto Ágil. Tais práticas são 

importantes para manter o projeto alinhado às reais necessidades do seu desenvolvimento, 

sendo exemplos a possibilidade de mudanças de requisitos e os contatos frequentes com o 

público alvo para o qual o produto tecnológico está sendo desenvolvido. Isso permite que 

estratégias e requisitos emergentes fruto de mudanças circunstanciais possam ser 

implementadas no decorrer do processo de desenvolvimento.  

 

 

4.5.3 Campo organizacional da empresa Vocal Lab 

 

 

Na caracterização do campo organizacional, foram identificadas algumas entidades 

que mantém relação estreita com a organização investigada e que são capazes de exercer 

influência na definição do modelo de negócio (estratégia e estrutura) adotado pela empresa 

investigada. A figura 9 apresenta o campo organizacional, conforme relatado pelo proprietário 

da empresa Vocal Lab. 
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Figura 9 - Campo organizacional na percepção da empresa Vocal Lab 

Na Vocal Lab, foi constatado que as instituições de pesquisa e educacional são umas 

das principais entidades capazes de influenciar na definição do modelo de negócio da 

empresa. Foram citadas as fundações e patrocinadores de pesquisa, bem como as incubadoras 

e as universidades públicas. Dentre elas foram nominalmente destacadas a UFPE, o 

NECTAR, a FINEP, o CNPQ e a CAPES.  

Quando perguntado sobre as entidades do mercado, o respondente citou as empresas 

inovadoras e líderes de mercado, os arranjos produtivos locais, o cliente, as empresas 

fornecedoras de tecnologia para desenvolvimento e as mídias especializadas. Foram citados o 

Porto Digital, o Google e a TV globo.  

Outros aspectos do ambiente institucional foram destacados como, por exemplo, os 

aspectos culturais e sociais. De fato, a sociedade está acostumada a interagir com o 

computador apenas na interface teclado e mouse, sendo o negócio diretamente associado com 

uma mudança nesse aspecto cultural. 

A partir da visão geral apresentada, percebe-se que a empresa mantém relação com um 

conjunto bastante variado de entidades. Para explicitar aspectos intrínsecos dessas relações e 

do processo de institucionalização do modelo de negócio da empresa, fez-se necessária uma 

análise aprofundada de caráter exploratória acerca da importância destas entidades para o 

processo de estruturação do atual modelo de negócio. 

Na empresa Vocal Lab, o primeiro ponto destacado diz respeito à influência que as 

pesquisas de mercado realizadas com recursos de projetos financiados por empresas como a 

FINEP têm na definição do negócio investigado. Foi evidenciado que a empresa tem seu 
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principal produto financiado por recursos da FINEP, através de projeto aprovado no programa 

PRIME. O respondente afirmou que em meio aos recursos do projeto aprovado, existe rubrica 

específica para realização de consultorias e pesquisas de mercado que ajudam na definição do 

negócio. 

 

  

O modelo de negócio que a gente adotou é proveniente de uma pesquisa de mercado 
que ainda está acontecendo. A gente conseguiu ganhar o Projeto PRIME da FINEP e 
dentro das suas verbas, existe verba específica destinada para consultoria de 
mercado. Em uma primeira avaliação dessa pesquisa, houve a indicação de que 
nossa empresa deveria ser posicionada como modelo de negócio de software as a 

service de caráter inovador. E esse caráter inovador da empresa permite que a gente 
tenha esse modelo de negócio (Informação verbal)36.  

 

 

Do trecho supracitado, pode-se inferir que existem forças provenientes de entidades 

consultoras e de pesquisa de mercado que levam a empresa a assumir determinada 

configuração estrutural e estratégica. Também reforça a ideia de que, quando a empresa ainda 

se encontra em um estágio pouco maduro de estruturação, a mesma parece estar mais 

vulnerável às forças ambientais. Isso pode estar relacionado a alguns aspectos da própria 

empresa e do gestor como a história e a experiência, respectivamente. 

Desta consultoria, percebe-se que a empresa posicionou o produto no mercado não 

como um produto em si, mas como um serviço que pode ser comercializado em diferentes 

seguimentos do mercado. De fato, a empresa adota uma forma diferente de se relacionar com 

o mercado para cada seguimento que atende, pois o entrevistado afirmou que a inovação 

criada pela empresa permite a aplicação da mesma num espectro amplo do mercado, com 

possibilidades diversas e grau de importância específico para cada seguimento. Também 

destacou, como consequência, que a inovação criada é vista como um serviço que tem seu 

valor cobrado com baseado na aplicação e na importância que a mesma representa para cada 

seguimento específico.  

Ainda em relação ao FINEP, evidenciou-se que existe uma clara intenção da entidade 

em promover sua estruturação fundamentada em empresas outras de base tecnológica, pois 

pode ser evidenciado que existe o requisito especificado explicitamente no edital da entidade 

de fomento que o financiamento seja pleiteado por empresas de base tecnológica de pequeno 

porte e com projetos inovadores. 

 
                                                 
36 Entrevista concedida por Alexandre Maciel, sócio e diretor da empresa Vocal Lab, em 05 de julho de 2010 
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A ideia do PRIME é fomentar empresas de bases tecnológicas que desenvolvam 
inovação, mas não influenciam em nada na definição do produto, metodologia, nem 
aspectos mais específicos do modelo de negócio. Então a FINEP não tem influência 
direta sobre esses aspectos, apenas exige e incentiva a criação de empresa de base 
tecnológica e com um produto inovador (Informação verbal)37. 

 

 

Apesar do respondente não reconhecer a intensidade da influência que uma agência de 

fomento como o FINEP pode ter, no contexto geral, pode-se dizer que muitas empresas 

podem estar institucionalizando este modelo para aproveitar a oportunidade oferecida por 

projetos dessa natureza. Pode-se inferir que o fato de existir essa fonte de recurso disponível 

para as empresas que estão em conformidade com os parâmetros especificados pelo FINEP, 

leva muitos empreendedores a criarem empresas ou adequarem seus modelos de negócios às 

especificações e características conforme definidas nos editais de fomento. 

Todavia, tal força isomórfica não se mostra suficientemente forte para promover a 

homogeneidade do ambiente investigado. Nesse sentido, o respondente foi questionado sobre 

a existência de uniformidade local em relação aos modelos de negócios das empresas que 

levem a adoção de modelo semelhante ao empregado na empresa. Na percepção do 

respondente, também se constata que há uma diversidade no ambiente que permite a 

verificação de empresas com modelos de negócios diversos.  

 

 

A diversidade de empresas é grande. A heterogeneidade é tão grande ao ponto da 
própria empresa (Vocal Lab), dependendo do seguimento que está atendendo, se 
posicionar e se relacionar com o ambiente de forma diferente. Nesse caso, a empresa 
deve se adaptar as necessidades do seguimento que está atuando. Se o cliente for 
uma empresa de publicidade o contrato pode ser diferente do contrato estabelecido 
com uma empresa da industrial (Informação verbal)38. 

 

 

 Pode-se verificar, no discurso supracitado, que a empresa apresenta capacidade de 

adequação de características do seu modelo de negócio em função do seguimento e dos 

clientes que estão sendo atendidos. Ou então, pode se pensar que o próprio modelo de negócio 

intitucionalizado na empresa é provido de flexibilidade, o que permite que a Vocal lab atenda 

a diversos seguimentos do mercado. Em outras palavras, o fato de atender de forma diferente 

cada um de seus clientes não significa que a estrutura e a estratégia sejam também diferentes, 

mas sim que estas promovem flexibilidade suficiente para esse tipo de inserção no mercado.   

                                                 
37 Entrevista concedida por Alexandre Maciel, sócio e diretor da empresa Vocal Lab, em 05 de julho de 2010 
38 Entrevista concedida por Alexandre Maciel, sócio e diretor da empresa Vocal Lab, em 05 de julho de 2010 
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Ainda, sobre a existência de padrões mais gerais do polo de desenvolvimento de 

software, evidencia-se que, até algum tempo atrás, havia a predominância de pequenas 

empresas voltadas à produção de softwares de prateleira. Em outras palavras, o foco era do 

desenvolvimento de softwares sem muita inovação que atendem as necessidades operacionais 

de empresas do mercado.  

Todavia, as empresas desenvolvedoras passaram a incorporar a inovação aos seus 

processos produtivos como forma de buscar um melhor posicionamento no mercado. Os 

elementos para tal inferência podem ser visualizados na transcrição que se segue. 

 

 

Eu acreditava que, há até cinco anos, o predomínio era de empresas que produziam 
software em pacote, aqueles conhecidos como software de padaria, mas que, agora, 
estas empresas estão bastante preocupadas com a inovação, por que, cada vez mais, 
os grandes desenvolvedores de software tem atuado nesse ramo de software de 
prateleira. Então, as pequenas empresas que atuam em Recife procuram atingir o 
mercado com softwares fundamentados na inovação (Informação verbal)39.  

 

 

Percebe-se que existem forças provenientes das grandes entidades que atuam no 

mercado de desenvolvimento de software, que levam outras a buscarem legitimidade a partir 

da institucionalização de características aos seus modelos focadas na exploração de nichos 

específicos de mercado e com produtos inovadores. As forças dessa natureza podem funcionar 

tanto como barreira de entrada para novos entrantes como agente catalisador de modificações 

nas estruturas de empresas já instituídas.    

De fato, foi constatado que o modelo de empresa de base tecnológica é bastante 

comum no polo de tecnologia investigado. Há, inclusive, evidências de que seja maioria entre 

as empresas instituídas na região.  

 

 

Não existem exatamente empresas explorando o mesmo produto, mas que adotam 
padrões semelhantes ao nosso é possível sim evidenciar. São, por exemplos, outras 
empresas que ganharam financiamento de projetos através do PRIME, inclusive, tem 
o mesmo modelo de negócio e com a forma de trabalho bastante parecida com a da 
minha empresa. E tem mais, acho que isso faz parte de um arranjo institucional 
maior que envolve governo, universidade e indústria e que anima os empresários a 
entrar nessa. Inclusive, através de arranjos produtivos locais há o estimula a entrar 
nesses mercados e explorar esse tipo de financiamento (Informação verbal)40. 

 

                                                 
39 Entrevista concedida por Alexandre Maciel, sócio e diretor da empresa Vocal Lab, em 05 de julho de 2010 
40 Entrevista concedida por Alexandre Maciel, sócio e diretor da empresa Vocal Lab, em 05 de julho de 2010 
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Desta forma, pode-se comprovar que existe forte relação entre o modelo de negócio 

apresentado pela empresa e as agências financiadoras da inovação. Isso comprova que 

programas como o PRIME influenciam na definição de modelo de negócio, podendo ser, 

inclusive, um padrão nacional. O PRIME é, efetivamente, um programa de escopo definido 

para todo o Brasil.  

De fato, foi observado que o governo e a universidade têm papel importante no 

fomento e na criação de empresas de base tecnológica. Evidencia-se ainda que a motivação 

explícita para que o governo incentive esse tipo de empresa passa pelo desenvolvimento 

econômico e social do país. Há a percepção de que a criação desse tipo de empresa ajuda a 

melhorar a geração e distribuição de riqueza de forma mais sustentável.  

 

 

Eu acredito que é de todo o interesse do governo através da universidade e outras 
entidades fomentar esse tipo de pequena empresa inovadora, pois, além do 
conhecimento científico gerado, esse tipo de empresa gera muito mais riqueza 
sustentável. Até mais que alguns programas sociais do governo (Informação 
verbal)41. 

 

 

O que se percebe, é que a atuação do governo sobre a estruturação das empresas de 

base tecnológica não se dá diretamente e nem de forma coercitiva. Também não há evidências 

de que o governo influencie na forma de como a empresa deve se posicionar no mercado. No 

caso, a influência se dá através de políticas do governo operacionalizadas por entidades 

secundárias, como é o caso das universidades e agências de fomento, caracterizando uma 

pressão normativa do Estado. O governo, na sua esfera legislativa, consegue direcionar o 

mercado a estruturar empresas de cunho tecnológico, principalmente, através de leis como a 

lei da inovação. 

Quando perguntado sobre a capacidade do governo de influenciar na estruturação do 

modelo de negócio da empresa, o entrevistado respondeu: 

 

 

Diretamente, não. Mas é possível através de agências como o FINEP e da criação de 
leis como a da inovação em 2004, quando o governo passou a incentivar fortemente 
a pesquisa dentro das empresas. Até então, a pesquisa era feita através da 

                                                 
41 Entrevista concedida por Alexandre Maciel, sócio e diretor da empresa Vocal Lab, em 05 de julho de 2010 
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universidade. Só assim, a inovação chegou dentro das empresas de mercado 
(Informação verbal)42. 

 

 

Quanto ao papel da universidade no contexto institucional das empresas de 

desenvolvimento de software, pode-se perceber, na visão do respondente, que a mesma ainda 

se mantém fechada para o mercado, pois se percebe a existência de grupos ainda fechados e 

que mantém o escopo de atuação universitária dentro da própria universidade. Em relação a 

esses grupos, evidencia-se que os mesmos pouco podem impactar na definição dos modelos 

de negócio das empresas de mercado, uma vez que quase não interage com o ambiente 

externo e mantém o conhecimento circulando internamente no meio acadêmico.  

Todavia, já se percebe mudança e alguns grupos que trabalham em prol do 

desenvolvimento da comunidade como um todo. Para esses grupos, a interação com o 

mercado é de fundamental importância, pois permite a produção de conhecimento aplicado. A 

interação com esse grupo, na visão do entrevistado, representa um meio da universidade 

influenciar nas entidades do mercado, inclusive de empresas produtoras de software e seus 

modelos de negócio. 

 

 

Bem, eu vejo a universidade ainda dividida em dois grupos. O quadro de pessoal que 
apóia a inovação e sabe da importância das empresas de mercado para isso; e o 
quadro que é muito mais acadêmico, que ainda quer manter o conhecimento sendo 
gerado dentro e para a universidade. O grupo que interage pode trazer e levar 
conhecimento importante de e para as empresa de software, com muitas implicações 
(Informação verbal)43.  

 

 

Outra entidade que foi destacada na pesquisa é a incubadora. O que se observou é que 

o fato de a Vocal Lab ser uma empresa incubada faz com que a mesma sofra influências no 

processo de estruturação do seu modelo de negócio. A Vocal Lab está incubada na incubadora 

denominada NECTAR que tem como um de seus princípios a incubação de empresas com 

algum viés de inovação.  

Mais uma vez, constata-se a não obrigatoriedade em se adotar os padrões de uma 

determinada incubadora, mas caso opte por um processo incubado, a mesma deverá 

incorporar algumas características exigidas no estatuto de tais entidades. Estas características 

                                                 
42 Entrevista concedida por Alexandre Maciel, sócio e diretor da empresa Vocal Lab, em 05 de julho de 2010 
43 Entrevista concedida por Alexandre Maciel, sócio e diretor da empresa Vocal Lab, em 05 de julho de 2010 
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podem ser exigidas pela própria incubadora, ou incorporadas pelo próprio convívio com 

outras empresas e com a cultura compartilhada no ambiente de incubação.    

O que de fato acontece, é que o ambiente de incubação apresenta uma série de 

vantagens que podem ser aplicadas às empresas incubadas. Essas vantagens motivam os 

empreendedores a se integrarem às incubadoras. A partir do momento que passa a fazer parte 

da incubadora, a empresa fica submetida aos padrões previamente estabelecidos. 

 

 

A exigência principal do néctar (incubadora) é que a gente desenvolva uma empresa 
inovadora. Não adianta tentar incubar uma empresa que desenvolva software de 
prateleira, pois esse não é o perfil. Mas a incubadora é essencial principalmente no 
período atual da empresa que é de pesquisa e desenvolvimento. Não tem como ter 
uma estrutura montada como a que é oferecida no Néctar, até mesmo com apoio 
organizacional de contabilidade e outras atividades que tiram a atenção da produção 
e do desenvolvimento (Informação verbal)44.  

 

 

Um fato curioso é que a empresa já existia antes do projeto PRIME e da incubação e já 

tinha como objetivo, desde sua gênese, ser uma empresa de base tecnológica com produto a 

ser desenvolvido através de financiamentos públicos. De fato, a empresa já tinha o modelo de 

negócio definido a priori. Todavia, constata-se que os empreendedores já estruturam a 

empresa com foco inovador e buscando atender os requisitos dos principais editais de 

financiamento público disponíveis na época.    

Aprofundando um pouco mais a análise referente aos fatores condicionantes para a 

estruturação do negócio no momento de sua criação, pode-se observar o seguinte. 

 

 

O principal fator foi o spin off acadêmico. Eu e o professor Edson Carvalho que, na 
época do meu mestrado, foi meu orientador. Com a conclusão, fui para Portugal 
estudar no Instituto de Pesquisa em Telecomunicações, onde passei um ano 
trabalhando no ramo de voz. Quando voltei, me juntei com o professor Edson 
novamente e resolvemos, com todo o conhecimento adquirido no mestrado e em 
Portugal, incrementar o projeto do mestrado e montar essa empresa. Hoje somos, o 
professor Edson que é doutor, eu que estou fazendo doutorado, e temos dois 
funcionários, um fazendo mestrado e outro na graduação (Informação verbal)45. 

 

 

De fato, isso comprova que a formação e o background dos gestores e do pessoal que 

faz parte da empresa são muito importantes para a modelagem do negócio. Uma inferência 
                                                 
44 Entrevista concedida por Alexandre Maciel, sócio e diretor da empresa Vocal Lab, em 05 de julho de 2010 
45 Entrevista concedida por Alexandre Maciel, sócio e diretor da empresa Vocal Lab, em 05 de julho de 2010 
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que pode ser lançada como hipótese é que o background e formação dos gestores atuam 

permanentemente na modelagem e na estruturação da empresa. De fato, pode-se dizer que 

estes se configuram em uma forma de resgatar pressões vividas no passado (de curto, médio e 

longo prazo) pelo gestor que influenciam nas ações atuais do mesmo, implicando nas 

definições sobre o modelo adotado atualmente pela empresa. Essa citação complementa o 

entendimento sobre o papel que a universidade tem no processo de estruturação do modelo de 

negócio da empresa, mas na perspectiva da formação dada ao empreendedor.  

Outro ponto investigado e com achados relevantes diz respeito à realização da prática 

de benchmarking para definição dos modelos de negócios. Na empresa investigada, tal prática 

só passou a ser efetivamente utilizada após algum tempo de criação da empresa, não tendo 

sido, inicialmente, utilizada para definir o modelo de negócio e outros aspectos 

organizacionais. O que chama mais a atenção é a forma como a empresa utiliza a prática do 

benchmarking. 

 

 

Antes não pensávamos em analisar outras empresas do mercado, mas quando 
montamos a empresa e quando viemos para o Néctar, passamos a observar o que as 
empresas fazem para chegar lá. Ou seja, qual é o caminho das pedras. Aí pegamos 
alguns exemplos para avaliar se iríamos seguir o mesmo caminho. No nosso caso, 
houve aproveitamento dos maus exemplos, pois percebemos que empresas que 
nasceram como nós e conseguiram crescer muito rapidamente por meio de 
financiamentos públicos se tornaram empresas “chapa branca”. Ou seja, uma 
empresa que acaba um projeto e já começa outro, dando a impressão de que já são 
empresas grandes consolidadas no mercado, mas que efetivamente não chegam aos 
clientes que, a meu ver, são os principais avaliadores dos resultados da empresa. Isso 
serviu de alerta para que não ficássemos iguais a eles, sem identidade (Informação 
verbal)46. 

 

 

O benchmarking tem sido uma prática comum para que empresas exerçam suas forças 

isomórficas. Contudo, parece que a observação do que não deve ser feito é uma prática 

comum entre empresas de desenvolvimento de software.  

Assim, pode-se evidenciar que o proprietário da empresa tem boa autonomia para 

definir a estrutura de seu modelo de negócio, com orientação forte para o mercado. Fato que 

não exclui a existência de pressões isomórficas presentes no ambiente que, dependendo do 

conhecimento, atitude e habilidade do ator organizacional, pode determinar certas 

características associadas ao modelo de negócio da empresa. Contudo, a maioria das pressões 

                                                 
46 Entrevista concedida por Alexandre Maciel, sócio e diretor da empresa Vocal Lab, em 05 de julho de 2010 
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isomórficas atua no sentido de criar condições favoráveis que levam através da opção do 

empreendedor à definição de algum tipo de modelo de negócio. 

Quanto à capacidade de a Vocal Lab influenciar outras empresas ou pelo menos servir 

de inspiração para a definição de modelos de negócios de outras empresas, é possível observar 

o seguinte. 

 

 

Eu acho que a Vocal Lab ainda não está muito conhecida. Ela é conhecida no ramo 
de inovação, sendo conhecida entre empresas inovadoras que também participaram 
do PRIME. Agora, tenho amigos empresários que não estão no ramo da inovação 
que, quando eu falo da Vocal Lab, do nosso modelo de negócios e da nossa 
inovação, se sentem influenciados a migrarem da produção dos softwares de 
prateleiras para algo relacionado à inovação. Mas é uma coisa totalmente informal 
(Informação verbal)47. 

 

 

Com isso, pode-se inferir que existe certa capacidade, por parte da empresa, de exercer 

pressões isomórficas sobre um conjunto específico de empresas, principalmente, no sentido de 

incorporação de características aos seus modelos de negócios que as tornem propensa à 

inovação. Tal pressão se dá informalmente por meio do convívio social dos proprietários da 

rede de contato da Vocal Lab. Pode-se dizer que a incorporação da inovação dentro das 

empresas desenvolvedoras de software é um padrão normativo, uma vez que o padrão de 

incorporação de características que levam à inovação tem sido constatado nas empresas do 

polo tecnológico investigado.  

Com relação ao paradigma e a metodologia de desenvolvimento, percebe-se a 

existência de uma metodologia classificada como sendo pertencente ao paradigma tradicional 

de desenvolvimento de software, qual seja: o RUP, Rational Unified Processo. 

Acerca dos fatores condicionantes que podem ter levado a empresa a adotar essa 

metodologia de desenvolvimento, é possível constatar que a empresa estava a procura de algo 

básico e simples de ser aplicado. Também, destacou-se o papel do background e formação dos 

proprietários na definição da metodologia, pois foi claramente destacado que nas escolas de 

computação, o RUP é um dos principais padrões ensinado e que, por essa razão todos da sua 

equipe tem domínio sobre a mesma, facilitando a sua legitimação e consequente 

institucionalização.  

Também foi evidenciado certo desconhecimento sobre o paradigma e as metodologias 

consideradas ágeis, conforme observado no trecho que se segue.  
                                                 
47 Entrevista concedida por Alexandre Maciel, sócio e diretor da empresa Vocal Lab, em 05 de julho de 2010 
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Vou assumir para o senhor que não conheço muito bem as metodologias ágeis. Mas, 
no meu caso, precisamos de algo que regule o processo de desenvolvimento, pois 
temos clientes e prazos para o produto ser entregue. Então, a metodologia RUP 
ajuda a empresa a não correr riscos no que diz respeito à execução do projeto. Na 
verdade, a gente procurou algo mais básico, mesmo. Basicamente, essa há uma 
grande influência da universidade, pois o RUP é um processo que todo mundo vê na 
universidade. Por isso, tanto eu quanto a equipe temos domínio sob essa 
metodologia. Se fosse outra, precisaríamos de treinamento (Informação verbal)48. 

 

 

Desta forma, a questão referente ao domínio que a equipe tem sobre a metodologia 

RUP e a falta de conhecimento sobre metodologias ágeis levam a uma reflexão sobre a 

possibilidade do RUP não ser a melhor alternativa para a empresa, mas mesmo assim ser o 

padrão institucionalizado. Não está se querendo dizer que a mesma também não seja 

adequada. O que se quer levantar é a possibilidade de que o RUP foi empregado pelo simples 

fato de ser a melhor opção dentre as existentes no domínio de conhecimento da equipe da 

Vocal Lab. Também se percebe uma aparente passividade frente à estrutura 

institucionalizada. Trata-se da possibilidade de haver a manutenção do status quo (RUP) na 

empresa, pois é evidenciado um custo psicológico ou financeiro associado à mudança do 

paradigma e metodologia de desenvolvimento. Como é sabido, o processo de mudança tem 

um custo que ocasiona uma resistência natural por parte dos indivíduos.  

Por outro lado, o respondente apresentou elementos que justificam a 

institucionalização do RUP, principalmente, na questão já destacada sobre a necessidade de 

manter o controle dos projetos de desenvolvimento. Ainda, deve-se destacar que uma possível 

contradição que poderia haver entre a adoção do RUP e o discurso de empresa inovadora 

destacado durante toda a entrevista é desfeito com a seguinte argumentação. 

 

 

O uso do RUP parece uma contradição frente a nossa necessidade de promover 
inovação, pois o RUP serve muito para automatizar o processo de desenvolvimento. 
Então, é uma coisa muito travada. Mas como a gente trabalha com inovação, não 
podemos ter esse travamento todo. Ai agente procura balancear a metodologia mais 
tradicional com a nossa liberdade de inovação associada ao produto. Na verdade o 
RUP dá para a gente a possibilidade de seguir o cronograma e processo de forma 
bem definida (Informação verbal)49. 

 

 

Neste caso, o RUP pode estar sendo adotado como uma medida para garantir o 

controle e sucesso do projeto. A inovação pretendida pela empresa é conseguida a partir de 
                                                 
48 Entrevista concedida por Alexandre Maciel, sócio e diretor da empresa Vocal Lab, em 05 de julho de 2010 
49 Entrevista concedida por Alexandre Maciel, sócio e diretor da empresa Vocal Lab, em 05 de julho de 2010 
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outras características do próprio modelo de negócio como, por exemplo, pessoal altamente 

qualificado e uma boa proposta inovadora para o produto. De fato, uma vez concebido, o 

projeto, seja ele inovador ou não, pode ser desenvolvido em um sistema produtivo mecânico. 

 

 

4.6 EMPRESA PROCENGE 

 

 

A PROCENGE é uma empresa com larga experiência na área de Tecnologia da 

Informação (TI). Fundada em 1972, é uma das mais antigas empresas de desenvolvimento de 

software do polo investigado e se dedica ao desenvolvimento de sistemas de gestão em 

diversas áreas de atuação. Seus principais valores declarados são a inovação, a evolução e o 

comprometimento, sendo estes considerados fatores que posicionam a empresa como uma das 

mais significativas fornecedoras de solução de TI. 

Fazendo um resgate histórico da empresa, evidencia-se que na década de 70 o 

Congresso Nacional definiu uma política industrial para o setor de informática, ao mesmo 

tempo em que se iniciaram os primeiros cursos superiores na área. Nesta época, houve 

avanços nas Telecomunicações e a criação dos Centros de Pesquisa e Desenvolvimento, 

fazendo com que a tecnologia entrasse, definitivamente, no dia-a-dia das empresas. 

Com a expansão da malha rodoviária brasileira, surgem as primeiras consultorias na 

área de informática para auxiliar as construtoras na expansão da malha. Em 1972, no Recife, a 

PROCENGE é criada através de um escritório de serviços responsável por desenvolver os 

sistemas empregados no suporte às obras em todo o País. 

Desde então, a empresa aumentou seu escopo de atuação e passou a ser reconhecida 

como uma das principais companhias no desenvolvimento e implantação de softwares, 

estando, atualmente, presente em todo o território nacional, através de suas filiais, parceiros e 

clientes. 

Desenvolve projetos de softwares e sistemas dos mais variados tipos. Um dos mais 

recentes e maiores projetos da PROCENGE é o Pirâmide, um ERP (Enterprise Resources 

Planning), para o mercado privado, utilizado hoje por mais de 400 empresas e com mais de 

quatro mil usuários no Brasil. O Pirâmide atende a diversos segmentos de negócios, tais como 

sucroalcooleiro, saneamento, planos de saúde, hospitais, logística, indústrias, atacadistas, 

shopping centers, construtoras, empresas de serviços e organizações do terceiro setor. 
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Nesse segmento, a PROCENGE contabiliza grandes casos de sucesso tais como: o 

Sistema de Gestão de Limpeza Urbana, em São José dos Campos; o Sistema de Gestão 

Comercial das prefeituras de Araraquara e Jacareí; os projetos de telemetria e engenharia de 

consumo de água do Porto de Maceió e da Infraero do Recife; o projeto de telemetria de gás 

para a Algas, em Maceió, entre outros.   

Aliada a todas essas características, a PROCENGE é uma das empresas âncora do 

Porto Digital. Também é associada à ASSESPRO, ao Softex, e ao Sindicato das Empresas de 

Informática de Pernambuco. A PROCENGE tem ainda como parceiros estratégicos de 

tecnologia e negócios empresas de atuação nacional e internacional, como Oracle, IBM, 

Microsoft, Imgram, CESAR, entre outras. 

A empresa possui duas filiais situadas em São Paulo–SP e Maceió–AL, além de contar 

com uma rede de parceiros que colaboram na revenda e implantação de produtos e prestação 

serviços. Possui 325 funcionários e tem como missão prover soluções inovadoras de 

tecnologia em gestão, com resultados sustentáveis. Para isso, adota modelo de negócio e 

metodologia de desenvolvimento que passam a ser descritos a seguir.  

 

 

4.6.1 Modelo de negócio da empresa Procenge 

 

 

Quando perguntado sobre qual é o modelo de negócio que o respondente acredita ser o 

da empresa, o mesmo respondeu que a Procenge se caracteriza como sendo uma fábrica de 

software. Em uma análise mais aprofundada sobre o modelo de negócio, foi construído 

quadro 14 com o intuito de representar as opções estratégicas e estruturais intitucionalizadas 

na empresa. 

DIMENSÃO PRODUTO 
Oferta produtos/serviços com concorrentes ou similares no mercado 

Define o preço do produto/serviço com base nos custos para produzi-lo 

Busca atender um grande número de clientes com um único produto (ou adaptações do mesmo) 

Tem, de certa forma, como vantagem competitiva a criação de produtos inovadores e únicos 

Vê o baixo custo e a produção em larga escala como fonte de vantagem competitiva 

Tem pouco costume de patentear seus produtos 

DIMENSÃO PROCESSO 
Que a empresa tem certa capacidade de atender de imediato o pedido do cliente 

Que há boa definição e cumprimento de custo e prazo envolvidos no processo de desenvolvimento 

Que a empresa possui certificações que garante a padronização do processo produtivo e o controle 
da qualidade 

Que há um bom reaproveitamento e reuso de códigos no processo de desenvolvimento 

Que os projetos são desenvolvidos com tecnologias de certa forma padronizadas 
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Que a empresa mantém algumas parcerias com instituições de pesquisa e ensino 

Que a empresa está, de certa forma, aberta a correr riscos na criação de novos produtos 

Que o conhecimento científico e tecnológico é visto, em parte, como insumo primordial para o 
negócio 

DIMENSÃO PESSOAL 
Que existem pessoas dedicadas à pesquisa e ao desenvolvimento de produtos inovadores; 

Que cada pessoa, na maioria dos casos, procura exerce um cargo (papel) bem definido dentro da 
organização; 

Que a maioria do pessoal técnico possui nível médio ou de graduação, mas que a empresa também 
possui mão de obra altamente qualificada (especialistas, mestres e doutores);  

Que os funcionários quase não têm autonomia para adotar novas formas ou abordagens de 
trabalho. 

Quadro 14 – Aspectos predominantes do modelo de negócio da Procenge 

Tendo analisado as características da empresa, pode-se dizer que existem 

características evidenciadas nas três dimensões que são compatíveis como o modelo de 

negócio declarado pelo respondente (fábrica de software), quais sejam: capacidade de atender 

de imediato o pedido do cliente, boa definição e cumprimento de custo e prazo, certificação 

que garante a padronização e o controle da qualidade, reaproveitamento e reuso de códigos, 

produção em larga escala e baixo custo vistos como vantagem competitiva e utilização de 

tecnologias já com certa padronização. De forma geral, essas características conferem à 

empresa investigada um perfil capaz de promover a produção de software em padrões 

industriais, traços fundamentais em uma empresa caracterizada como fábrica de software.  

Pôde-se perceber que a estrutura da empresa conta com uma fábrica de software, uma 

operação comercial de marketing e vendas e um grupo de consultoria de negócios e 

implantação de sistemas. Esse ambiente tem certificação ISO 9001 e MPS.Br nível G, e está 

em processo de certificação CMMI. De forma geral, esta foi uma das empresas que 

apresentou estrutura de produção mais bem definida entre as investigadas, o que caracteriza 

de fato uma fábrica para desenvolvimento de software. 

Por outro lado, a empresa também apresenta algumas características que são mais 

comumente encontradas em empresas de base tecnológicas como, por exemplo, parcerias com 

instituições de pesquisa e ensino, aberta a correr riscos na criação de novos produtos e o 

conhecimento científico e tecnológico visto como insumos primordiais para o negócio. 

Mesmo não sendo comum, a existência de tais características em fábricas de software pode 

ser explicada pelo tipo de estratégia adotada pela empresa, mostrando-se útil para a 

organização. Contudo, deve-se destacar que tais características são vistas em menor 

intensidade.  

Durante a entrevista, foi feita uma observação que também ajuda a entender o 

posicionamento da empresa frente às práticas que a tornam propensa à inovação. Constatou-se 

que essa empresa está trabalhando com um modelo baseado em unidades de negócios e que 
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possui uma (unidade de negócio) cujo foco é, exatamente, o desenvolvimento tecnológico e 

inovador. Em outras palavras, a empresa é uma fábrica de software como um todo, mas possui 

uma unidade de negócio moldada com características de uma empresa de base tecnológica.  

Com isso, foi percebido que a PROCENGE também vem investindo em pesquisa e 

desenvolvimento de novas tecnologias, inclusive de geotecnologias combinadas com 

procedimentos de localização e comunicação. Essas novas soluções de software, objetivam a 

melhoria da gestão de operações de campo, aumentando a eficiência e automação. Tais 

inovações são desenvolvidas a partir da unidade de negócio focado em inovação e 

operacionalizadas e comercializadas por meio da PROCENGE.   

Outro fato associado à capacidade de inovação da PROCENGE foi a criação de 

TechnoOK, empresa do Grupo PROCENGE, cuja missão é pesquisar as melhores soluções de 

hardware do mercado, integrando-as aos softwares da PROCENGE, na busca de soluções 

mais eficientes. Neste caso, percebe-se a expansão da área de atuação da empresa para 

mercados considerados complementares ao foco original da empresa. 

Ademais, percebe-se uma boa distribuição dos seus produtos em um portfólio bastante 

equilibrado. A empresa mantém seu faturamento através da comercialização de pacotes de 

softwares, bem como da produção de softwares especificados sob encomenda, enquanto busca 

desenvolver inovações tecnológicas que são, constantemente, incorporadas nas soluções 

comercializadas. Neste caso, foi observada certa verticalização e integração horizontal da 

cadeia produtiva, pois a empresa (o grupo) mantém tanto foco no desenvolvimento de 

software quanto de hardware. 

Portanto, pode-se dizer que esta é uma fábrica de software moldada internamente em 

unidades de negócios para atingir objetivos e mercados diversificados. Em outras palavras, 

possui softwares vendidos como pacotes, desenvolve software sob encomenda e também 

procura criar novos produtos tecnológicos. Para isso, desenvolveu, durante sua longa 

trajetória, unidades de negócios independentes para cada um desses objetivos.  

Como nas demais empresas investigadas, foi utilizada a escala criada para quantificar 

e medir quão propensa a empresa é para inovar e para ser eficiente. Na análise das 

características que levam à inovação, observou-se que a empresa Procenge obteve média de 

4,5, o que representa a existência de tais características em grau moderado. Já na avaliação 

das características que levam a eficiência do processo produtivo, evidenciou-se uma média de 

5,4, o que representa a existência de tais características com forte intensidade.     

Assim, pode-se dizer que essa é uma fábrica de software que tem uma estrutura de 

unidades de negócios com fortes características que podem resultar em inovação, mas cujo 
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foco principal é a eficiência empregada no processo produtivo, principalmente, quando a 

unidade de negócio central da Procenge é levada em consideração. Neste caso, é possível 

ainda inferir que a empresa investigada, assim como em casos anteriores, venha passando, no 

decorrer dos anos, por um trade off balizado nos princípios de inovação e de eficiência. 

Contudo, a incorporação de inovação pela Procenge é feita a partir dos princípios de unidade 

de negócios, mantendo cada uma delas com foco específico.  

 

 

4.6.2 Paradigma de desenvolvimento da empresa Procenge 

 

 

O outro ponto investigado na organização, diz respeito ao paradigma e à metodologia 

de desenvolvimento de software empregada na empresa. Ao ser perguntado diretamente sobre 

qual é a metodologia predominante no desenvolvimento dos softwares comercializados pela 

empresa, o respondente informou que utiliza a metodologia SCRUM.  

Assim como outras empresas que se caracterizam como fábrica de software, a 

PROCENGE demonstra que o paradigma ágil parece ser o padrão institucionalizado mais 

apropriado para esse tipo de modelo de empresa. Mais uma vez, parece haver uma tendência 

entre as empresas investigadas que se caracterizam como fábricas de software. Todavia, o 

paradigma de desenvolvimento demonstra se relacionar não exatamente com fábricas de 

software, mas sim com empresas com forte foco no mercado e com processos produtivos 

eficientes.  

De qualquer forma, assim como em outras tendências já destacadas na pesquisa, para 

sua comprovação, os resultados de uma análise comparativa mais detalhada são apresentados 

mais a frente nessa pesquisa em seção específica para tratar a visão geral sobre as empresas 

investigadas.  

Retomando as análises de caracterização do paradigma de desenvolvimento, pode-se 

evidenciar as seguintes práticas apresentadas no quadro 15 como sendo aspectos fortemente 

identificados no processo de desenvolvimento da PROCENGE. 

CARACTERIZAÇÃO DO PARADIGMA DE DESENVOLVIMENTO 
Teste completo do sistema antes de mandar a versão final para o cliente 

Definição dos processos e ferramentas a serem utilizadas no desenvolvimento do projeto 

Produção de muitos documentos é necessariamente a forma de garantir o sucesso do projeto 

Uma vez definidos os requisitos, o projeto é implementado conforme previamente definido 

Clara divisão do trabalho dentro da empresa, cabendo a um definir o que será feito e a outro executar o que 
foi definido 
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Utilização de indicadores formais como qualidade, número de linhas de códigos, eficiência do código, etc. 
Quadro 15 – Aspectos predominantes do paradigma de desenvolvimento da Procenge 

Trata-se, portanto, de uma empresa que adota prática de desenvolvimento bastante 

estruturada e que segue os preceitos do paradigma tradicional para o desenvolvimento de 

software, mesmo a empresa tendo declarado ser adotante da metodologia SCRUM. Como dito 

anteriormente, essa empresa já comercializa produtos finalizados e amadurecidos, mas possui 

uma unidade de negócio especificamente criada para o desenvolvimento de novos produtos.  

Na unidade de desenvolvimento, é possível perceber, internamente, a criação de novos 

produtos tecnológicos para comercialização a posteriori. Em outras palavras, é preciso manter 

um controle rigoroso dos projetos para que os mesmos mostrem-se viáveis economicamente, 

sendo esta uma das características essenciais de uma fábrica de software. Uma fábrica de 

software tem como atributos o controle rigoroso dos processos, dos recursos, dos custos e dos 

prazos envolvidos.  

Neste caso, manter o processo de desenvolvimento bem estruturado, pode se 

configurar em uma vantagem competitiva para a empresa, uma vez que permite o controle 

mais rígido do projeto, no que diz respeito ao escopo, ao custo e ao prazo. Também se deve 

contextualizar essa discussão, esclarecendo que a Procenge é uma empresa com longa e 

reconhecida história na indústria de desenvolvimento de software. No decorrer do tempo a 

PROCENGE conquistou várias certificações que garantem a boa estruturação do seu processo 

produtivo. São exemplos, CMMI, ISO9001 e MPS.BR.  

Especificamente sobre o CMMI que é uma escala para medir o nível de maturidade da 

empresa em relação ao processo de desenvolvimento de software, pode-se dizer que o mesmo 

considera empresas maduras aquelas cujos processos são bem definidos, que possuem papeis 

e responsabilidades bem especificados, que mantêm base histórica e documental e que 

desenvolvem processo de comunicação entre as partes. 

Já a ISO 9001 é um sistema de gestão da qualidade cuja principal característica é o 

forte controle e inspeção dos processos e a exigência da documentação dessas ações. Com 

relação ao modelo MPS.BR, pode-se dizer que tem como base os requisitos de processos 

definidos e a busca para atender a necessidade de implantar os princípios de Engenharia de 

Software de forma adequada ao contexto das empresas brasileiras, estando em consonância 

com as principais abordagens internacionais para definição, avaliação e melhoria de processos 

de software. 

Assim, pode-se dizer que todas as certificações implantadas levaram a empresa a uma 

boa estruturação e definição do processo de desenvolvimento, demonstrando que existe 
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compatibilidade entre as práticas identificadas na empresa e os requisitos definidos nas 

normas acima descritas.   

Outras características estão também presentes no processo de desenvolvimento da 

empresa, mas com menor intensidade, quais sejam: 

• A comunicação entre equipes e membros é sempre registrada e formalmente 

documentada; 

• A empresa mantém contato diariamente com os clientes durante todo o 

desenvolvimento do software; 

• Mudanças de requisitos são bem-vindas, até mesmo perto da entrega do produto 

final; 

• Fazer uma análise de requisitos profunda e detalhada antes de projetar a arquitetura 

do sistema; 

• Fazer um estudo minucioso e elaborar uma descrição detalhada da arquitetura antes 

de começar a programá-la. 

Aqui, percebe-se que algumas práticas como o contato diário com o cliente e a 

possibilidade de mudanças de requisito do projeto são práticas previstas no Manifesto Ágil. 

No caso, pode-se inferir que tais práticas foram, pelo menos em parte, incorporadas na 

empresa a partir da adoção da metodologia SCRUM. Mesmo tendo um processo bem definido 

e racional, a metodologia SCRUM permite a incorporação de práticas que flexibilizam o 

processo de desenvolvimento e permite responder com mais rapidez e fidelidade ao cliente. 

Todavia, não se mostra incompatível com as práticas mais tradicionais de desenvolvimento. 

Deve-se deixar claro que a adoção de uma metodologia considerada ágil não implica 

em abandonar toda uma história de estruturação do processo de desenvolvimento. Como se 

percebe, a Procence é uma empresa de porte considerável e que busca equilibrar uma estrutura 

de controle com a capacidade de flexibilização demanda no mercado de software atual, sendo 

a metodologia SCRUM o elo utilizado.  

Com os casos já estudados, parece existir uma tendência de que as empresas que se 

caracterizam como sendo fábricas de software têm seus processos de desenvolvimento bem 

estruturados com práticas tradicionais da engenharia de software, mas que adotam 

metodologias que incorporam preceitos que fundamentam o manifesto ágil.  

Para complementar a lógica desenvolvida no parágrafo anterior, é preciso ter em 

mente que o objetivo do Manifesto Ágil não é desconsiderar processos, ferramentas, 

documentação, negociação de contratos ou planejamento, mas mostrar o valor secundário que 
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estes possuem diante dos indivíduos e interações, do bom funcionamento do software, da 

colaboração do cliente e das respostas velozes às modificações. 

 

 

4.6.3 Campo organizacional da empresa Procenge 

 

 

A caracterização das entidades ambientais que são capazes de exercer influência na 

definição do modelo de negócio adotado pela empresa investigada está representada de forma 

geral através da figura 10. 

 
Figura 10 - Campo organizacional na percepção da empresa Procenge 

Na Procenge, foi constatado que dentre as autoridades governamentais, o governo 

federal e os serviços públicos têm influências significativas sobre a definição e estruturação 

do modelo de negócio, principalmente, no que diz respeito às leis e aos sistemas associados às 

empresas prestadoras de serviços.  

Com relação às sociedades, associações e federações, foi dada ênfase às associações 

relacionadas à atividade de desenvolvimento e aos sindicatos de empresas de tecnologia. As 

instituições educacionais e de pesquisa também apresentam forte influência sobre a 

estruturação do modelo de negócio. No caso, foram citados as universidades públicas, as 

fundações e os órgãos patrocinadores de pesquisa como, por exemplo, a UFPE, o FINEP e o 

CNPQ. 
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Quando perguntado sobre as entidades do mercado, o respondente citou as empresas 

inovadoras nacionais líderes de mercado, os arranjos produtivos locais, os clientes, as 

empresas fornecedoras de tecnologia para desenvolvimento e as instituições financeiras. 

Outros aspectos condicionantes como, por exemplo, a formação e o background do gestor da 

empresa e as restrições e gargalos organizacionais foram destacados. 

A partir da visão geral apresentada, percebe-se que a empresa mantém relação com um 

conjunto bastante variado de entidades. Para explicitar aspectos intrínsecos dessas relações e 

do processo de institucionalização do modelo de negócio da empresa, fez-se necessária uma 

análise aprofundada de caráter exploratório acerca da importância das entidades supracitadas 

no processo de estruturação do atual modelo de negócio. Também se justifica um pequeno 

resgate histórico, tendo em vista a longa trajetória da empresa. 

Com dito, a PROCENGE foi fundada em 1972 como uma empresa de engenharia com 

o propósito de subsidiar a construção da malha ferroviária da Região. Como não existiam 

profissionais de informática e TI naquela época, eram os engenheiros que trabalhavam com 

programação e o desenvolvimento de softwares. Desta forma, a empresa foi criada por 

engenheiros para trabalhar com processamento de dados necessário à expansão da rede 

ferroviária. 

 Com o passar dos anos, a empresa incorporou novas opções estratégicas e 

características estruturais até chegar à atual configuração e modelo de negócio. Hoje é uma 

empresa voltada para soluções de TI cujo leque de produtos é bastante vasto e com boa 

participação no mercado regional. Atualmente, a empresa tem por objetivo levar sistemas e 

soluções para as regiões Sul e Sudeste.  

De toda forma, na análise do modelo de negócio atualmente institucionalizado na 

PROCENGE, foi possível observar que a mesma tem uma particularidade que torna o seu 

caso bastante interessante. Observou-se que a empresa incorporou o conceito de unidade de 

negócio, apresentando unidades com configurações e objetivos distintos. Há, na produção e 

comercialização central de software, uma unidade baseada no modelo de fábrica de software. 

Mas também, foi definida uma unidade com estrutura que privilegia o desenvolvimento de 

produtos inovadores com mercados específicos e pouco explorados. 

 

 

Nós temos na Procenge dois modelos de negócio distintos, sendo o modelo baseado 
em princípios de fábrica de software o predominante na unidade central. Por outro 
lado, nós estamos avançando na criação de uma unidade de negócio específica para 
a pesquisa e o desenvolvimento. Estamos com pessoas da universidade alocadas 
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nesta unidade, participando de projetos importantes, inclusive com financiamento da 
FINEP (Informação verbal)50. 

 

 

Desta forma, pode-se inferir que existe em cada uma das unidades descritas uma 

estrutura de negócio com focos distintos. Todavia, é percebide que a unidade moldada de 

acordo com os princípios da fábrica de software representa o principal negócio da empresa, 

pois é responsável por grande parte do faturamento da PROCENGE. A unidade de inovação 

tem o papel de subsidiar a PROCENGE com novas ideias e oportunidades que podem passar 

a ser exploradas em larga escala. De fato esta unidade é responsável por desenvolver 

atividades de pesquisa e desenvolvimento.  

Apesar de não ter sido explicitamente posto, a presença de financiamentos da FINEP 

leva a pensar que a lógica da unidade de negócio inovadora implantada na empresa permite a 

Procenge atender aos requisitos especificados nos editais da FINEP que são comumente 

atendidos por empresas de base tecnológica, como visto no discurso que se segue. 

 

 

Com relação às instituições de pesquisa, a gente sempre busca incorporar novos 
projetos aos nossos planejamentos estratégicos. Na verdade esses recursos 
provenientes de agências de pesquisa são vistos como oportunidades que podem ser 
exploradas. Todavia, necessitamos realizar adequações e ajustes na empresa para 
atender as especificações das agências de fomento. (Informação verbal)51. 

 

 

Outro ponto importante que foi destacado é referente à percepção do entrevistado 

acerca da influência que o Governo Federal pode ter sobre a definição do modelo de negócio. 

Através de suas políticas, o governo federal tem influência significativa sobre a 

institucionalização de características ao modelo de negócio. Percebe-se que a pressão ocorre 

no ambiente macro ambiental, através de políticas e regulações exercidas pelas entidades do 

Governo Federal.  De fato, o entrevistado acredita que tal influência se dá indiretamente 

através das estratégias da empresa. 

 

 

O Governo Federal influencia bastante os nossos modelos através das políticas de 
desenvolvimento tecnológico e regulação dos mercados de TI. Isso não tem impacto 
direto, mas influencia, de certa forma, na formulação das estratégias.  Outro ponto é 

                                                 
50 Entrevista concedida por  Otini Cunha, diretor de qualidade da empresa Procenge, em 06 de julho de 2010 
51 Entrevista concedida por  Otini Cunha, diretor de qualidade da empresa Procenge, em 06 de julho de 2010 
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que as políticas do governo para outras áreas podem levar ao investimento por parte 
da empresa para desenvolver novos produtos que permitam acompanhar e explorar o 
crescimento de novos mercados. Por exemplo, as políticas para o agronegócio. Devo 
dizer que essas são coisas discutidas em alguns períodos da empresa, principalmente 
associado ao planejamento estratégico (Informação verbal)52.  

 

 

Tem-se, portanto, uma avaliação das políticas setoriais do governo para uso 

estratégico da organização. Por se tratar de estratégias, pode-se inferir que há de fato a 

possibilidade de ocorrer variações no modelo de negócio da empresa em função de 

redefinições feitas nas opções estratégicas da empresa de acordo com as políticas do Governo 

Federal, principalmente.  

É preciso evidenciar que não se trata, simplesmente, de políticas focadas para o setor 

de tecnologia, mas também de políticas para outros setores da economia. Como os softwares 

são aplicados em praticamente todas as atividades econômicas, pode-se concluir que políticas 

do governo para muitas áreas podem ter implicações nas empresas de desenvolvimento de 

software e, consequentemente, nos seus modelos de negócios.    

Em outra perspectiva, foi evidenciado que os órgãos do governo, sejam em que esfera 

for, enquanto entidades usuárias de softwares, podem solicitar especificações e requisitos 

importantes relativos ao órgão para o desenvolvimento de um software por meio de contratos 

licitados. E isso faz com que empresas façam mudanças nos seus modelos de negócios através 

da incorporação de tais características exigidas, caso deseje atender ao mercado consumidor 

de entidades públicas.  

Ainda na perspectiva de entidades macro-ambientais, alguns acontecimentos e 

contextos específicos apresentaram forte influência sobre os modelos de negócios da empresa. 

Na entrevista, foi observado que a crise vivenciada nos dois últimos anos afetou fortemente a 

empresa e seu modelo de negócio, ao ponto de ter suas estratégias e estrutura repensadas. De 

fato, pode-se inferir que a criação da nova unidade de negócio com foco em inovação pode ter 

tido alguma contribuição da crise vivida. Sabe-se que, em momentos que fogem do que é 

comumente vivenciado, as empresas tendem a buscar novas configuração para se defender de 

ameaças ou para explorar oportunidades.   

Ademais, foi possível identificar a presença de pressões sociais e culturais no 

ambiente da empresa investigada. Chamou atenção, a crença do respondente de que os 

aspectos sociais e culturais são muito importantes para a definição de qualquer negócio. 

Porém, é possível que, em curtos espaços de tempo, tais aspectos aparentemente não 

                                                 
52 Entrevista concedida por  Otini Cunha, diretor de qualidade da empresa Procenge, em 06 de julho de 2010 
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influenciem. Isso pode ser inferido pelo fato das mudanças associadas aos fatores sociais e 

culturais acontecerem, na maioria dos casos, lentamente, sendo assim, a mudança pouco 

perceptível. De toda sorte, essas pequenas variações sociais e culturais são captadas pelas 

empresas e ocasionam mudanças nas organizações e, consequentemente, em seus modelos de 

negócio 

 Com relação às entidades setoriais, percebe-se que algumas instituições exercem 

pressões sobre a modelagem do negócio. No caso, a SOFTEX, a ASSESPRO e o Porto 

Digital foram destacados como entidades que ajudam a compreender a dinâmica do mercado 

de desenvolvimento de software, bem como aprimorar a competência das empresas e do ator 

organizacional com implicações diretas na estruturação do modelo de negócio da empresa. 

Todavia, um fato relacionado ao Porto Digital chamou atenção na entrevista. 

 

 

Eu acho que o Porto Digital é um instrumento de interação muito importante para 
fortalecer as empresas de TI, sejam de pequeno, médio ou grande porte. Mas acho 
que a interação ainda é restrita a um pequeno grupo de empresas, principalmente, 
nos encontros formais promovidos pela entidade. Os eventos sempre são 
frequentados por alguns gatos pingados, o que restringe a contribuição do Porto 
(Informação verbal)53. 

 

 

Como visto anteriormente em outros casos, a interação e a troca de informações é o 

ponto fundamental para explicar a forma como tais entidades setoriais exercem pressão no 

processo de institucionalização de características e modelos de negócios das empresas de 

software. Também, pode-se inferir que a interação e a troca de informação são proporcionais 

ao número de eventos promovidos e à quantidade de entidades e de indivíduos que participam 

de cada um dos eventos. Portanto, a pressão e a influência que cada uma dessas entidades 

exerce podem ser catalisadas por meio da ampliação do grupo de empresas participantes e da 

frequência com que as interações acontecem. 

Por sua vez, a universidade foi apresentada como uma entidade com duplo papel junto 

às empresas de desenvolvimento de software. No primeiro caso, a universidade pode atuar 

como parceiro no processo de desenvolvimento de inovações. O segundo diz respeito à 

formação que a mesma proporciona ao pessoal que compõe o quadro de colaboradores de 

uma empresa. No caso da PROCENGE, foi explicitamente apresentado que, com o 

                                                 
53 Entrevista concedida por  Otini Cunha, diretor de qualidade da empresa Procenge, em 06 de julho de 2010 
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aperfeiçoamento dos funcionários, a empresa acaba recebendo uma pessoa mais reflexiva e 

com conhecimentos que passam a ser aplicados na empresa em todos os seus aspectos.  

Contudo, deve-se destacar que essa pressão isomórfica acaba sendo mais aplicada à 

estrutura operacional, mas não descarta a possibilidade de provocar mudanças em aspectos 

estratégicos da empresa, podendo acarretar mudanças na sua dinâmica de negócio. Tudo vai 

depender de alguns aspectos como, por exemplo, o foco do conteúdo transmitido, a posição 

(dentro da empresa), as habilidades e atitudes da pessoa que recebeu o treinamento, o caráter 

participativo da gestão e a estrutura de poder da empresa. 

Outro aspecto interessante relacionado ao modelo de negócio da empresa está no 

relacionamento que a empresa mantém com as incubadoras. Antes de possuir a unidade de 

negócio voltada à inovação, a empresa buscava as incubadoras para desenvolver projetos 

inovadores, pois a estrutura de fábrica de software da empresa não era propícia e nem 

legitimada pelas agências de fomento para esse fim. Assim, a PROCENGE buscava as 

entidades incubadoras para desenvolver projetos específicos, atendendo aos requisitos 

necessários. Esse tipo relação interoganizacional, talvez, seja uma forma de a empresa 

responder ao desenvolvimento demandado por mercados específicos através de produtos 

inovadores sem precisar de modificações em seu modelo de negócio.  

 Também presentes no ambiente setorial, as empresas líderes de mercado podem 

fornecer subsídios para o processo de estruturação de modelos de negócios. 

 

 

Empresas líderes de mercado são sempre alvo merecedor de observação, 
principalmente, se estas forem nossos concorrentes. É preciso buscar conhecer o que 
está sendo feito de bom por eles. Eu vejo muito o pessoal da área de 
desenvolvimento de produto da nossa empresa falando que lá (se referindo à 
empresa concorrente), eles trabalham assim ou assado. E passam a nos questionar o 
porquê da gente não fazer da mesma forma. Assim, a gente acaba incorporando 
alguma coisa. Mas, da mesma forma que a gente olha para outros, tenho certeza que 
tem gente olhando para a gente, principalmente os menores (Informação verbal)54. 

 

 

Além de demonstrar que empresas concorrentes que são líderes de mercados 

apresentam forças isomórficas, também é possível identificar uma rede informal que gera um 

fluxo de informação capaz de explicar algumas mudanças ocorridas na organização. Ou seja, 

existem muitas entidades exercendo influência sobre as empresas desenvolvedoras de 

software, mas os canais de interação podem ser tanto formais quanto informais. Também, 

                                                 
54 Entrevista concedida por  Otini Cunha, diretor de qualidade da empresa Procenge, em 06 de julho de 2010 
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pode-se dizer que não há empresas puramente passivas ou ativas. Existe, realmente, um fluxo 

bilateral entre as entidades o que demonstra a capacidade que a empresa tem de influenciar e 

ser influenciada na institucionalização dos modelos de negócio.  

Nessa entrevista, foi observado que a relação estabelecida com empresas filiais e 

revendedoras pode conter aspectos relevantes, pois a mesma é considerada uma extensão da 

empresa e pode apresentar informações importantes obtidas nas transações com os clientes 

finais da empresa. Mesmo sendo, na maioria dos casos, informações referentes aos produtos e 

serviços prestados pela empresa, em algumas circunstâncias, pode haver a comunicação de 

informações que leve a mudanças mais significativas na empresa e no modelo de negócio. 

Pelo fato de estarem em um contexto diferente, as empresas revendedoras podem captar e 

transmitir pressões isomórficas de outras entidades através de demandas e condições 

ambientais que jamais seriam percebidas pela empresa matriz. 

 Com relação às instituições financeiras, percebeu-se um fato novo que, até então, não 

tinha sido observado. 

 

  

Existe um aspecto do nosso modelo de negócio que pode estar diretamente 
relacionado com as instituições financeiras. Por exemplo, se a empresa pretende se 
desenvolver utilizando capital próprio ou de terceiro esse é um ponto importante a 
ser analisado e que necessariamente tem influência das instituições financeiras e de 
suas políticas sobre o modelo de negócio. Devo ressaltar que, às vezes, trabalhamos 
com capital de terceiro proveniente de agências de fomento à pesquisa e nesses 
casos, devemos nos adequar para atender as exigências e especificações dadas por 
elas. Da mesma forma que precisamos de redefinição para buscar recursos das 
agências, pode ser que o mesmo aconteça com a capitação de recursos em 
instituições financeiras (Informação verbal)55. 

 

 

Portanto, pode-se inferir que para ter acesso a recursos financeiros, as empresas devem 

atender aos requisitos da fonte financiadora  que pode ser uma agência para fomento de 

tecnologia, como também pode ser uma instituição financeira qualquer. Contudo, não se tem 

evidências se os requisitos de instituições financeiras podem ter implicações no modelo de 

negócio estruturado.   

Com relação ao paradigma e a metodologia de desenvolvimento, percebe-se a 

existência de uma metodologia classificada como sendo pertencente ao paradigma ágil de 

desenvolvimento de software, qual seja: SCRUM. Evidencia-se que há forte relação da 

                                                 
55 Entrevista concedida por  Otini Cunha, diretor de qualidade da empresa Procenge, em 06 de julho de 2010 
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metodologia empregada com o processo de certificação voltado à qualidade dos softwares 

produzidos, bem como com entidades e pessoas envolvidas no processo de desenvolvimento.  

 

Com os investimentos em qualidade através da certificação ISO em 2003, uma série 
de melhorias no processo de desenvolvimento foi incorporada. Nesses últimos três 
anos, entramos de vez na melhoria da qualidade de software com a implantação do 
CMMI e do MPS.BR. Com isso a gente vai fazendo uma network com outras 
empresas e pessoas e, até mesmo, com a universidade que acaba trazendo ideias que 
são incorporadas na base de conhecimento da empresa. E foi assim que o SCRUM 
foi incorporado (Informação verbal)56. 

 

 

Do trecho supracitado, pode-se verificar que o processo de certificação expõe a 

empresa a uma série de fatores externos com potencial para condicionar alguns aspectos do 

processo de desenvolvimento estruturado na empresa. Dependendo dos padrões propagados 

pelas empresas apoiadoras do processo de certificação, uma estrutura de desenvolvimento é 

incorporada. Deve-se destacar que, antes de buscar as entidades apoiadoras, as empresas e os 

atores organizacionais podem ter certas preferências e ideias formadas a priori que são de 

vital importância para definição da rede de contato e, consequentemente, para a estrutura do 

processo produtivo.   

 

 

4.7 EMPRESA BISA TECNOLOGIA 

 

 

A BISA Tecnologia de Informação é uma das empresas de desenvolvimento em 

informática mais antiga e conhecida do mercado. Surgiu há quase 20 anos, em uma pequena 

sala com apenas uma mesa e duas cadeiras (emprestadas).  Os primeiros projetos da empresa 

foram produzidos em março de 1991, mas ela só foi realmente firmada em outubro daquele 

ano. Depois disso, a BISA cresceu somando inúmeros produtos e projetos bem sucedidos. 

A sede da BISA é em Recife, mas está presente em 22 estados brasileiros. O 

acompanhamento de seus serviços é feito através de técnicos residentes que supervisionam os 

sistemas de cada cliente. São mais de 220 entidades que trabalham com os sistemas da 

empresa. Com o intuito de levar solução para os seus clientes, a BISA desenvolve trabalhos 

nas seguintes áreas: consultoria e gestão, projeto e desenvolvimento de sistemas, manutenção 

                                                 
56 Entrevista concedida por  Otini Cunha, diretor de qualidade da empresa Procenge, em 06 de julho de 2010 
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e suporte, confecção de home pages, cursos e treinamentos na área de informática, 

informatização de congressos, seminários e encontros, apuração e votação eletrônica, cálculos 

de passivos trabalhistas e parceria em projetos de instalação de redes.  

Na perspectiva de desenvolvimento de software, a BISA possui mais de quinze 

produtos desenvolvidos e comercializados no mercado. A maioria dos produtos é solução para 

gestão política e ERP sindical.  

A BISA constantemente busca parcerias para encontrar novas soluções que facilitem e 

agilizem o trabalho dos seus clientes, aumentando a produtividade e a obtenção dos resultados 

desejados. São exemplos, as parcerias com a: Conectividade (especializada em hardware), 

Mobilile (desenvolvimento de softwares), AmazonPC (fabricante de Computadores), Návia 

(softwares sob encomenda), Radix (website de Busca), PL Ferreira (vendas de equipamentos) 

e DCA (consultoria em informática). A BISA para cumprir sua missão possui 55 funcionários 

e adota modelo de negócio e metodologia de desenvolvimento que passam a ser descritos a 

seguir.  

 

 

4.7.1 Modelo de negócio da Bisa Tecnologia 

 

 

De acordo com o respondente, o modelo de negócio que melhor representa a empresa 

BISA é a fábrica de software. Aprofundando-se a investigação sobre as características do 

modelo de negócio da BISA, um resumo com os achados é apresentado no quadro 16 que se 

segue. 

DIMENSÃO PRODUTO  
Que a empresa oferta produtos/serviços sem concorrentes ou similares no mercado 

Que o preço do produto/serviço é, de certa forma, definido com base nos custos para produzi-lo 

Que a empresa busca atender um grande número de clientes com um único produto (ou adaptações do 
mesmo) 

Que a empresa, de certa forma, tem como vantagem competitiva a criação de produtos inovadores e únicos 

Que o baixo custo e a produção em larga escala são vistos como fonte de vantagem competitiva 

Que a empresa não tem costume de patentear seus produtos 

DIMENSÃO PROCESSO 
Que a empresa tem boa capacidade de atender de imediato o pedido do cliente 

Que há certa definição e cumprimento de custo e prazo envolvidos no processo de desenvolvimento 

Que a empresa não possui certificações que garantem a padronização do processo produtivo e o controle da 
qualidade 

Que há um bom reaproveitamento e reuso de códigos no processo de desenvolvimento  

Que os projetos são desenvolvidos com tecnologias de certa forma padronizadas 

Que a empresa mantém parcerias com instituições de pesquisa e ensino 

Que a empresa está aberta a correr riscos na criação de novos produtos 
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Que o conhecimento científico e tecnológico é visto, em parte, como insumo primordial para o negócio 

DIMENSÃO PESSOAL 
Que existem pessoas dedicadas à pesquisa e ao desenvolvimento de produtos inovadores 

Que cada pessoa, na maioria dos casos, procura exerce um cargo (papel) bem definido dentro da 
organização 

Que a maioria do pessoal técnico possui nível médio ou de graduação, mas que a empresa também possui 
mão de obra altamente qualificada (especialistas, mestres e doutores) 

Que os funcionários têm boa autonomia para adotar novas formas ou abordagens de trabalho 
Quadro 16 – Aspectos predominantes do modelo de negócio da BISA 

Tendo explicitado as características da empresa, pode-se dizer que existem 

características evidenciadas nas três dimensões que são compatíveis como o modelo de 

negócio declarado pelo respondente (fábrica de software), quais sejam: capacidade de atender 

de imediato o pedido do cliente, boa definição e cumprimento de custo e prazo, 

reaproveitamento e reuso de códigos, a produção em larga escala e o baixo custo vistos fontes 

de vantagem competitiva, utilização tecnologias já com certa padronização e a 

comercialização de um mesmo produto a uma grande quantidade de clientes. De forma geral, 

essas características conferem à empresa investigada um perfil capaz de promover a produção 

de software em padrões industriais, traços fundamentais em uma empresa caracterizada como 

fábrica de software.  

Um fato interessante apresentado pelo respondente e que difere esta empresa das 

demais analisadas é a falta de concorrentes no mercado. A empresa tem como carro chefe a 

produção e comercialização de um software ERP especializado na gestão de sindicatos, 

associações e conselhos de classes profissionais. Analisando-se a lista de clientes da empresa, 

percebe-se que uma grande gama de sindicatos e associações de classes está utilizando a 

solução desenvolvida pela empresa. O próprio entrevistado afirmou que existe uma ou outra 

empresa tentando atuar no seu mercado, mas que não tem representado uma ameaça 

significativa. 

Além da quantidade de empresas, também se percebe uma grande diversidade de porte 

entre as empresas atendidas, o que, realmente, confirma que a empresa procura atender uma 

grande quantidade de clientes com o mesmo produto. Tanto a falta de concorrentes quanto a 

diversidade de porte encontrada, pode ser explicado, de acordo com o respondente, 

primeiramente, pelo alinhamento do produto com as necessidades do cliente, mas também 

pela forma como o mesmo é comercializado. A BISA tecnologias abandonou já há algum 

tempo a venda de licença para utilização do software. Atualmente, a empresa comercializa o 

serviço de gestão empresarial da qual o software e suas atualizações são apenas meio para 

prestação do serviço. 
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Para isso, é cobrada uma mensalidade pela prestação de serviço que é proporcional ao 

porte e ao volume financeiro do sindicato, do conselho e da associação de classe atendidos. A 

empresa utiliza no cálculo da mensalidade, o número de filiados ao 

sindicato/conselho/associação e o valor médio dos salários dos afiliados. Desta forma, tem 

uma mensalidade cobrada não somente associada ao software, mas também à utilidade que o 

mesmo tem para a empresa que a contrata. Para o diretor, esse é o maior diferencial em seu 

modelo de negócio, além oo produto em si.    

Por outro lado, a empresa também demonstra características que são mais comumente 

encontradas em empresas de base tecnológica como, por exemplo, parcerias com instituições 

de pesquisa e ensino, o fato de estar aberta a correr riscos na criação de novos produtos e vê o 

conhecimento científico e tecnológico como insumo primordial para o negócio. Mesmo não 

sendo comum, a existência de tais características em fábricas de software pode ser explicada 

pelo tipo de estratégia adotada pela empresa.  

Com resgate da discussão acerca do ciclo de vida da empresa, tem-se aqui mais um 

exemplo de empresa que buscou no passado o posicionamento em um nicho de mercado 

inexplorado. Com o passar do tempo e o amadurecimento do produto, a empresa adotou um 

modelo de negócio com foco na manutenção e gestão do espaço ocupado no mercado, bem 

como passou a desenvolver inovação para ampliação do escopo de atuação da empresa. 

Para manter o grau de inovação em patamares satisfatórios, a BISA criou uma nova 

empresa especificamente para buscar inovações e desenvolver novos produtos tecnológicos. 

Trata-se de uma nova empresa com estrutura totalmente voltada para a inovação, sendo esta 

caracterizada como uma empresa de base tecnológica. Esse fato, permite que mesmo sendo 

empresas separadas, a atuação da empresa criada vai permitir que a BISA se mantenha mais 

próxima do mercado e de novos produtos tecnológicos.   

Assim como nas demais empresas investigadas, foi utilizada a escala criada para 

quantificar e medir quão propensa a empresa é para inovar e para ser eficiente. Na análise das 

características que levam à inovação, observou-se que a BISA obteve média 5,0, o que 

representa a existência de tais características em grau moderado para forte. Já na avaliação das 

características que levam à eficiência do processo produtivo, também se evidenciou média 5,0 

o que representa a existência de tais características com a mesma intensidade apresentada na 

dimensão inovação.     

Assim pode-se dizer que essa é uma empresa de fábrica de software que tem fortes 

característica que podem resultar em inovação, bem como em eficiência para o processo 

produtivo. 
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4.7.2 Paradigma de desenvolvimento da Bisa Tecnologia 

 

 

Assim como nos demais casos, o outro ponto investigado na organização, diz respeito 

ao paradigma e à metodologia de desenvolvimento de software empregada na empresa. Ao ser 

perguntado diretamente sobre qual é a metodologia predominante no desenvolvimento dos 

softwares comercializados pela empresa, o respondente informou que utiliza a metodologia 

SCRUM. Assim como a maioria das fábricas softwares investigadas, na BISA é seguida uma 

metodologia ágil de desenvolvimento. O SCRUM é, nos casos investigados, a metodologia 

mais empregada, quando se procura incorporar alguns pressupostos do Manifesto Ágil ao 

processo produtivo das empresas. 

Com relação às características do processo de desenvolvimento, as seguintes práticas 

apresentadas no quadro 17 foram fortemente identificadas dentro da BISA Tecnologias.  

CARACTERIZAÇÃO DO PARADIGMA DE DESENVOLVIMENTO 
Testar o sistema completamente antes de mandar a versão final para o cliente 

A comunicação entre equipes e membros é sempre registrada e formalmente documentada 

A definição dos processos e ferramentas a serem utilizadas é de vital importância para o desenvolvimento 
do projeto 

Existe uma clara divisão do trabalho dentro da empresa, cabendo a um definir o que será feito e a outro 
executar o que foi definido 

Quadro 17 – Aspectos predominantes do paradigma de desenvolvimento da BISA 

As práticas descritas acima auferem ao processo produtivo da empresa uma 

configuração que propicia um desenvolvimento ordenado e bem estruturado. Como dito 

anteriormente, a presente empresa possui seus negócios fortemente associados com a 

comercialização de serviços que são prestados por meio de ferramentas tecnológicas 

desenvolvidas pela própria empresa.  

Assim, os produtos são produzidos e atualizados internamente através de projetos 

orientados às necessidades de seu público alvo. Para isso, a BISA procura manter, dentro da 

própria empresa, uma estrutura para manutenção e atualização dos produtos já criados, sendo 

as práticas aqui apresentadas compatíveis com a atividade supracitada.  .  

Para explorar novos nichos de mercado, os proprietários da BISA criaram outra 

empresa especialmente para esse objetivo. Nesse caso, a sistemática de desenvolvimento pode 

variar. Apesar de ser o mesmo proprietário, a entrevista procurou abordar apenas a empresa 

BISA tecnologia, não tendo elementos suficientes para descrever e caracterizar o processo de 

desenvolvimento da empresa criada para promover o desenvolvimento de produtos 

tecnológicos. 
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Em relação a BISA, outras práticas também foram evidenciadas no processo de 

desenvolvimento, porém em menor intensidade, quais sejam: 

• Uma vez definidos os requisitos, o projeto é implementado conforme previamente 

definido; 

• Durante as etapas de desenvolvimento do software, muitos documentos são 

necessariamente produzidos como forma de garantir o sucesso do projeto; 

• A empresa mantém contato diariamente com os clientes durante todo o 

desenvolvimento do software; 

• Mudanças de requisitos são bem-vindas, até mesmo perto da entrega do produto 

final; 

• Utilização de indicadores formais como qualidade, número de linhas de códigos, 

eficiência do código, etc.; 

• Fazer um estudo minucioso e elaborar uma descrição detalhada da arquitetura antes 

de começar a programá-la. 

Nesse conjunto de práticas identificadas, observa-se que duas delas são bastante 

compatíveis com a metodologia SCRUM e estão alinhadas aos pressupostos do Manifesto 

Ágil. De fato, os contatos diários com o cliente e as mudanças de requisitos são de 

fundamental importância para a atualização do serviço prestado e, consequentemente, para o 

desenvolvimento contínuo do produto tecnológico associado ao serviço em questão, mesmo 

que este seja um produto considerado já finalizado. 

Também, o fato do respondente não ter evidenciado a necessidade de análise profunda 

e detalhada dos requisitos antes de projetar a arquitetura do sistema a ser desenvolvido, 

demonstra que a empresa permite que os requisitos sejam definidos no decorrer do processo 

de desenvolvimento, a partir de contatos frequentes com os clientes. Esta também é uma 

prática das metodologias que seguem princípios ágeis.  

 

 

4.7.3 Campo organizacional da Bisa Tecnologia 

 

 

A figura 11 representa os achados da pesquisa no que se refere à visão que o 

proprietário da empresa BISA tem do ambiente institucional e das relações mantidas entre a 

empresa e as entidades do campo organizacional. 
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Figura 11 - Campo organizacional na percepção da empresa BISA 

Na BISA, foi constatado que dentre as sociedades, associações e federações foi dado 

forte ênfase aos conselhos de classes, associações e sindicatos profissionais, bem como as 

federações. Neste caso, observa-se que o modelo de negócio foi institucionalizado para criar 

produtos e atender esse público alvo. 

Com relação às instituições educacionais e de pesquisa, pode-se evidenciar forte 

influência de tais instituições sobre a definição do modelo de negócio. No caso foram citadas 

as universidades públicas e as incubadoras.  

Quando perguntado sobre as entidades do mercado, o respondente citou outras 

empresas de cunho inovador, os arranjos produtivos locais, os clientes e empresas 

fornecedoras de tecnologia para o desenvolvimento como entidades importantes para a 

dinâmica de estruturação da empresa. Também, foram citados outros aspectos institucionais 

como, por exemplo, a formação e background do gestor da empresa e as restrições e gargalos 

organizacionais. 

A partir da visão geral apresentada, percebe-se que a empresa mantém relação com um 

conjunto bastante variado de entidades. Para explicitar aspectos intrínsecos dessas relações e 

do processo de institucionalização do modelo de negócio da empresa, fez-se necessária uma 

análise aprofundada acerca da importância das entidades acima mencionadas no processo de 

estruturação da empresa em tela. 

A empresa BISA, por ser uma das mais tradicionais e antigas do mercado de TI de 

Pernambuco, tem alguns fatores condicionantes associados ao seu modelo de negócio que 

foge dos aspectos até então evidenciados, na maioria das empresas investigadas. Para 



198 
 

identificar tais condicionantes o entrevistado apontou alguns acontecimentos históricos 

relacionados à história política do país que subsidiam o entendimento do processo de 

institucionalização da empresa e do modelo de negócio em questão.  

Fica evidenciado que, apesar de declarar que a empresa emprega atualmente um 

modelo de negócio relacionado com as fábricas de software, a BISA teve sua gênese 

fundamentada na criação de um produto para atender a um público e a um objetivo bastante 

específicos. No caso, o intuito inicial do proprietário da empresa era criar sistemas de 

informação para organizar os movimentos sindicais, pois o mesmo era militante de esquerda e 

participava efetivamente dos movimentos da época. 

 

 

Na realidade, antes de eu ter minha formação acadêmica concluída, eu, na minha 
juventude, como a maioria das pessoas que tem na faixa cinquenta anos de idade, 
tínhamos uma opção política bem definida. Ou era de direita ou era de esquerda. 
Então, eu optei em ser de esquerda. Não só ser de esquerda, mas ser militante ativo. 
Militante mesmo de forma que ingressei no PT e fui considerado socialista. Então, já 
na universidade e me meti no movimento estudantil e, antes de me formar, me meti 
no movimento sindical, trabalhando para criação do sindicato dos profissionais de 
processamentos de dados o que me gerou um network muito grande (Informação 
verbal)57. 

 

 

A BISA tem seu foco no desenvolvimento de software de gestão voltado para 

organizações sindicais. De fato, o envolvimento com os movimentos sindicais demonstrado 

no trecho da entrevista permitiu o conhecimento e a criação de uma rede de relacionamento 

que foi de fundamental importância para definição da área de atuação e estruturação do 

modelo de negócio da empresa. Também, foi relatado que, naquela época, era mais comum 

que pessoas formadas na área de informática fossem trabalhar em grandes empresas, sendo 

estas as responsáveis pelo desenvolvimento dos sistemas. Contudo, os sistemas eram 

desenvolvidos para as grandes empresas e estatais, ficando os movimentos sindicais sem 

opções de TI.   

Com isso, evidencia-se o pensamento empreendedor do entrevistado que, naquela 

época, era algo diferente do atualmente preconizado pela sociedade. Em outras palavras, o 

entrevistado percebeu que o desenvolvimento de software focado em nichos específicos de 

mercado poderia ser concebido dentro de pequenas empresas e que isso era, efetivamente, 
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uma excelente oportunidade de mercado. De tal pensamento, pode-se extrair o primeiro fator 

motivador para estruturação da presente empresa.  

 

 

Quando terminei a graduação e o mestrado, comecei a trabalhar por conta própria 
com microinformática quando ninguém trabalhava. Absolutamente ninguém 
trabalhava com informática. Entrei na época que tinha a Prológica surgindo no 
Brasil, tinha a Cisco, a Cobra e mais algumas outras. Meus colegas da escola iam 
todos trabalhar em empresas de grande porte do tipo da IBM. Foi aí que eu pensei 
que o desenvolvimento de aplicações específicas era uma grande porta aberta 
(Informação verbal)58. 

 

 

Este fato somado ao conhecimento que o mesmo tinha sobre as organizações sindicais 

levou a definição do modelo de negócio da empresa. Percebe-se que, na época, os sindicatos 

viviam em um momento de muita euforia, mas pouca organização. Essa desorganização foi 

um dos principais elementos motivadores para a definição da área e do público alvo que a 

empresa deveria atender.  Na visão do entrevistado, a criação de sistemas de informação para 

os sindicatos se configurava como uma ferramenta estratégica uma opção estratégica para os 

movimentos sindicais, pois a classe dominante da época já havia se aperfeiçoado do ponto de 

vista do uso da informação nas disputas com o movimento sindical. 

 

 

O outro lado estava tão à frente, ao ponto do governo e dos patrões elaborarem 
cursos especializados para estudar o modus operandi dos proletariados e das greves. 
Então, os caras se tornaram especialistas em desgastar os operários, desgastar os 
movimentos e as greves, através da organização, da informação e da inteligência. A 
partir daí, eu comecei a pensar que o instrumento de luta não era mais a força.  O 
grande instrumento era a informação. Ai a agente começou a desenvolver um 
esquema de sistemas que visava o subsídio dos sindicatos. A ideia era ter um banco 
de dados de todos os trabalhadores com carteira assinada para planejar as ações 
políticas com base nas informações da massa trabalhadora e, assim, saber quais as 
demandas de cada sindicato. (Informação verbal)59. 

 

 

O que também se percebe é que a estruturação da empresa e o desenvolvimento dos 

softwares em questão, além do foco empreendedor, também tiveram forte componente 

político. O entrevistado destacou que havia um viés político tão forte, ao ponto dele ter 

recebido dinheiro da Social Democracia Alemã para auxiliar na estruturação da organização e 
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no desenvolvimento dos softwares. Com o passar do tempo e democratização do país, ficou 

evidente que a empresa abandonou o viés da política e passou a ter seu modelo de negócio 

conduzido por questões relacionadas à dinâmica institucional do mercado. 

Nesta perspectiva, a BISA redefiniu alguns aspectos do seu modelo de negócio com 

base em fatores condicionantes relacionados às entidades do mercado. O primeiro ponto 

redefinido no modelo de negócio adotado pela empresa diz respeito ao que é oferecido ao 

cliente e como é oferecido. Neste aspecto, percebeu-se uma inovação bastante significativa 

promovida pela empresa em seu modelo de negócio. Tal inovação está associada ao fato de a 

empresa não trabalhar com a venda de produtos de software, mas sim com serviços de 

software. Para os padrões atuais essa é uma concepção de negócio bastante comum. Todavia, 

para a época em que isso foi instituído, há cerca de 20 anos, o modelo padrão de 

comercialização de softwares era a venda de licenças ou o desenvolvimento interno dos 

sistemas de processamento de dados.  

 

 

A grande história e a razão do sucesso daqui foi o modelo de negócio, ou melhor 
dizendo, foi a engenharia do negócio empregada. Veja bem, como eu poderia tratar 
os iguais de maneira igual e como poderia tratar os diferentes de maneira diferente. 
Essa era a grande equação que nos tínhamos que resolver, pois existem sindicados 
como os dos bancários de São Paulo que tem uma frota de não sei quantos carros e 
uma das gráficas mais modernas do país. E tem também a associação dos técnicos 
de edificações do Estado do Espírito Santos que tinha 55 pessoas. As necessidades 
deles são diferentes, mas como tratar de forma justa. Outro ponto era como cobrar 
pelo serviço se nós tínhamos uma inflação galopante. Aí foi onde rolou a 
oportunidade de fazer um verdadeiro modelo de negócio. Nós criamos uma forma 
totalmente indexada para cobrar pelo serviço. Veja bem, tem 20 anos que a gente 
não vende licença, também não vendia software. Nosso modelo era de vender 
serviço (Informação verbal)60.  

 

 

Fica evidente a inovação conduzida pela empresa ao trabalhar com serviço e utilizar 

forma de cobrança indexada. Para esclarecer, a precificação do serviço com base na indexação 

é feita tomando-se por base um fator que considera, basicamente, o piso salarial da classe 

sindicalizada e o número de associados do sindicato. Desta fórmula, é extraída uma 

mensalidade compatível com a quantidade de informação processada e gerada através da 

utilização do software. O que existe é uma associação do preço cobrado à utilidade promovida 

pela prestação do serviço.  
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Acerca dos fatores condicionantes relacionados ao modelo de relacionamento 

supracitado, percebe-se o caráter inovador do empreendedor. Todavia, é preciso esclarecer 

que a inovação apesar de creditada ao respondente, foi estruturada em um contexto totalmente 

diferente do vivenciado pela indústria de software. Quando perguntado sobre o que levou a 

empresa a adotar essas características ao seu modelo de negócio, constatou-se que tal ideia foi 

formulada por fatores contingenciais associados ao setor aviário. 

 

  

Esse modelo de indexação foi inspirado em uma crise vivenciada na avicultura.  Na 
época, eu prestava consultoria para uma entidade do setor e eles me pagavam 18 
salários mínimos. Então, uma grande crise no setor levou várias empresas à falência. 
Com isso, demitiram todos os prestadores de serviço. Um dia me chamaram e 
falaram que não estava mais dando para pagar os dezoito salários, que seria 
necessário reduzir para doze. Então, eu pedi um tempo para dar uma analisada. Para 
isso, fiz um cálculo, dividindo o valor referente aos dezoito salários pelo valor do 
quilo do frango quando o mesmo estava em alta, e encontrei um fator. Peguei o 
mesmo e atualizei para o valor do quilo do frango no momento da crise, o que 
resultou em seis salários. Então, eu voltei lá e falei o valor justo era seis e não doze 
salários. Eu expliquei para ele, dizendo que só fazia sentido eu ganhar dinheiro se 
ele também ganhasse. Depois quando o frango se recuperou, meu serviço continuou 
indexado e eu passei a ganhar mais de trinta salários mínimos. Com base nessa 
experiência, eu tracei uma equação paralela para cobrar dos movimentos sindicais 
pelo serviço e uso dos sistemas (Informação verbal)61.  

 

 

Pode-se se perceber, pela própria história da empresa, que as experiências vivenciadas 

pelo proprietário têm forte influência na estruturação e definição do modelo de negócio da 

BISA, mesmo que essas experiências tenham sido vivenciadas em um contexto totalmente 

diferente do qual as empresas de software estão comumente inseridas. Não só a experiência, 

mas também a personalidade e o estilo de vida do proprietário têm, no caso investigado, papel 

diretamente associado à estruturação do modelo do negócio. Tal fato pode ser observado na 

afirmação do Sr Gerino ao relatar que buscou, de todas as formas, criar uma empresa que 

atendesse a suas características e seu estilo de vida. O trecho da entrevista que é apresentado a 

seguir complementa o pensamento. 

 

 

Eu criei um negócio para mim. A grande vantagem do meu negócio é o equilíbrio. 
Eu mesmo sou índio. E índio não gosta de trabalhar e ter preocupação. Então, eu 
montei um negócio para equilibrar minha vida. Trabalho é um negócio que o cara 
tem que ter para proporcionar bem-estar. Então, o modelo de negócio foi pensado 
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para me dar qualidade e tranqüilidade. Se você me perguntar quanto eu vou faturar 
em maio de 2015, eu te digo na certeza. Tenho muito controle e os meus clientes são 
todos fidelizados e satisfeitos. Eu não tenho sazonalidade (Informação verbal)62.  

 

 

Citações como as apresentadas no parágrafo anterior transmitem o sentimento de que 

existe boa autonomia por parte do ator organizacional para definir os padrões da empresa. De 

fato, há o reconhecimento de certa autonomia e estabilidade da empresa frente à maioria das 

entidades existentes em seu ambiente institucional. De fato, a maioria das pressões existentes 

é tomada com alternativa que podem ser incorporadas ou não, de acordo com a análise 

aparentemente consciente do ator organizacional. É ainda percebido que a zona de conforto 

evidenciada é vista como um problema, pois a empresa pode não visualizar as forças 

isomórficas benéficas ao desenvolvimento de uma organização. 

 

  

A coisa ruim da nossa empresa e essa zona de conforto que nos passamos a operar 
com o nosso modelo de negócio. Com essa zona de conforto, você passa a não 
enxergar e sentir algumas coisas que estão ao seu redor. Hoje, eu digo que a gente 
enxerga mais pelas relações políticas com entidade do nosso setor. Eu, atualmente, 
sou vice-presidente da ASSESPRO local, e também sou conselheiro de tecnologia 
da ASSESPRO nacional. Eu sempre militei pelas entidades, conheço e discuto as 
políticas do setor. Eu também tenho boa relação com o pessoal da universidade. 
Então essas relações me trazem certa agonia que é transmitida para dentro da 
empresa. Também tem a história de mudar uma cultura que já tem 19 anos, onde as 
pessoas já estão tão acostumadas com a situação, que o novo gera certo medo. 
(Informação verbal)63.  

 

 

Percebe-se, portanto, que as relações mantidas com entidades do ambiente, 

principalmente, com as entidades associadas ao setor de desenvolvimento de software e a 

universidade, permite um fluxo contínuo de informação que representa um fator catalisador 

para mudanças que venham acontecer dentro da empresa e em seu modelo. Contudo, é 

evidenciado o papel do ator organizacional como elo estabelecido entre as pressões 

institucionais e a estrutura institucionalizada. Internamente, percebe-se que a força de 

repulsão as pressões externas está diretamente relacionada com a racionalidade do ator 

organizacional e também à cultura organizacional. Percebe-se que qualquer mudança 

significativa que possa ocorrer dentro da empresa e, mais especificamente no seu modelo de 

negócio, estará associada às mudanças na cultura da organização.  
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Outro achado verificado é referente à incorporação de características e traços de 

empresas de base tecnológica ao modelo de negócio da BISA. Neste aspecto, ficou claro que 

não estão nos planos da empresa mudanças que impliquem na concepção do modelo de 

negócio que atualmente está fundamentado em princípios de fábrica de software. Na visão do 

entrevistado, não se deve misturar características de modelos de negócios muito divergentes, 

como é o caso de uma fábrica de software e uma empresa de base tecnológica.  

 

 

Este ano, nós abrimos uma nova empresa que é BISAWEB com a premissa de que 
tudo que surgir nessa nova empresa deve ser na plataforma web. Esse é o primeiro 
ponto. Segundo, vamos fazer somente coisas de caráter inovador. E terceiro, que não 
seja no mercado que a gente atua hoje. Essa nova empresa tem perfil de empresa de 
base tecnológica e é isso que nos queremos, pois a expertise da BISA é de fábrica de 
software. A outra empresa é só para inovação, para explorar e avaliar novas 
oportunidades. A bisa vive na zona de conforto, a outra é para viver na zona do 
desconforto. É outra concepção e não dá certo misturar as coisas (Informação 
verbal)64.  

 

 

Também, fica claro que a experiência acumulada do proprietário e da empresa tem 

sido um fator condicionante para a estruturação de outras empresas. Percebe-se que muitas 

das inovações caracterizadas no modelo de negócio da empresa são consideradas padrões 

instituídos no mercado. Não se quer dizer que a BISA definiu o padrão, mas teve influência 

nessa definição, principalmente, no mercado local.  

O que se pode inferir de fato é que a empresa em si não pressiona diretamente as 

outras empresas para que as mesmas adotem modelo semelhante, mas sim que o mercado leva 

a empresa a adotar modelos semelhantes através da ação como, por exemplo, o 

benchmarking. O mesmo afirmou que existem empresas de São Paulo, Rio, outros estados e, 

principalmente, de Pernambuco que tiveram interesse em conhecer a BISA e sua história.  

De acordo com o entrevistado, hoje muitas empresas passaram a não mais cobrar 

licenças para o uso de seus softwares, mas sim mensalidades pela prestação de serviços. Em 

relação ao padrão que era usualmente adotado pelas fábricas de software, o entrevistado tem a 

seguinte explicação. 

 

  

Antigamente, o cliente me pedia um software para embarcar um celular e eu iria 
fazer o anteprojeto, definir os requisitos e fazer um orçamento com base na hora de 
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trabalho, nos tributos e na taxa de retorno. Depois, eu apresentava para o cliente o 
valor e ele aprovava. Sei lá, um projeto desses pode custar 12 milhões. Aí é que está 
o problema, pois conseguir um projeto de 12 milhões não é fácil. Esse papo de que é 
fácil é só no mundo acadêmico. Aqui no mercado é diferente. Para emplacar um 
projeto desse tamanho é preciso muita estrada rodada e porte. Segundo, esse tipo de 
modelo cai na sazonalidade. Em algumas horas, a empresa tem projeto, outras não. 
Isso do ponto de vista do empresário é muito desconfortável. Então, o modelo 
empregado pela nossa empresa passou a ser mais visível e começou a ser tornar 
padrão no mercado (Informação verbal)65.  

 

 

Ainda foi possível percebe que existe outro conjunto de fatores condicionantes que 

levam a adoção de modelo de negócio com relacionamento semelhante ao da empresa 

investigada. Verifica-se que a própria estrutura tributária do país leva, indiretamente, à 

modelo de fábricas de software cuja estrutura de capitação de recursos busca o fluxo de caixa 

contínuo, pois, se a empresa não tiver um aporte de capital sólido, ela não consegue perpassar 

os efeitos da sazonalidade descrita na citação anterior. 

Com relação ao paradigma e a metodologia de desenvolvimento, percebe-se que a 

empresa emprega uma metodologia classificada como sendo pertencente ao paradigma ágil de 

desenvolvimento de software, qual seja: SCRUM. Pode-se dizer que o ponto de partida para a 

institucionalização de tal metodologia foi a existência de gargalos internos. Verificou-se que 

no momento que antecedeu a adoção da metodologia em pauta, a empresa vivia um problema 

associados à incapacidade de cumprir os prazos predeterminados que, até então, não era 

presenciado dentro da empresa.  

De acordo com o entrevistado, o problema começará a ocorrer em função da expansão 

do mercado de tecnologia que viveu o Estado de Pernambuco. Em outras palavras, o 

incremento das atividades no setor de tecnologia da informação provocou uma 

desconfiguração das equipes de trabalho, há tempos, constituídas na BISA, conforme relato 

que se segue. 

 

 

Então, eu comecei a perceber que os prazos não estavam sendo atendidos. Descobri, 
também, que isso estava sendo provocado por mudanças drásticas na minha equipe, 
pois, com esse crescimento da TI em Pernambuco, a mão de obra começou a ficar 
escassa. Então, pessoas com sete anos de empresa que sabiam trabalhar e já estavam 
afinadas começaram a deixar a empresa. Quando comecei a perder gente antiga e 
outras novas entraram, as coisas se descontrolaram completamente. Foi aí que a 
gente decidiu colocar alguma metodologia que nos desse alguma métrica de 
controle. Como meu sócio havia feito um curso, ele achou que o Scrum servia. A 
partir de então, estamos adotando o SCRUM, mas acreditamos que este foi apenas o 
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primeiro passo para algo maior como, por exemplo, uma certificação (Informação 
verbal)66.   

 

 

Perceber-se que a metodologia foi inserida não só para aumentar o controle sobre as 

equipes de trabalho, mas também para acelerar a curva de aprendizado de novos membros de 

tais equipes. De fato, se tem um forte fator motivador para a adoção de uma metodologia que 

perpassasse as dificuldades internas vividas pela organização, mas o fato de ter sido a 

SCRUM pode está relacionada com certo padrão que se observa no mercado de 

desenvolvimento de software no polo de tecnologia investigado.  

 

 

4.8 EMPRESA X 

 

 

De acordo com a solicitação do proprietário da empresa em questão, este caso não 

apresentará nenhuma identificação e característica que possa levar a associação do conteúdo à 

empresa em questão. Por essa razão, os achados serão apresentados de forma a permitir 

identificar os elementos da pesquisa que dizem respeito aos seus objetivos. 

 

 

4.8.1 Modelo de negócio da empresa X 

 

 

Quando perguntado sobre qual é o modelo de negócio que o respondente acredita ser o 

da empresa, o mesmo respondeu que a empresa se caracteriza como sendo uma fábrica de 

software. No quadro 18, estão apresentados aspectos associados às opções estratégicas e 

estruturais da empresa percebidos a partir de uma série de perguntas sobre cada uma das 

dimensões utilizadas na caracterização do modelo de negócio da empresa. 

DIMENSÃO PRODUTO  
Que a empresa oferta produtos/serviços com concorrentes ou similares no mercado 

Que o preço do produto/serviço é, de certa forma, definido com base nos custos para produzi-lo 

Que a empresa busca, na maioria dos casos, atender um grande número de clientes com um único 
produto (ou adaptações do mesmo) 

Que a empresa, de certa forma, não tem como vantagem competitiva a criação de produtos 
inovadores e únicos 
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Que o baixo custo e a produção em larga escala são, de certa forma, vistos como fonte de vantagem 
competitiva 

Que a empresa não tem costume de patentear seus produtos 

DIMENSÃO PROCESSO 
Que a empresa tem pouca capacidade de atender de imediato o pedido do cliente 

Que há boa definição e cumprimento de custo e prazo envolvidos no processo de desenvolvimento 

Que a empresa não possui certificações que garantem a padronização do processo produtivo e o 
controle da qualidade 

Que há o reaproveitamento e reuso de códigos no processo de desenvolvimento 

Que os projetos são desenvolvidos com tecnologias já padronizadas 

Que a empresa mantém poucas parcerias com instituições de pesquisa e ensino 

Que a empresa está, de certa forma, aberta a correr riscos na criação de novos produtos 

Que o conhecimento científico e tecnológico é visto como insumo primordial para o negócio 

DIMENSÃO PESSOAL 
Que quase não existem pessoas dedicadas à pesquisa e ao desenvolvimento de produtos inovadores 

Que cada pessoa, na maioria dos casos, procura exerce um cargo (papel) bem definido dentro da 
organização 

Que a maioria do pessoal técnico possui nível médio ou de graduação e quase não se tem mão de 
obra altamente qualificada (especialistas, mestres e doutores) 

Que os funcionários têm certa autonomia para adotar novas formas ou abordagens de trabalho 
Quadro 18 – Aspectos predominantes do modelo de negócio da empresa X 

Tendo explicitado as características da empresa, pode-se dizer que existem 

características evidenciadas nas três dimensões que são compatíveis como o modelo de 

negócio declarado pela respondente (fábrica de software), quais sejam: boa definição e 

cumprimento de custo e prazo, reaproveitamento e reuso de códigos, a produção em larga 

escala e o baixo custo são vistos como fontes de vantagem competitiva, utilização de 

tecnologias já padronizadas no processo de desenvolvimento, a comercialização de um 

mesmo produto a uma grande quantidade de clientes, a existência, em sua maioria, de pessoal 

técnico. De forma geral, essas características conferem à empresa investigada um perfil capaz 

de promover a produção de software em padrões industriais, traços fundamentais em uma 

empresa caracterizada como fábrica de software.  

A empresa foi dentre as investigadas a que apresentou menor preocupação em criar 

produtos inovadores. Fato comprovado com a inexistência de pessoal específico trabalhando 

em pesquisa, bem como, a falta de mão de obra altamente qualificada trabalhando no processo 

de desenvolvimento e poucas parcerias firmadas com instituições de ensino e pesquisa. De 

fato, o objetivo da empresa é comercializar os pacotes de produtos já desenvolvidos e prestar 

serviços no desenvolvimento de software sob encomenda. 

Pela opção estratégica mencionada, a empresa adotou o modelo de negócio atual, 

sendo suas características de uma fábrica de software bastante importantes para seu 

posicionamento no mercado. Trata-se de uma empresa nova, que foi criada em 2008 a partir 

de um produto principal da empresa, mas que adotou, posteriormente, a opção de prestar 
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serviço de desenvolvimento de software sob demanda como uma alternativa para otimização 

da utilização dos recursos instalados.  

Foi constatado que a empresa inicialmente tinha com principal objetivo desenvolver 

um novo produto tecnológico e explorar um nicho pouco ocupado. Durante o período, os 

gestores optaram em expandir o leque de atuação da empresa, desenvolvendo outros produtos 

que atendam as necessidades de clientes específicos. No primeiro caso, a empresa se preocupa 

em identificar necessidades latentes de mercado que ainda não foram exploradas, para, então, 

desenvolver um produto genérico que atendesse a essa necessidade de forma geral. Na 

segunda opção, a empresa desenvolve o produto de acordo com as necessidades específicas de 

cada cliente específico. 

De acordo com o entrevistado, a forma de comercialização e o contrato são diferentes 

nas duas abordagens. No primeiro, se tem um contrato definido pela venda e utilização de um 

produto acabado. O contrato é feito depois que o produto já está desenvolvido, sendo os 

custos de desenvolvimento absorvidos pela empresa desenvolvedora que espera obter uma 

remuneração satisfatória com a comercialização a posteriori.  

Na segunda opção, o contrato é feito antes do desenvolvimento do produto. O que se 

tem de fato e um contrato de prestação de serviço terceirizado para o desenvolvimento de um 

produto especificamente desenhado para as empresas contratante que por alguma razão 

decidiu pelo desenvolvimento do software a partir de terceiros. Neste caso, os custos para o 

desenvolvimento do produto são garantidos e financiados pelo cliente a priori. Esse tipo de 

abordagem auxilia na capitação de recursos e capital de giro para o desenvolvimento do 

processo produtivo da empresa.   

Assim como as demais empresas investigadas, a empresa X também demonstra 

características que são mais comumente encontradas em empresas de base tecnológicas como, 

por exemplo, está aberta a correr riscos na criação de novos produtos e têm o conhecimento 

científico e tecnológico como insumos primordiais para o negócio. No caso da empresa, 

mesmo não sendo comum a existência em fábricas de software, tais características podem ser 

explicadas pelo tipo de estratégia adotada pela empresa.  

Primeiramente, pode-se dizer que estas características são úteis para revelar 

necessidades latentes do mercado que podem ser exploradas a partir de um novo pacote de 

software. Mesmo em empresas cujo foco é a venda de software na forma de pacotes, a 

manutenção de certa capacidade de inovação é pertinente para se manter no mercado. Com 

resgate da discussão acerca do ciclo de vida da empresa, tem-se aqui mais um exemplo de 
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empresa que buscou no passado o posicionamento em um nicho de mercado pouco explorado 

através de um produto especializado. 

Com o passar do tempo e o amadurecimento do produto, a empresa adotou um modelo 

de negócio com foco na manutenção e gestão do espaço ocupado no mercado, bem como, a 

exploração de serviços de desenvolvimento de software sob encomenda. Nessa empresa, é 

perceptível que o nível de inovação era mais forte inicialmente no momento de criação da 

empresa. A empresa X, como dito anteriormente, passou a focar na comercialização dos 

produtos já desenvolvidos e na prestação de serviço de desenvolvimento de software sob 

encomenda, o que demanda menor grau de inovação do que o necessário para o 

desenvolvimento de produtos tecnológicos.  

Assim como nas demais empresas investigadas, foi utilizada a escala criada para 

quantificar e medir quão propensa a empresa é para inovar e para ser eficiente. Na análise das 

características que levam à inovação, observou-se que a empresa X obteve média de 2,9, o 

que representa a existência de tais características em grau fraco. Já na avaliação das 

características que levam à eficiência do processo produtivo, evidenciou-se uma média de 4,4, 

representando a existência de tais características com intensidade significativamente maior do 

que na dimensão inovação. Assim, pode-se dizer que essa é uma fábrica de software que tem 

poucas características que podem resultar em inovação e cujo foco é a eficiência do seu 

processo produtivo.  

 

 

4.8.2 Paradigma de desenvolvimento da empresa X 

 

 

Assim como nos demais casos, o outro ponto investigado na organização, diz respeito 

ao paradigma e à metodologia de desenvolvimento de software empregada na empresa. Ao ser 

perguntado diretamente sobre qual é a metodologia predominante no desenvolvimento dos 

softwares comercializados pela empresa, o respondente informou que utiliza a metodologia 

XP (Extreme Programming).  Em outras palavras, na empresa é seguida uma metodologia de 

desenvolvimento de software classificada como ágil.  

Com relação às práticas adotadas no processo de desenvolvimento, o quadro 19 que se 

segue possui algumas características que foram fortemente identificadas na empresa: 

CARACTERIZAÇÃO DO PARADIGMA DE DESENVOLVIMENTO 
Testar o sistema completamente antes de mandar a versão final para o cliente; 
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Definição dos processos e ferramentas a serem utilizadas para o desenvolvimento do 
projeto; 

Clara divisão do trabalho dentro da empresa, cabendo a um definir o que será feito e a 
outro executar o que foi definido;  

Manutenção de contato diário com os clientes durante todo o desenvolvimento do 
software. 

Quadro 19 – Aspectos predominantes do paradigma de desenvolvimento da empresa X 

Como se pode perceber, tais práticas mantêm o mínimo de estruturação necessária ao 

desenvolvimento, ao mesmo tempo em que não compromete a flexibilidade e a capacidade de 

resposta às necessidades do cliente. A não existência da prática de definição prévia de todos 

os requisitos e o fato de se tratar de uma empresa de pequeno porte, também demonstra 

coerência com a metodologia adotada, pois a metodologia XP é uma metodologia ágil voltada 

às equipes pequenas e médias que desenvolvem software baseado em requisitos vagos e que 

se alteram com rapidez. Como se percebe, não faz parte do rol de prática de desenvolvimento 

da empresa a realização de levantamento e análise de requisitos antecipadamente. 

É importante lembrar que esta é uma fábrica de software que comercializa pacotes de 

produtos acabados, bem como presta serviço de desenvolvimento de software sob encomenda. 

Para operacionalizar este último serviço, a empresa demanda uma estrutura de 

desenvolvimento capaz de compreender e implementar um projeto de acordo com as 

especificidades de cada cliente. Assim, fica evidente que existe a real necessidade de manter 

uma comunicação contínua com o cliente durante todo o processo de desenvolvimento e, 

consequentemente, de uma metodologia de desenvolvimento como a XP.  

Com relação às demais práticas apresentadas, pode-se perceber que as mesmas se 

configuram como ações estruturantes, mas que não enrijecem o processo produtivo ao ponto 

de caracterizá-lo como sendo pertencente ao paradigma tradicional. De fato, pode-se 

evidenciar, com base em outros casos estudados da presente pesquisa, que o fato de adotar 

uma metodologia considerada pertencente ao paradigma ágil, não exclui a utilização de 

algumas práticas comumente utilizadas na engenharia de software tradicional. Uma forte 

evidência da argumentação apresentada pode ser observada na lista que se segue na qual estão 

elencadas outras práticas empregadas em menor intensidade: 

• A comunicação entre equipes e membros é sempre registrada e formalmente 

documentada; 

• Fazer um estudo minucioso e elaborar uma descrição detalhada da arquitetura antes 

de começar a programá-la; 

• Mudanças de requisitos são bem-vindas, até mesmo perto da entrega do produto 

final.  
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Das práticas listadas acima, fica evidente que a última é de fato um dos principais 

pressupostos do Manifesto Ágil. Quando se trata de desenvolvimento sob encomenda, este 

deve atender com precisão a necessidade do cliente, uma vez que está se pagando mais caro 

por um software personalizado e, para isso, pode-se incluir a possibilidade de alteração dos 

requisitos do projeto, mesmo em um momento próximo da entrega do projeto.  

Por outro lado, também se evidencia que é uma prática comum fazer um estudo 

minucioso e elaborar uma descrição detalhada da arquitetura antes de começar a programá-la. 

Pode-se inferir, que por se tratar de uma etapa executada exclusivamente no âmbito interno da 

organização desenvolvedora, não afeta a capacidade da empresa de responder as necessidades 

do cliente. 

No caso investigado, o respondente também apresenta algumas práticas que quase não 

estão presentes ou não fazem parte do seu processo de desenvolvimento como, por exemplo:  

• Uma vez definidos os requisitos, o projeto é implementado conforme previamente 

definido; 

• Fazer uma análise de requisitos profunda e detalhada antes de projetar a arquitetura 

do sistema; 

• Durante as etapas de desenvolvimento do software, muitos documentos são 

necessariamente produzidos como forma de garantir o sucesso do projeto; 

• Utilização de indicadores formais como qualidade, número de linhas de códigos, 

eficiência do código, etc., é vital para medir o sucesso do projeto de software. 

Portanto, a ausência de tais características demonstra um processo de desenvolvimento 

flexível. Todas as práticas supracitadas fundamentam o paradigma tradicional de 

desenvolvimento de software. Desta forma, o fato de o respondente afirmar que estas não 

estão (ou quase não estão) presentes no processo de produção, evidencia que a empresa 

procura realmente seguir os preceitos declarados no manifesto ágil.  

 

 

4.8.3 Campo organizacional da empresa X 

 

 

Assim como no caso anterior, deve-se dizer que a análise das relações institucionais 

foi realizada a partir dos dados coletados, inicialmente, através de formulário e aprofundado 

com as entrevistas e observações, sendo as questões elencadas de acordo com os vários tipos 
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de entidade presentes no ambiente institucional, devendo o respondente contextualizá-las em 

função da realidade da organização. 

É importante destacar que, no caso desta empresa, pelas razões já explicitadas 

anteriormente, as análises referentes ao campo organizacional, serão feitas sem a inclusão dos 

trechos da entrevista, conforme solicitado pelo respondente. Contudo, será mantida a mesma 

configuração e ordem de apresentação dos casos anteriores: primeiro uma visão geral para, 

em seguida apresentar análises mais aprofundadas sobre as relações mais relevantes. Neste 

caso, a representação da visão geral do ambiente institucional é apresentada na figura 12. 

 
Figura 12 - Campo organizacional na percepção da empresa X 

Na empresa X, dentre as sociedades, associações e federações, foi dada ênfase às 

associações relacionadas à atividade de desenvolvimento. No caso foi citado a RINEPE como 

uma entidade de fomento ao empreendedorismo e a inovação. Também se evidencia forte 

influência das universidades públicas, das incubadoras e dos órgãos patrocinadores de 

pesquisa como, por exemplo, a UFPE, a INCUBANET, a NECTAR E a FINEP/PRIME. 

Quando perguntado sobre as entidades do mercado, o respondente citou as empresas 

inovadoras nacionais líderes de mercado, o cliente e empresas fornecedoras de tecnologia para 

desenvolvimento. Outros aspectos do ambiente institucional foram citados como, por 

exemplo, os aspectos culturais, sociais e demográficos. A formação e o background do gestor 

da empresa, bem como as restrições e gargalos organizacionais também se mostram 

importantes para compreensão do processo de institucionalização do modelo de negócio. 

 No caso foi ainda citado a utilização das plataformas open source como um aspecto 

tecnológico e até cultural importante na definição do modelo de negócio e práticas 
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organizacionais. No âmbito interno, as questões financeiras tendem a limitar o escopo de 

atuação da empresa e gerar reflexões sobre o modelo estruturado.  

A partir da visão geral apresentada, percebe-se que a empresa mantém relação com um 

conjunto bastante variado de entidades. Para explicitar aspectos intrínsecos dessas relações e 

do processo de institucionalização do modelo de negócio da empresa, fez-se necessária uma 

análise aprofundada acerca da importância das entidades acima mencionadas no processo de 

estruturação do atual modelo de negócio. Desta forma, procurou-se, inicialmente, identificar 

os fatores condicionantes para criação da empresa. 

No caso da empresa X, pode-se verificar que a ideia de criar a empresa surgiu ainda na 

época da universidade, motivado por um professor e um grupo de colegas. Verifica-se que os 

sócios da empresa e o professor eram, na ocasião, todos do centro de informática da 

Universidade Federal de Pernambuco. O fato interessante constatado é que o grupo tinha, 

inicialmente, a intenção de criar uma empresa de Base Tecnológica. Todavia, por barreiras 

associadas às empresas de base tecnológica, houve no decorrer do tempo uma mudança 

significativa no modelo de negócio, transformando a empresa em uma fábrica de software. 

Nesse caso, as dificuldades e restrições encontradas para se inserir no mercado da 

inovação, levaram a empresa a reconsiderar o modelo de negócio e o foco dado, no caso, o 

mercado. De fato, essa constatação vai de encontro ao exposto nos demais casos investigados, 

uma vez que há consenso, nos demais casos, de que o financiamento público disponibilizado 

às empresas inovadoras é uma das formas mais recorridas pelos empreendedores para entrar 

no mercado.  

Contudo, apesar da empresa X ter enfrentado dificuldades ao trilhar esse caminho, há 

evidências de que esse é realmente um padrão instituído no mercado, pois foi percebida a 

crença dos próprios empreendedores de que o modelo de base tecnológica com produto 

inovador é o melhor caminho para superar barreiras de entrada no mercado de software. Por 

outro lado, constatou-se que esse tipo de estratégia de entrada também está associado a 

algumas barreiras, inclusive, para se ter acesso aos financiamentos de fomento públicos. 

Foi visto ainda que, com as dificuldades em se conseguir financiamento público para o 

desenvolvimento do produto inovador, a empresa buscou sua sobrevivência no atendimento 

de demandas imediatas através do desenvolvimento de software sob encomenda. Foi nesse 

momento que se identificaram necessidades de remodelar a empresa.  

O que se pode inferir até o momento é que existiram no passado fatores 

condicionantes que levaram a empresa X, inicialmente, a se desenvolver como uma empresa 

de base tecnológica, mas que, com o passar do tempo, a mesma encontrou barreiras que não 
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foram transpostas e foi influenciada, por questões de sobrevivência e por oportunidades de 

mercado, a mudar seu foco para uma fábrica de software.  De fato, ficou explícito que a 

empresa X tinha, inicialmente, a pretensão de atuar como uma empresa de base tecnológica, 

mas não logrando êxito em conseguir as fontes de financiamentos, os proprietários partiram 

para outra proposta fundamentada na estruturação de uma pequena fábrica de software para 

atender necessidades latentes identificadas.  

Com relação à uniformidade e a existência de padrões dos modelos de negócios das 

empresas localmente situadas, pode-se perceber que, na percepção do proprietário da empresa 

X, há uma divisão bastante equilibrada entre as empresas que são modeladas como fábricas de 

software e como empresas de base tecnológica. 

O primeiro ponto que se evidencia é a revelação das restrições e barreiras encontradas 

por empresas tecnológicas. Pode-se perceber que a ideia inovadora, nem sempre é suficiente 

para garantir o sucesso e o financiamento público para a empresa de base tecnológica. 

Evidencia-se que a burocracia presente nos editais pode influenciar na continuidade do tipo de 

modelo de negócio em questão.  

É importante deixar claro que o que está sendo colocado em pauta nessa discussão não 

é se a forma como os editais estão sendo elaborados está certa ou errada, mas sim a possível 

relação que ela (a forma) pode ter na definição dos modelos de negócios. De fato, o que se 

pode concluir é que a inovação é uma condição necessária, mas não suficiente para a 

institucionalização de modelos de negócios de empresas tecnológicas.  

Outro fato curioso que chamou a atenção foi à percepção do entrevistado de que, 

mesmo empresas de base tecnológica de sucesso, com o passar do tempo, procuram um 

modelo mais voltado para o mercado. Uma hipótese que se levanta para isso diz respeito ao 

fato de que uma vez desenvolvido e amadurecido o produto tecnológico, a empresa precisa 

partir para sua comercialização, principalmente, por que os projetos financiados com recursos 

públicos têm orçamento e prazo definido.  

Nesse caso, se abrem duas possibilidades, quais sejam: ou a empresa, após o 

financiamento público, irá buscar andar com as próprias pernas através do produto 

desenvolvido, ou vai buscar a formulação permanente de novos projetos inovadores para 

conseguir novos financiamentos públicos (as chamadas empresas chapa branca). A primeira 

opção corrobora a tese de que as empresas vivem um trade off durante seus ciclos de vida, 

buscando incorporar eficiência ou inovação ao modelo de negócio originalmente definido. 

E a segunda corrobora a ideia de que algumas empresas vivem exclusivamente de 

financiamentos públicos, se especializando em atender requisitos de editais públicos. Acerca 
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da utilidade dos recursos públicos, é possível perceber que tais financiamentos deveriam ser 

apenas uma ajuda para iniciar uma empresa de base tecnológica, mas não para a manutenção 

dessas empresas de base tecnológica. 

Verificou-se, neste e em outros casos, a existência dos dois tipos de empresa 

levantados na argumentação anterior. Todavia, na percepção deste respondente, os 

financiamentos deveriam ser utilizados apenas com o propósito inicial de alavancagem da 

inovação e da empresa, sendo preciso investigar qual é o objetivo dos financiamentos 

públicos para poder se ter uma conclusão mais consolidada em relação à forma de condução e 

sobrevivência das empresas de base tecnológica. 

 Outras entidades foram também destacadas como capazes de influenciar de alguma 

forma a definição do modelo de negócio da empresa X, quais sejam: o Sebrae, as incubadoras 

e a RINEPE (Rede de Inovação de Pernambuco). As incubadoras têm dado suporte na 

estruturação do modelo de negócio das empresas, no do que diz respeito à organização interna 

da empresa. Já o SEBRAE e a RINEPE atuam através de ações institucionais de cursos e 

fomento a criação de planos de negócios. Mas em todos os casos supracitados, se percebe 

muito mais uma orientação acerca dos princípios da boa gestão do que pressões isomórficas 

que levam a determinado tipo de modelo de negócio. 

Todavia, não se pode concluir se nos cursos oferecidos pelo SEBRAE, por exemplo, 

existem orientação e recomendação para a adoção de certos tipos de modelos de negócios, ou 

se o conteúdo dos cursos está relacionado, somente, com a difusão de boas práticas 

administrativas. Para isso é preciso buscar uma informação mais aprofundada sobre o 

conteúdo programático do curso oferecido.  

Com relação à incubadora, constatou-se ainda que, na maioria dos casos, não há uma 

exigência formal para que a empresa seja de base tecnológica. De fato, o que se percebe é que 

no momento de sua incubação, a empresa X era caracterizada como uma empresa de base 

tecnológica. Todavia, mesmo com a redefinição do modelo de negócio e o reposicionamento 

de mercado, a empresa continuou incubada sem que houvesse uma pressão perceptível para 

sua saída ou para manutenção do modelo inovador na organização. 

Como relação às entidades do mercado, evidencia-se que empresas que atuam em uma 

mesma área podem servir como fonte de pressões isomórficas através de práticas como, por 

exemplo, o benchmarking. Empresas como a PROCENGE e a Pitang (CEZAR) foram citadas 

por representar bons exemplos de estruturação e posicionamento de mercado. Porém, uma 

ressalva feita pelo entrevistado foi considerada bastante relevante. Mesmo se tratando de 

empresas que têm modelos de negócios merecedores de benchmarking e práticas 
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reconhecidamente efetivas, existem questões que não permitem que os mesmos sejam 

incorporados em outras empresas em sua totalidade.  

Um dos motivos apresentados para essa incompatibilidade é o porte da empresa que 

não permite, por exemplo, a adoção de princípios de produção em larga escala. Este resultado 

auxilia na argumentação de que as pressões isomórficas recebem resistência através de força 

de repulsão. No caso, as limitações e características organizacionais se apresentam como 

importantes componentes da força de repulsão contrária as pressões ambientais. 

Deve-se evidenciar que as empresas citadas (Procenge e Pitang) são todas de 

Pernambuco, o que evidencia uma influência maior de entidades de mercado locais do que 

nacionais. Sobre o mercado nacional, constatou certa autonomia da empresa em relação à 

dinâmica do mercado nacional.  

Contudo a o reconhecimento de que é preciso prestar mais atenção em outros 

ambientes com vistas à expansão do escopo e da participação de mercado através de novas 

oportunidades e, consequentemente, novos mercados, ou para que a empresa possa buscar 

incorporar novos modelos e práticas que estão sendo adotados em empresas de outras 

localidades. Em todos os casos, pode ser um risco permanecer focado somente no mercado 

local. 

Retomando a discussão sobre o papel de entidades de mercado, percebe-se que a 

fábrica de software é um modelo bastante difundido no ambiente na qual a empresa X está 

inserida. De fato, constata-se que o modelo foi institucionalizado por razões associadas à 

comprovação de sua eficácia. 

Também se percebe que o modelo de negócio tem relação com o ator organizacional e 

resgata suas características. No caso das empresas de base tecnológica, parece que estas estão 

mais associadas com o perfil dos atores organizacionais que são mais empreendedores. Não 

no sentido de criar, simplesmente, novos empreendimentos e negócios, mas de desbravar 

novas ideias e explorar tecnologias pouco estruturadas. Apesar de aparentar um campo de 

atuação mais “perigoso”, um fato revela que o mercado de empresas de base tecnológica é 

mais tolerante a falhas. 

Com relação ao risco envolvido no modelo de negócio empregado na empresa, o 

entrevistado faz uma análise interessante que serve inclusive para comprovar que essa é uma 

empresa que procurar seguir modelos e práticas tidas como de sucesso. O fato se evidencia 

pela crença em que, em fábricas de software voltadas para o mercado, um erro pode custar o 

sucesso da empresa, diferentemente do que ocorre em empresas de base tecnológica. No 
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último caso, o erro faz parte do processo de desenvolvimento. Em fábricas de software 

voltadas para o mercado, a possibilidade de erro é vista com restrições.  

Retratando aspectos associados ao ator organizacional, também ficou evidenciado que 

a formação e o background das pessoas que compõem a organização têm forte influência na 

definição da empresa e das características do modelo de negócio. Portanto, pode-se inferir que 

entidades atuantes na formação do ator organizacional podem atuar, indiretamente, na 

institucionalização das opções estratégicas e características estruturais da empresa. Há 

evidência de que a universidade tem papel fundamental de incutir na cabeça de seus 

estudantes o pensamento empreendedor. Todavia, é possível inferir que esse papel é algo 

recente das últimas décadas (duas últimas décadas), pois vem associado à mudança na 

conjuntura econômica e social que o país evidenciou nos últimos tempos. 

Portanto, percebe-se que existe forte incentivo ao empreendedorismo 

institucionalizado nas políticas da universidade. Também, pode-se dizer que há tendência de 

que o modelo de empresa de base tecnológica é o modelo prioritário nos casos de 

empreendedorismo provenientes da universidade. As evidências apuradas neste caso 

corroboram a ideia já detectada a partir de alguns casos demonstrados. Contudo, não é 

possível afirmar se existe a opção institucional formal da universidade pelo modelo de base 

tecnológica ou de fábrica de software. 

Em meio a essa discussão, ficou evidenciado que vários outros órgãos ligados ao 

governo procura incentivar formalmente a criação de empresas de base tecnológica com 

produtos inovadores. A explicação para tal fato é que as próprias políticas do governo têm a 

inovação com um aspecto estratégico para o desenvolvimento do país. Desta forma, fica 

explícita a força isomórfica exercida pelos agentes do governo para incentivar a estruturação 

de empresas de base tecnológica. Para as fabricas de software, o que se percebe é que o 

incentivo vem das oportunidades e das entidades do próprio mercado.  

Portanto, o empreendedor tem autonomia para decidir qual modelo melhor se adequará 

à sua empresa e às suas características, porém recebe incentivos governamentais para 

estruturar modelo de empresas inovadoras e recebe incentivos do próprio mercado para 

atender suas demandas imediatas através de fábricas de softwares.  

Quanto à capacidade da empresa X influenciar outras empresas, foi percebido que para 

isso acontecer, a empresa precisa está fazendo algo diferente, seja através do produto ou do 

processo. Também, há evidências de que o porte da empresa ajuda a mesma a ser percebida.  

Desta forma, o entrevistado não acredita que sua empresa esteja sendo referência para 

provocar mudanças no modelo de negócio de outras empresas.  
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Com relação ao paradigma e a metodologia de desenvolvimento, percebe-se a 

existência de uma metodologia classificada como sendo pertencente ao paradigma ágil de 

desenvolvimento de software, qual seja: Extreme Programming (XP).  

O primeiro fator condicionante associado à institucionalização da metodologia em 

pauta está associado à relação de compatibilidade com o modelo de negócio da empresa. 

Como se sabe a empresa é de pequeno porte e trabalha como o desenvolvimento de software 

sob encomenda, sendo a metodologia XP adequada às empresas com essa configuração.  

Apesar de a XP ser a metodologia oficial da empresa, o entrevistado não descarta a 

utilização de outras metodologias se for exigência do cliente ou do parceiro. Esse é um 

exemplo de forças isomórficas coercitivas que levam a adoção de uma metodologia de 

desenvolvimento específica. 

Outro caso, é que em alguns editais de desenvolvimento de softwares para órgão do 

governo, é possível haver a especificação da metodologia a ser empregada. Foi evidenciado 

ainda que, mesmo tendo estruturado um processo de desenvolvimento baseado em princípios 

ágeis de desenvolvimento, a universidade pode levar as organizações ao processo de 

institucionalização de metodologias tradicionais. 

 Apesar do aparente foco inclinado da universidade ao paradigma tradicional, a 

empresa X demonstrou postura proativa para buscar a institucionalização de um processo 

compatível com o modelo de negócio estruturado, demonstrando a necessidade de 

alinhamento entre o modelo de negócio e o paradigma de desenvolvimento. 
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5. VISÃO GERAL DO AMBIENTE INVESTIGADO 

 

 

Neste capítulo, são apresentados, de forma geral, os resultados obtidos na análise dos 

modelos de negócio das empresas investigadas, dos seus paradigmas de desenvolvimento e do 

ambiente institucional, bem como as relações entre eles estabelecidas. Para isso, é utilizada, 

inicialmente, uma descrição quantitativa dos resultados obtidos a partir dos formulários 

preenchidos durante as entrevistas realizadas. Tal descrição geral é aprofundada e 

complementada com achados qualitativos e explicativos, bem como por resgates feitos a partir 

da literatura corrente. Com isso, será possível trazer as primeiras afirmações acerca das 

empresas investigadas, do polo de tecnologia, de suas entidades e das relações institucionais 

predominantes no campo organizacional.  

Nesta seção, são ainda disponibilizadas algumas proposições analíticas para melhor 

interpretar e organizar os resultados obtidos. Algumas hipóteses são levantadas e 

argumentadas através de achados da pesquisa. Contudo, as conclusões associadas aos 

resultados coletivos do estudo são apresentadas em seção própria, após apresentação dos 

mesmos que começando pela estruturação do modelo do negócio, passa a refletir sobre o 

paradigma de desenvolvimento e termina com reflexões sobre as relações institucionais 

estabelecidas entre as entidades do ambiente e as empresas de desenvolvimento de software.   

Deve-se destacar que, nessa seção, não é inserida nenhuma transcrição das entrevistas, 

uma vez que as mesmas já foram apresentadas anteriormente na descrição e na análise de cada 

um dos casos feitas individualmente. Aqui, são resgatados e consolidados, coletivamente, os 

resultados já apresentados nas seções anteriores, permitindo a elaboração de afirmações, de 

hipóteses e de conclusões para o trabalho.  

 

 

5.1 VISÃO GERAL DOS MODELOS DE NEGÓCIO 

 

 

Os resultados aqui apresentados têm o objetivo de caracterizar e de comparar os 

modelos de negócio das empresas analisadas coletivamente.  A caracterização do modelo de 

negócio é feita a partir das percepções que os respondentes têm em relação ao próprio modelo 

de negócio da sua empresa, sendo complementada por informações obtidas sobre os processos 

organizacionais, os produtos desenvolvidos e as pessoas pertencentes à organização. 
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Inicialmente, é feita uma caracterização geral das empresas a partir dos modelos de negócio 

declarados pelos respondentes, seguida da análise das opções estratégicas e características 

estruturais das empresas em cada uma das dimensões elencadas (produto, processo e pessoa). 

Desta forma, é possível verificar a compatibilidade dessas (opções estratégicas e 

características estruturais) com os modelos de negócios declarados.  

A partir da análise das opções estratégicas e configurações estruturais também são 

feitas inferências quanto à propensão das empresas para a eficiência e para a inovação, sendo 

estes resultados apresentados por meio de representação gráfica dos modelos cujas 

coordenadas são provenientes da propensão à eficiência em um eixo e à inovação em outro. 

Outra perspectiva de análise apresentada está fundamentada em um modelo de caracterização 

dos outputs principais das empresas, qual seja: o software desenvolvido.   

Tendo a lógica dessa seção sido apresentada, a tabela a seguir representa um resumo 

quantitativo da percepção dos respondentes em relação ao modelo de negócio adotado e a 

algumas características estratégicas e estruturais da organização (produtos, processos e 

pessoas). Deve-se destacar que os itens foram avaliados em uma escala do tipo Likert de 6 

pontos, sendo o numeral 1 a representação da total inexistência e o 6 da total existência da 

característica avaliada. 

Tabela 1 - Características do modelo de negócio da empresa 
 

ORGANIZAÇÃO INVESTIGADA 
EMPRESA 

X 
BISA PROCENGE VOCA LAB FACILIT 

CAPITAL 
LOGIN 

MÍDIAS 
EDUCATIVAS 

IN FORMA 

MÉDIA 
DES. 
PAD Modelo 

Declarado 
Fábrica  

Software 
Fábrica  

Software 
Fábrica  

Software 
Base 

Tecnológica 
Fábrica 

Software 
Base 

Tecnológica 
Base 

Tecnológica 
Base 

Tecnológica 
Produtos   
Produtos/serviços 
com concorrentes 
ou similares no 
mercado. 6 1 6 6 3 5 3 6 4,5 1,93 

O preço  definido 
com base nos 
custos  4 6 5 2 1 1 5 1 3,13 2,1 

Produto atende a 
um grande número 
de clientes 5 6 6 4 2 6 2 6 4,63 1,77 

A vantagem 
competitiva  criada 
com produtos 
inovadores e 
únicos. 2 5 4 6 5 5 6 6 4,88 1,36 

Busca o baixo 
custo e a produção 
em larga escala  4 6 5 2 1 4 1 4 3,38 1,85 

Produtos 
patenteados. 1 1 4 6 5 3 1 1 2,75 2,05 

Processo   
capacidade de 
atender de 
imediato o pedido 
do cliente; 3 6 5 4 4 4 1 5 4 1,51 

Ddefinição e 
cumprimento 
rigorosos de custo 
e prazo 6 4 5 4 5 5 4 5 4,75 0,71 

O 
reaproveitamento e 6 6 5 6 5 5 4 2 4,88 1,36 
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reuso de códigos 
no processo  
certificação que 
garante a 
padronização e o 
controle da 
qualidade; 1 1 6 3 5 4 1 5 3,25 2,05 

Utilização de 
tecnologias 
específicas e ainda 
não padronizadas; 1 4 3 6 2 3 3 3 3,13 1,46 

Parcerias com 
instituições de 
pesquisa e ensino; 3 6 4 6 5 6 6 5 5,13 1,13 

Corre riscos na 
criação de novos 
produtos; 5 6 5 6 5 6 5 6 5,5 0,53 

Conhecimento 
científico e 
tecnológico como 
insumos 
primordiais; 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 

Pessoal  
Definição de cargo 
(papel)   5 5 5 2 5 6 4 6 4,75 1,28 

nível médio ou de 
graduação.  6 5 6 6 6 6 4 6 5,63 0,74 

pessoas dedicadas 
à pesquisa e ao 
desenvolvimento  2 6 6 6 5 6 4 5 5 1,41 

mão de obra 
altamente 
qualificada 
(mestres e 
doutores); 2 5 5 6 5 4 6 5 4,75 1,28 

autonomia para 
adotar novas 
formas de trabalho 4 6 4 6 4 3 6 5 4,75 1,16 

Fonte: da pesquisa (2010) 

Na tabela 1, existem equilíbrio e heterogeneidade no que diz respeito à tipologia dos 

modelos de negócio das empresas analisadas. No grupo investigado, foram identificadas 

quatro empresas cujos diretores afirmam que suas organizações trabalham com o modelo de 

fábrica de software quais sejam: Empresa X, Bisa Tecnologia de Informação, PROCENGE e 

Facilit Tecnologia. Por outro lado a Vocal Lab, a Capital Login, a Mídias Educativas e In 

Forma são empresas cujos respondentes declararam adotar o modelo de negócio baseado nos 

princípios de empresas de base tecnológica. Apesar de haver informações detalhadas sobre as 

empresas investigadas, não é possível generalizar o equilíbrio encontrado no grupo 

investigado para o polo de desenvolvimento de software da região metropolitana de Recife. 

De fato, percebe-se que as empresas investigadas institucionalizam modelos de 

negócios bastante específicos com características singulares e diferentes dos modelos 

comumente apresentados na literatura corrente, principalmente, no que tange às fábricas de 

softwares investigadas. De forma geral, a literatura corrente apresenta as fábricas de software 

como empresas cujos modelos de negócio são focados na produção em larga escala. Todavia, 

as fábricas de software aqui caracterizadas são diferentes dos modelos de fábricas americanas, 

japonesas e indianas que são as mais comumente relatadas na literatura. 
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Segundo Cusumano (1991), o sucesso das fábricas de software do Japão e dos Estados 

Unidos se deve a inclusão de um alto grau de reusabilidade, modularização, uso de 

ferramentas e controle e gerenciamento dos sistemas aumentando a qualidade. As Fábricas de 

Software do Japão vêm obtendo resultados expressivos com a simplificação dos processos, 

integridade conceitual dos modelos e aderência aos padrões e automação seletiva no processo 

de desenvolvimento. Por outro lado, as fábricas de software indianas se especializaram na 

produção terceirizada de software e em larga escala. De forma geral, na Índia, é possível 

encontrar fábricas de software com até cem mil funcionários. 

Assim, constata-se que as empresas investigadas são, em sua maioria, empresas de 

micro, pequeno e médio porte, corroborando com estudos já realizados pela ABES e SOFTEX 

acerca da indústria nacional de software. Também, percebe-se, pelo menos nos casos 

investigados, que as empresas adotam modelos de fábricas de softwares diferentes dos 

apresentados no Japão, Estados Unidos e, principalmente, na Índia, pois fica evidenciado que, 

nas empresas estudadas, o foco é a criação e comercialização de produtos ou serviços com 

alto valor agregado. Enquanto que nos Estados Unidos e Índia a vantagem competitiva está na 

produção em larga escala, no estudo, percebe-se que o sucesso das empresas está associado à 

exploração de nichos de mercado específicos.  

Portanto, pode-se dizer que os modelos de fábricas de softwares supracitados (EUA, 

Índia e Japão) são inadequados para a grande maioria das empresas nacionais de software, 

uma vez que não estão presentes, na indústria brasileira, características organizacionais e 

ambientais que se configuram em fatores condicionantes fundamentais para estruturação 

desses modelos de negócios.  

Pelas características inerentes à indústria de software, denota-se a necessidade de um 

ambiente propício à inovação e ao conhecimento a fim de que estes floresçam. Por outro lado, 

observa-se que ao desenvolvimento inicial da indústria, associam-se elementos históricos e 

institucionais conferindo à indústria norte-americana de software uma supremacia 

dificilmente contestável, visto que a reprodução de suas características em outras regiões em 

períodos posteriores é inviável (ROSELINO, 1998). Por outro lado, há alguns relatos que 

permitem concluir que as fábricas de software investigadas mais se assemelham ao modelo 

adotado na Europa.   

No que diz respeito às empresas de desenvolvimento de software cujos modelos são de 

empresas de base tecnológica, pode-se dizer que estas são formas alternativas 

institucionalizadas por algumas empresas investigadas para suplantar as barreiras de entrada 

associadas ao mercado de software. Assim, esse modelo de negócio se mostrou eficiente para 
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entrar na indústria de desenvolvimento, por meio da exploração de novos nichos de mercados. 

Nestes casos, constatam-se fatores condicionantes favoráveis à institucionalização desse 

modelo de negócio. Sobre isso, uma seção é apresentada mais adiante. 

Seja por meio de empresas de base tecnológica ou por meio de fábricas de softwares, 

percebe-se que as empresas buscam institucionalizar configurações organizacionais diferentes 

do visto nos principais países desenvolvedores de software. Com isso, é possível inferir que, 

por se tratar de uma indústria mais incipiente, as empresas nacionais de desenvolvimento de 

software buscam atender demandas ainda não exploradas por indústrias mais tradicionais, 

levando tais empresas a novas configurações organizacionais para ocupação de nichos de 

mercado diversos.  

Contudo, a questão do tempo de maturidade da indústria nacional não é o único fato 

condicionante para as estruturas institucionalizadas, pois a indústria indiana também é 

relativamente nova, mas suas empresas adotam postura e posicionamento bastante diferentes 

dos relatados na investigação. Trata-se de uma discussão arrolada sobre outros fatores e 

pressões institucionais que é desenvolvida mais adiante na presente pesquisa.  

De fato, a partir da análise de outros aspectos fundamentais para a caracterização do 

modelo de negócio das empresas investigadas, pode-se verificar que as características dos 

produtos desenvolvidos pelas empresas estudadas são bastante variadas, com empresas 

atuando na construção de aplicativos para o ensino à distância, para recuperação de dados, 

para gestão empresarial e para manutenção de ativos. Estas empresas são, de forma geral, 

fornecedoras de produtos e serviços, que apesar de inovador com alto valor agregado, têm 

concorrentes no mercado e procuram atender a uma certa quantidade de clientes, mas em 

nichos de mercado específicos. Também, percebe-se que os produtos desenvolvidos, 

dificilmente, são patenteados.  

Destaca-se que a existência de uma grande quantidade de concorrentes e a procura em 

atender a uma gama de clientes com um mesmo produto são características mais presentes em 

mercados de empresas caracterizadas como fábrica de software, uma vez que as empresas de 

base tecnológica procuram explorar novos nichos de mercado, visando transacionar com 

clientes específicos e potenciais. Segundo Machado et al (2001), as empresas de base 

tecnológica atendem a mercados específicos e pouco explorados. Apesar disto, foi constatado 

que algumas empresas de base tecnológica investigadas compartilham o mercado com outros 

concorrentes.  

Duas razões principais podem ser inferidas para justificar a concorrência constatada. A 

primeira está associada à fase do ciclo de vida que o produto inovador desenvolvido pela 
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empresa se encontra. Em empresas mais maduras, o produto já se encontra desenvolvido, 

sendo feitas apenas mudanças incrementais. O próprio tempo de maturidade do produto 

inovador permite que outras empresas explorem esse nicho de mercado, passando a concorrer 

diretamente com a empresa pioneira.  Tal argumentação corrobora a literatura sobre empresas 

de tecnologia, pois, segundo Riggs (1993), as empresas tecnológicas podem assumir dois 

tipos de posturas: inovadoras ou seguidoras.  

As inovadoras são as de maior investimento em desenvolvimento tecnológico, em 

pesquisa propriamente dita. Essas empresas inovadoras assumem um alto risco, pois o 

investimento em pesquisa pode não resultar em nenhum bom produto em curto prazo, ou 

então, o resultado alcançado não ter a aceitação esperada pelo mercado. Já as empresas 

caracterizadas como seguidoras esperam a tecnologia ser desenvolvida e ter sua aceitação 

consolidada para que iniciem seu investimento. Essas empresas, normalmente, brigam por 

preço e não por valor agregado do produto. As empresas seguidoras contam com um rol de 

práticas como, por exemplo, a engenharia reversa e o benchmarking, para acompanhar as 

empresas inovadoras.   

Desta forma, a concorrência destacada pelos entrevistados pode estar apenas associada 

à ocupação dos nichos de mercado por elas explorados. Em outras palavras, as empresas de 

base tecnológica estudadas se caracterizam como pioneiras, mas já percebem, dependendo do 

amadurecimento da tecnologia desenvolvida e do produto ofertado, a entrada significativa de 

outras empresas em seus nichos de mercado para explorá-los com produtos similares ou 

substitutos. De fato, este fato foi verificado em empresas que já atuam há algum tempo no 

mercado. 

Para as empresas de base tecnológica que estão na fase inicial do ciclo de vida dos 

seus produtos, a concorrência relatada se dá pelos recursos disponibilizados para fomentar o 

desenvolvimento tecnológico. Mesmo que estas empresas estejam procurando desenvolver 

produtos inovadores totalmente diferentes, pode-se dizer que existe concorrência, não pelos 

clientes em si, mas pelos recursos disponibilizados através de editais públicos para financiar a 

inovação, pois, em muitos casos, não há direcionamento de tais editais para o 

desenvolvimento de um produto tecnológico específico.  

Outra característica importante para compreensão dos modelos de negócio 

institucionalizados nas empresas estudadas diz respeito à estratégia de precificação e a 

utilização da produção em larga escala. Acerca disso, é possível apresentar que não há uma 

homogeneidade no grupo investigado, pois foram constatadas empresas em que o custo e 

produção em larga escala são fundamentais para manutenção da vantagem competitiva, 
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enquanto que em outras, não. Todavia, um padrão é percebido, pois empresas caracterizadas 

como fábrica de software tendem a precificar seus produtos com base nos custos e a utilizar 

com mais intensidade a produção em larga escala.  

Apesar de ter sido verificada sem nenhuma validação estatística, essa tendência 

ratifica o que é comumente encontrado na literatura. Segundo Fernandes e Teixeira (2004), a 

fábrica de software tem que melhorar seus processos de forma contínua, visando ao aumento 

de sua produtividade e à redução de seus custos de operação. Portanto, as características de 

precificação com base nos custos e a produção em larga escala associadas às fábricas de 

software investigadas estão justificadas. Já nas empresas de base tecnológica, essas 

características não são pontos centrais dos seus modelos de negócios. 

No que diz respeito aos processos das empresas investigadas, evidencia-se que, 

independente do modelo de negócio adotado pela empresa e com algumas poucas exceções, a 

definição e o cumprimento rigorosos de custo e prazo envolvidos no processo de 

desenvolvimento, bem como, o reaproveitamento e reuso de códigos são práticas, 

frequentemente, observadas dentro das empresas, apesar destas características serem mais 

presentes em empresas cujo modelo de negócio está baseado em fábricas de software. 

De forma geral, a definição e cumprimento de custos e prazos são importantes para os 

dois tipos de modelo de negócio investigados. Nas fábricas de software, essa prática é exigida 

pelo próprio mercado, enquanto que, nas empresas de base tecnológica, é exigida como forma 

de garantir o controle do projeto inovador que está sendo desenvolvido. Já o reuso dos 

códigos é considerado requisito essencial para a maioria das fábricas de software, enquanto 

que podem representar um bônus para as empresas de base tecnológica que dele conseguir 

fazer uso.  

De fato, o reuso dos códigos está, frequentemente, apresentado na literatura sobre 

fábrica de software (FERNANDES; TEIXEIRA, 2009), mas não é frequente encontrar 

estudos que façam a associação desta prática com as empresas de base tecnológica. Esse 

achado subsidia a tese de que mesmo as empresas de base tecnológica estão buscando 

eficiência para seus processos produtivos, desde que não comprometa o desenvolvimento da 

inovação. 

 Tal tese é complementada com a ideia de que as empresas cujo foco de seus modelos 

de negócio é a eficiência da linha de produção estão buscando incorporar práticas que 

promovam a inovação, desde que não comprometa a sua eficiência.  Esse fato pode ser 

inferido, pois, no grupo de empresas investigadas, também, é possível verificar que as 

empresas ditas fábricas de software, de forma geral, mantêm parcerias com instituições de 
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pesquisa e ensino, estão abertas a correr riscos na criação de novos produtos e vêem o 

conhecimento científico e tecnológico como insumos primordiais para o negócio.  

Mesmo estas sendo características mais presentes em empresas de base tecnológica, as 

fábricas de software estudadas também vêm se utilizando de tais práticas para geração de 

vantagem competitiva. Por ser, naturalmente, a indústria de software vocacionada para a 

inovação, as práticas supracitadas não são, necessariamente, uma surpresa, mesmo em 

fábricas de software.  

Segundo Lemos (2000), a relevância do conhecimento como base da inovação e 

recurso fundamental desta fase impõe a exploração e interação das mais diferentes fontes para 

sua obtenção. Com todos os recursos disponíveis atualmente e com a rapidez com que as 

mudanças vêm acontecendo, há uma exigência crescente de combinação de fontes, de 

informação e de conhecimento. Isto leva a um crescimento substancial do grau de interação 

entre organizações, principalmente, com aquelas que trabalham diretamente com a geração do 

conhecimento como, por exemplo, a universidade.  

Todavia, mesmo sendo a inovação um elemento importante para indústria de software, 

as empresas investigadas não têm o costume de patentear as inovações de software 

desenvolvidas, conforme declarado pelos próprios respondentes. Este fato é corroborado pelos 

baixos números de patentes de software depositadas anualmente no Brasil. Segundo o 

Instituto Nacional de Empreendedorismo e Inovação (2008), apesar de ter crescido nos 

últimos anos, o número de patentes de software internacionais registradas pelo Brasil foi 

considerado decepcionante pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual. 

Esse fato permite trabalhar duas hipóteses. A primeira possibilidade está associada a 

um problema cultura e de falta de profissionalismo. Neste caso, as empresas nacionais não 

têm o costume de patentear as inovações ou não dispõem de estrutura profissional para isso, 

uma vez que, na maioria dos casos, as empresas de software são de pequeno porte. A segunda 

hipótese está associada à possibilidade de que a inovação esteja mais presente no discurso do 

que na prática das empresas investigadas. Acerca das hipóteses levantadas, deve-se ressaltar 

que o estudo não dispõe de informações que permitam aprofundar a questão.     

Outras características como o desenvolvimento de projetos com tecnologias 

específicas e ainda não padronizadas e a existência de alguma certificação que garante a 

padronização do processo produtivo e o controle da qualidade estão distribuídas de forma 

bastante heterogênea entre as empresas estudadas. Este resultado, de certa forma, representa 

um achado que vai de encontro ao que é pregado pela literatura corrente (FERNANDES; 

TEIXEIRA, 2004; MEDEIROS et al, 2004; PINHO, 2007; VALÉRIO NETTO, 2006), uma 
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vez que se tem, comumente, a associação do uso de tecnologias específicas e não 

padronizadas às empresas de base tecnológica, e da utilização de certificação, às fábricas de 

software.  

Na pesquisa, contudo, estas características estão mais relacionadas com o grau de 

maturidade da empresa e do seu processo produtivo, do que com o modelo de negócio em si. 

Em empresas cujos processos produtivos já estão consolidados, existe uma tendência de que 

haja o uso de tecnologias padronizadas e a certificação dos seus processos. De fato, a 

padronização da tecnologia e da metodologia utilizada e a certificação do processo produtivo 

são sinais de amadurecimento e de maturidade da empresa, do produto e dos processos 

organizacionais. Inclusive, muitas certificações são emitidas com base no nível de maturidade 

dos processos organizacionais.  

O CMMI, por exemplo, é uma certificação que verifica o nível de maturidade do 

processo de desenvolvimento de software, representando-o em uma escala crescente para 

mensurar a maturidade das organizações e ajuda a definir prioridades nos esforços de 

melhoria dos processos (GAMA; MARTINELLO, 2006). De forma geral, as certificações 

pressupõem modelos de avaliação que podem ser utilizados para avaliar a maturidade de 

qualquer processo de uma organização, independente do modelo de qualidade adotado.  

Com relação às características de recursos humanos das empresas, pode-se afirmar, na 

maioria dos casos investigados, que cada pessoa exerce um cargo e papel bem definido dentro 

das organizações; que a maioria do pessoal técnico possui nível médio ou de graduação, mas 

que também existe mão de obra altamente qualificada (especialistas, mestres e doutores); que 

existem pessoas dedicadas à pesquisa e ao desenvolvimento de produtos inovadores; e que os 

funcionários têm certa autonomia para adotar novas formas ou abordagens de trabalho.  

Contudo, destaca-se que, mesmo sendo algumas das características supracitadas, de 

acordo com a literatura, associadas mais intensamente às empresas de base tecnológica, estas 

estão presentes e institucionalizadas em quase todas as organizações investigadas. A presença 

de mão de obra altamente qualificada e de pessoal dedicado à pesquisa e ao desenvolvimento 

corroboram o argumento já explicitados de que os casos analisados desenvolvem produtos e 

serviços com alto valor agregado, bem como auxiliam na argumentação de que a indústria 

nacional de software é, naturalmente, voltada para inovação.   

Apesar de encontrar declaração de que o mercado intensivo em conhecimento já está 

ocupado por países desenvolvidos e de que os demais países encontram fortes restrições a sua 

inserção nesses setores, o presente trabalho encontra elementos que evidenciam o 

aproveitamento de oportunidades específicas e que refutam a subordinação em segmentos 
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mais intensivos em trabalho. De fato, o mercado interno proporciona condições para que as 

empresas busquem a criação de produtos com alto valor agregado. Segundo Heeks (1999), a 

venda de serviços de software para o mercado doméstico é a escolha da maioria das empresas 

dos países em desenvolvimento. 

Enfim, foi observado, de forma geral, que independente do modelo de negócio 

institucionalizado e declarado pelos entrevistados, existem características (associadas ao 

produto, ao processo e às pessoas) comungadas pelas empresas investigadas, conforme visto 

no decorrer deste trabalho. Todavia, é preciso dizer que esse compartilhamento encontra um 

fator de diferenciação, qual seja: a intensidade com que tais características estão presentes em 

cada uma das empresas e dos modelos de negócios declarados. 

Para se ter uma ideia mais precisa da relação que o modelo de negócio mantém com as 

características levantadas, fez-se necessária a condução de algumas análises comparativas 

para observar variações entre o grupo de empresas que se declararam de base tecnológica e as 

empresas que se declaram fábricas de software. Tal análise permite a percepção de algumas 

tendências no grupo de empresas investigado que corroboram os preceitos da literatura.  

Na análise, pode-se identificar que as seguintes características estão presentes como 

mais intensidade nas empresas que se declararam de base tecnológica: 

• Está aberta a correr riscos na criação de novos produtos;  

• Mantém parcerias com instituições de pesquisa e ensino;  

• Os projetos são desenvolvidos com tecnologias específicas e ainda não padronizadas; 

• A vantagem competitiva é criada com produtos inovadores e únicos; 

• Existem pessoas dedicadas à pesquisa e ao desenvolvimento de produtos inovadores;  

• Mão de obra altamente qualificada (especialistas, mestres e doutores);  

• Os funcionários têm autonomia para adotar novas formas ou abordagens de trabalho. 

 Por outro lado, evidenciou-se que empresas baseadas no modelo de fábricas de 

softwares, também possuem algumas características mais acentuadas do que as empresas de 

base tecnológica, quais sejam: 

• O reaproveitamento e reuso de códigos no processo de desenvolvimento é uma 

prática comum;  

• Capacidade de atender de imediato o pedido do cliente;  

• O baixo custo e produção em larga escala são fonte de vantagem competitiva; 

• Melhor definição dos papeis e cargos existentes;  

• O preço definido com base nos custos. 
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Outras características se mostraram comuns as empresas de base tecnológica e as 

fábricas de software como, por exemplo, o fato de que, em ambos os modelos, a maioria do 

pessoal técnico possui nível médio ou de graduação; que o conhecimento científico e 

tecnológico é visto como insumo primordial para o negócio; que há a definição e o 

cumprimento rigorosos de custo e prazo envolvidos no processo de desenvolvimento; que as 

empresas quase não possuem certificação que garante a padronização do processo produtivo e 

o controle da qualidade; e que as empresas quase não tem o costume de patentear os produtos 

desenvolvidos. 

Deve-se ratificar que a associação mais forte de algumas características a certo modelo 

de negócio, não implica na exclusão destas características do outro modelo, pois, como visto 

no decorrer desta seção, muitas características estão presente tanto em empresas, 

declaradamente, de base tecnológica, quanto em fábricas de software. Tal achado, apesar de 

alinhado ao prescrito na literatura corrente, permite novas reflexões e complementação do 

conhecimento já consolidado.  

Primeiramente, permite a análise conjugada do conhecimento acerca de empresas de 

base tecnológica e do conhecimento sobre fábricas de software, que até o momento só foram 

tratados separadamente. De forma geral, observa-se que uma diferença básica entre os dois 

modelos está claramente associada ao foco dado por cada um dos modelos. Nas empresas de 

base tecnológica investigadas, é percebido que o foco está no produto tecnológico a ser 

desenvolvido, enquanto que as fábricas de software focalizam o processo de desenvolvimento 

em si. Há evidências de que, as empresas de base tecnológica vivem em função dos seus 

produtos, ou seja, nascem e se desenvolvem, juntamente, com um produto tecnológico 

específico.  

A segunda reflexão é que os dois modelos de negócios adotados (fábrica de software e 

empresa de base tecnológica) nesta pesquisa retratam apenas tipos ideais, não sendo a melhor 

opção para caracterizar empresas de desenvolvimento de software na prática. Segundo Weber 

(1989), os tipos ideais são conceitos puros que não são esperados na realidade da mesma 

forma como são pensados, tampouco apresentam caráter normativo da mesma. Sua função é 

apenas de mediação e caracterização sistemática da realidade. 

Em outras palavras, a redução e a sintetização da complexidade dos modelos de 

negócios em tipos ideais pode suprimir elementos importantes para compreensão do 

fenômeno da estruturação. Portanto, dependendo do objetivo, das opções estratégicas e das 

características estruturais, pode-se classificar os modelos de negócios em subtipos mais 

adequados para representar a realidade da indústria de software.  
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Por essa razão, tanto as empresas de base tecnológica, quanto as fábricas de software 

investigadas foram subclassificadas a partir do grau de eficiência e o nível de inovação 

pretendido pelo modelo de negócio e pelo sistema produtivo institucionalizados. Com base no 

grau de eficiência e inovação, uma nova forma foi sistematizada para representar os modelos 

de negócios das empresas investigadas, evidenciando empresas propensas tanto à inovação 

quanto à eficiência. Para tanto, os itens demonstrados na tabela 1 foram reagrupados em 

dimensões que representam a inovação e a eficiência, gerando uma nova tabela com 

coordenadas utilizadas para a criação de modelo gráfico que permite a visualização de certo 

padrão entre as empresas investigadas. 

Tabela 2 – Caracterização dos objetivos das empresas investigadas 

Empresa 
Grau de propensão 

à inovação 
Grau de propensão 

à eficiência 
Empresa X 2,9 4,4 

Bisa 5,0 5,0 

Procenge 4,5 5,3 

Vocal Lab 6,0 3,6 

Facilit 4,6 3,7 

Capital Login 4,6 4,5 

Mídias Educativas 4,7 2,8 

In Forma 4,6 4,4 

Fábrica de Software 4,2 4,6 

Empresa de Base Tecnológica 5,0 3,8 

Média do Grupo 4,65 4,26 

Na tabela 2, os resultados obtidos por cada empresa e pelo grupo de empresas 

declaradas de base tecnológica e fábricas de software estão apresentados, sendo utilizados 

como coordenadas para plotar as empresas em uma representação gráfica. O gráfico 1 

apresenta a representação visual e o padrão de posicionamento das empresas investigadas no 

ambiente industrial, permitindo, como dito anteriormente, a classificação das mesmas em 

função da propensão à inovação e à eficiência.  
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Gráfico 1 – Modelo de posicionamento das empresas em função da eficiência e da Inovação 

Trata-se de um modelo representado por quatro quadrantes cujo significado está 

associado aos meios e os objetivos empregados pela empresa para buscar sustentabilidade.  

Deve-se ressaltar que o ponto de inflexão utilizado para esse modelo de análise é representado 

pelo numeral três e meio. Em outras palavras, qualquer valor acima de três e meio representa 

o grau com que a propensão à eficiência ou à inovação está presente na organização. Por outro 

lado, qualquer valor menor que três e meio representa o grau como que as mesmas inexistem 

na empresa. A justificativa para a escolha do ponto de inflexão está pautada na forma como o 

próprio instrumento de coleta foi elaborado.   

De fato, evidenciou-se que empresas de base tecnológica, como um todo, apresentam 

características que as configuram e as tornam mais propensa à inovação do que as fábricas de 

software. Por outro lado, as fábricas de software possuem características institucionalizadas 

que as tornam mais propensas à eficiência do que as empresas de base tecnológica, conforme 

observado no gráfico 1. Nas empresas de base tecnológica, tem-se que a propensão à 

eficiência e à inovação representada pela média de 3,8 e 5,0, respectivamente. Já a 

representação das fábricas de software está plotada nas coordenadas 4,6 e 4,2 (eficiência e 

inovação). 
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Pode-se perceber, ainda, que a figura apresenta uma proposta para representar os 

modelos de negócios das empresas investigadas a partir de uma estrutura com quatro 

quadrantes caracterizados pela propensão à inovação e à eficiência. O primeiro quadrante, 

localizado no canto inferior esquerdo da figura, representa as empresas cujos modelos de 

negócios não promovem nem eficiência nem inovação. Uma vez posicionada neste quadrante, 

uma empresa não demonstra atributos e características capazes de gerar vantagem competitiva 

e que viabilizem uma trilha sustentável para o seu desenvolvimento.  

O segundo quadrante, localizado no canto superior esquerdo da figura, representa o 

modelo de negócio que promove a sustentabilidade organizacional e vantagem competitiva 

por meio de práticas e características que podem levar a organização à eficiência. De forma 

geral, esse quadrante é ocupado por fábricas de softwares, principalmente, aquelas que 

seguem os modelos mais tradicionais como o indiano e o americano. Também, pode-se inferir 

que esse é um ambiente pouco provável para a proliferação de empresas de base tecnológicas. 

Ou seja, quando posicionada nesse quadrante, a empresa apresenta características que a 

afastam do tipo ideal que representa teoricamente uma empresa de base tecnológica.  

Deve-se dizer que tal afastamento não se dá pela impossibilidade da incorporação de 

princípios de eficiência pelas empresas de base tecnológica, mas pelo fato de que este tipo de 

modelo de negócio não faz sentido sem a presença forte de aspectos e características 

associados à inovação. Segundo Bessant, Pavitt e Tidd (2008), a inovação de sucesso baseia-

se em estratégias e deve ser gerenciada de forma integrada nas empresas de base tecnológica. 

De fato, os conceitos de inovação e de empresa de base tecnológica têm sido tratados como 

um binômio em quase todos os trabalhos verificados.  

O terceiro quadrante, localizado no canto inferior direito, representa o modelo de 

negócio que promove a sustentabilidade organizacional e vantagem competitiva por meio de 

práticas e características que podem levar a organização à inovação. De forma geral, esse 

quadrante é ocupado por empresas de base tecnológicas, principalmente, de pequeno porte e 

com pouco tempo de atuação no mercado. Assim como no parágrafo anterior, é pouco 

provável que fábricas de software que buscam implantar, rigorosamente, na prática, os 

preceitos teóricos de uma fábrica de software venham se posicionar nesse quadrante. 

De forma semelhante a argumentação desenvolvida sobre o segundo quadrante, o 

afastamento percebido nesse quadrante se dá pela impossibilidade de manter uma fábrica de 

software sem a incorporação de princípios de eficiência. Segundo Fernandes e Teixeira 

(2004), uma fábrica de software está associada ao conceito de eficiência e de reusabilidade 
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devido à necessidade de incrementar a produtividade e a qualidade dos seus processos e 

produtos, assim como de reduzir os custos e o tempo de desenvolvimento.   

Por fim, o quarto quadrante, localizado no canto superior direito, representa empresas 

de desenvolvimento de software cujos modelos de negócio estão configurados de forma a 

conseguir um misto de eficiência e eficácia. Neste quadrante, é possível identificar “tipos 

reais” tanto de fábricas de software, quanto de empresas de base tecnológicas que passaram 

pelo processo de trade off de objetivos e atributos que levam à institucionalização de 

características de inovação e/ou de eficiência. De fato, este é o quadrante com o maior número 

de empresa, o que demonstra que as empresas estruturam seus modelos de negócio através da 

institucionalização de configurações híbridas.     

Também, foi constatado que, pelo menos nos casos investigados, empresas que têm a 

eficiência interna como fonte de vantagem competitiva não excluem a necessidade de 

inovações. E empresas focadas na inovação também buscam incorporar a eficiência em seus 

processos produtivos. O que não é possível inferir é a proporcionalidade na qual este trade off 

está baseado, pois a pesquisa não apresenta elementos suficientes para realizar testes 

estatísticos significativos.  

Também, não se buscou medir o grau de eficiência e de inovação das empresas, mas 

sim, evidenciar a presença de características que podem levar a empresa a ser inovadora e/ou 

eficiente. Portanto, qualquer conclusão definitiva que envolva o grau de eficiência e de 

inovação das empresas pesquisadas não é possível com os dados da presente pesquisa. O que 

se pode inferir é que, na indústria de software, a inovação e a eficiência interna são objetivos 

fundamentais para muitas empresas como, por exemplo, as aqui estudadas.  

Nesta perspectiva, é possível fazer uma análise paralela acerca das opções estratégicas 

das empresas de desenvolvimento de software investigadas. Segundo Porter (1986), existem 

dois tipos básicos de estratégia competitiva, a liderança de custo e a diferenciação, que se 

originam da estrutura industrial e da capacidade de uma organização lidar melhor do que seus 

concorrentes com as forças competitivas presentes. Esses dois tipos de vantagem competitiva 

somados à faixa e ao nicho de atuação selecionados pela empresa resultam em uma terceira 

estratégia utilizada para obtenção de melhor desempenho, qual seja: estratégia de enfoque.  

De fato, fica aparente que a maioria da empresas investigadas não emprega, 

exclusivamente, nenhuma das duas principais estratégias genericamente definidas por Porter 

para se posicionar no mercado. Tal inferência é suportada pela distribuição das empresas 

observadas no gráfico 1, uma vez que poucas são as empresas investigadas que têm os seus 

objetivos estratégicos focados, exclusivamente, na eficiência interna ou na inovação 
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(objetivos estratégicos para a estratégia de custo e de diferenciação, respectivamente). O que 

se percebe é que as empresas buscam se estruturar em configurações híbridas de forma a 

atender nichos de mercados específicos, desenvolvendo novas tecnologias e mostrando uma 

forte tendência para se tornar cativas de seus clientes em função da atuação em linhas mais 

estreitas. 

A premissa básica é que a empresa que estruturar seu modelo de negócio como o 

objetivo de atender as necessidades de um nicho de mercado específico é capaz de se 

relacionar com seu alvo estratégico estreito mais efetivamente do que seus concorrentes que 

estão competindo de forma mais ampla (PORTER, 1986). Nesse estudo, essa premissa já 

consolidada na literatura foi observada na análise dos modelos de negócios, tantos de 

empresas caracterizadas como fábricas de software quanto nas empresas de base tecnológica 

investigadas.  

No caso da presente pesquisa, trata-se de empresas que, na sua maioria, buscam 

posicionamento a partir da institucionalização de estratégias que permitem a exploração de 

um nicho de mercado específico. Por essa razão e pela explicações desenvolvidas através dos 

quadrantes supra mencionados, é possível justificar que, para ocupar um nicho de mercado, as 

empresas se configuram em um misto de características e práticas associadas à inovação e à 

eficiência que pode variar de acordo com as pressões isomórficas presentes no ambiente 

institucional. Em outras palavras, a configuração organizacional e o trade off “eficiência 

versus inovação” são respostas das empresas de desenvolvimento de software ao conjunto de 

pressões isomórficas resultante do ambiente institucional.  

Na pesquisa, outro ponto indispensável para a caracterização dos modelos de negócios 

das empresas de desenvolvimento de software estudadas diz respeito à relação mantida entre o 

trade off já discutido e o ciclo de vida e a trajetória da empresa. Trata-se da associação entre a 

subclassificação dos modelos de negócio acima demonstrada e a fase do ciclo de vida pela 

qual está passando a organização. Foi observado que as empresas institucionalizam diferentes 

modelos de negócios de acordo com o momento do ciclo de vida da empresa e do produto. De 

fato, há indícios de que o nível de maturidade do nicho de mercado e do produto e o tempo de 

atuação da empresa no mercado têm fortes implicações na estruturação do modelo de negócio, 

podendo, inclusive, levar a um isomorfismo das empresas que compartilham história e ciclo 

de vida semelhantes (o que inclui o background e as experiências do ator) .  

Acerca disso, percebe-se, por exemplo, que as empresas de base tecnológica que eram 

inovadoras na sua gênese, com o amadurecimento das mesmas, dos seus produtos e, até 

mesmo, dos nichos de mercado em que atuam, passaram a incorporar características que as 
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levam na direção da eficiência para manutenção de posicionamentos sustentáveis. Como não 

conseguem impor barreiras à entrada de novos concorrentes que passam a explorar a sua 

inovação e, consequentemente, o seu nicho de mercado, as empresas de base tecnológica 

precisam incorporar outras fontes de vantagem competitiva além da inovação.  

Destaca-se que a relação não está definida em função do ciclo de vida em si, mas de 

acordo com os fatores condicionantes que a empresa é exposta ao longo do seu ciclo de vida. 

Esse achado é compatível com a ideia de Arruda (2007) de que as empresas são sistemas 

sociotécnicos abertos, os quais, assim sendo, têm de mudar suas estratégias e sua estrutura e 

seus processos à medida que há mudanças no contexto em que opera. Isto é, a mudança 

organizacional é inevitável como um resultado do processo organizacional evolutivo ao longo 

de sua trajetória (SELZNICK, 1957). É importante destacar, neste ponto da análise, que o uso 

da abordagem sócio-técnica está limitado em explicar apenas o aspecto estrutural em pauta. 

Ainda, na análise dos modelos de negócios identificados, também, foi evidenciada a 

existência de um tipo especial de empresa de base tecnológica aqui denominada de “Empresas 

Chapas Brancas”. Trata-se de empresas que exploram as oportunidades de financiamento 

público sem um foco específico de mercado e sem o interesse no desenvolvimento de uma 

tecnologia específica. Estas empresas se especializaram na exploração de oportunidades 

através do cumprimento de exigências e de especificações dos diferentes editais de 

financiamento. De fato, essas são, em sua maioria, empresas de base tecnológica que buscam 

recursos oriundos de agências de fomento tecnológico.  

Contudo, também há relatos de que algumas fábricas de software buscam 

complementar suas receitas através de tal estratégia. Para isso, essas empresas modificam suas 

estruturas organizacionais, criando, por exemplo, unidades de negócios ou se associam, 

temporariamente, às empresas incubadoras com o intuito de atender as especificações 

demandadas para ter acesso aos recursos disponibilizados pelas várias agências de fomento. 

De fato, para aproveitar essa oportunidade de financiamento, as empresas passam por 

reestruturações significativas de algumas características e opções estratégicas associadas aos 

seus modelos de negócios. 

Outra forma de subclassificar os modelos de negócio é com base na saída (output) 

central do sistema, qual seja: o software desenvolvido. Como base no produto desenvolvido e 

no relacionamento com o cliente, evidenciou-se a existência de empresas trabalhando e 

comercializando os softwares como produtos através de licença de uso, outras desenvolvendo 

softwares sob encomenda (serviço) e, ainda, empresas que têm o software como ferramenta 

para prestação de um serviço. Este último é comumente caracterizado no meio investigado 
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com software as a service (SaaS). Existem, ainda, as empresas que trabalham no 

desenvolvimento de tecnologias específicas para serem empregadas, futuramente, na criação 

de outras aplicações dentro da própria indústria de software. 

A partir das características dos seus outputs, um confronto entre os modelos de 

negócios das empresas estudadas pode ser desenvolvido. Tal confrontação apresenta aspectos 

referentes aos produtos e serviços provenientes dos casos estudados, bem como fornece 

elementos importantes para a caracterização dos modelos de negócio. De forma geral, as 

empresas estão estruturadas para fornecer serviços de baixo ou alto valor, produtos 

customizáveis, componentes embarcados e pacotes de software, conforme o quadro 20. 

 Produto / 
Aspecto de 
análise 

Serviço de 
Baixo Valor 

Serviço de Alto 
Valor 

Serviços por 
meio de software 

Produtos 
Customizáveis 

Componente 
Embarcado 

Produto 
Pacote 

Custo marginal Virtualmente 
constante 

Virtualmente 
Constante 

Variável em 
função da 
customização 

Variável em 
função da 
customização 

Variável em 
função do 
projeto 

Virtualmente 
zero 

Origem das 
empresas 

Local Local Local Local Local/multinaci
onal  

Local/multina
cional  

Relação com o 
usuário final do 
software 

1 para 1 1 para 1 1 para 1  1 para vários Inexistente Inexistente 

Modelo de venda Projeto Projeto Mensalidade Licença - - 
Variável Chave Custo Capacidade/ 

reputação 
Número de 
clientes 

Número/porte do 
cliente 

- Número de 
clientes 

Especificação do 
trabalho 

Cliente Cliente/empresa Empresa com foco 
no nicho de 
mercado 

Empresa com foco 
no nicho de 
mercado 

- Empresa com 
foco no 
mercado 

Exemplos de 
produto 

Migração e 
integração de 
sistemas,  

Novas 
tecnológicas e 
softwares 
personalizados 

ERPs, CRM e 
SCM 
especializados 

ERPs, CRM e 
SCM 
especializados 

Jogos e 
aplicativos para 
celular 

Editores de 
texto e outros 

Intensidade no 
ambiente 
investigado 

Poucas Algumas Poucas Quase todas Apenas relatos Apenas 
relatos 

Quadro 20– Caracterização dos outputs das empresas investigadas 

 No quadro 20, fica evidenciado que a maioria das empresas investigadas trabalha no 

desenvolvimento de softwares customizáveis especializados. De forma geral, as empresas 

desenvolvem softwares especializados para um nicho específico de mercado, buscando 

customizar seus produtos de acordo com cada cliente. Também, verifica-se que algumas 

dessas empresas desenvolvem serviços de softwares sob demanda. Outras utilizam o software 

por ela desenvolvido como meio para a prestação de um serviço maior (software as a service).  

 Para esses casos, foi possível constatar que o contrato estabelecido com o cliente tem 

como objetivo a prestação de serviço, por exemplo, para a gestão da informação 

organizacional. Assim, a empresa prestadora de tal serviço desenvolve um software com o 

intuito de aprimorar a prestação do serviço contratado, havendo, com isso, a substituição da 

licença por uma mensalidade. Nesse modelo de comercialização, também existe a necessidade 

de um software especializado que deve ser customizado de acordo com as especificidades de 

cada cliente que contrata o serviço acima mencionado.  
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 Apesar do conceito de Software as a Service ser definido como software desenvolvido 

como um serviço hospedado e acessado por meio da internet (CHONG; CARRARO, 2010), 

nos casos investigados, foi evidenciado que algumas empresas operacionalizam esse conceito 

através do fornecimento do software como parte do serviço prestado, devendo, porém, o 

cliente se responsabilizar pela infra-estrutura necessária. Contudo, percebe-se o movimento de 

algumas empresas no sentido de operacionalizar o conceito em sua plenitude através da 

criação e implantação de suas aplicações de software via Web.  

 De qualquer forma, para trabalhar com esse tipo de output, passando a distribuir esses 

serviços ao invés de fornecer software pelo modelo tradicional de licença, a empresa modifica 

sua forma de pensar sobre três aspectos: modelo de negócios em si, arquitetura do software e 

estrutura operacional. O primeiro, pelas implicações que esse tipo de output tem sobre as 

opções estratégicas e estruturais da empresa. O segundo, pela reestruturação demandada no 

software em si. Por fim, a estrutura operacional que deve ser oferecida e mantida pelas 

empresas prestadora do serviço. 

 Ademais, é importante destacar que não foi investigada nenhuma empresa focada no 

desenvolvimento de software embarcado ou pacote. Por essa razão, algumas informações 

apresentadas no quadro supracitado estão ausentes. Outras foram preenchidas por meio de 

relatos obtidos durante as entrevistas nas empresas investigadas quando os respondentes 

faziam referências ao ambiente e a indústria de software como um todo. Com isso, é possível 

inferir que empresas com esses tipos de outputs estão presentes no ambiente investigado. 

 Tendo sido os modelos de negócios dos casos caracterizados, deve-se dizer que 

explicações mais aprofundadas acerca do processo de estruturação dos mesmos são 

apresentadas em seção própria mais adiante nessa pesquisa. Antes, contudo, este relatório de 

tese desenvolve uma caracterização dos paradigmas, das práticas e das metodologias de 

desenvolvimento institucionalizadas nas estruturas produtivas das empresas de software 

estudadas.  

 

 

5.2 VISÃO GERAL DOS PARADIGMAS DE DESENVOLVIMENTO  

 

 

Os resultados aqui apresentados têm o objetivo de caracterizar, de forma geral, o 

paradigma, as práticas e as metodologias institucionalizadas nas empresas investigadas para 

condução do processo de desenvolvimento de software. A caracterização do paradigma de 
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desenvolvimento é feita a partir da visão que os respondentes têm em relação à metodologia 

adotada para o desenvolvimento de software dentro da sua própria empresa, sendo 

complementada por informações obtidas sobre o processo e as práticas comumente utilizadas 

na empresa.  

Destaca-se que inicialmente são apresentadas reflexões sobre a metodologia de 

desenvolvimento institucionalizada nas empresas. Em seguida, são apresentadas as análises 

sobre cada uma das práticas adotadas para o desenvolvimento do software. Essas análises 

permitem verificar a compatibilidade das práticas institucionalizadas com as metodologias de 

desenvolvimento declaradas. Por fim, são feitas argumentações que subsidiam a identificação 

do paradigma de desenvolvimento predominante, no polo de tecnologia, de acordo com os 

preceitos da engenharia de software tradicional e do manifesto ágil.   

A tabela 3 a seguir apresenta um resumo quantitativo da percepção dos respondentes 

em relação à metodologia e às práticas institucionalizadas e empregadas no processo de 

desenvolvimento de software. Assim como na seção anterior, os resultados são apresentados 

através de uma escala do tipo likert de 6 pontos. 

Tabela 3 - Características do processo de desenvolvimento de software 
 

ORGANIZAÇÃO INVESTIGADA 

EMPRESA 
X 

BISA PROCENGE 
VOCAL 

LAB 
FACILIT 

CAPITAL 
LOGIN 

MÍDIAS 
EDUCATIVAS 

IN 
FORMA 

MÉDIA 

Metodologia Declarada XP SCRUM SCRUM RUP SCRUM RUP SCRUM CASCATA 
 

Práticas 

Análise de requisitos profunda e 
detalhada. 2 1 4 6 5 5 4 1 3,5 
Estudo minucioso e elaboração da 
descrição detalhada da arquitetura. 3 3 4 6 2 5 3 1 3,4 
Teste do sistema completo antes de 
mandar para o cliente. 6 5 6 6 4 5 4 5 5,1 
Definição dos processos e 
ferramentas  6 6 6 6 6 4 6 5 5,6 
Projeto implementado conforme 
previamente definido. 4 4 4 4 6 5 4 1 4 
Mudanças de requisitos bem 
vindas, até mesmo perto da entrega 
do produto final. 4 3 4 4 3 4 4 4 3,7 
Muitos documentos 
necessáriamente produzidos. 2 4 5 5 3 6 3 4 4 
A comunicação registrada e 
formalmente documentada. 3 5 4 5 3 5 5 4 4,2 
Utilização de indicadores formais 
como qualidade, número de linhas 
de códigos, eficiência do código, 
etc. 1 3 5 4 3 6 2 2 3,2 

Contato diário com os clientes. 5 3 4 4 5 5 5 4 4,4 
Clara divisão do trabalho dentro da 
empresa 6 5 6 4 5 5 4 2 4,6 

Na tabela 3, é verificada a existência de empresas que adotam metodologias de 

desenvolvimento de software fundamentadas tanto no paradigma tradicional quanto no 

paradigma ágil. Evidencia-se que dentro do paradigma tradicional, o RUP (Rational Unified 

Process) é a metodologia predominante entre os casos investigados. A metodologia cascata de 
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engenharia de software também foi observada. Dentre as metodologias que seguem o 

Manifesto Ágil, a SCRUM foi a metodologia de desenvolvimento de software mais observada 

entre as empresas investigadas. A metodologia XP (Extreme Programming) também foi 

destacada em uma das empresas estudadas. 

De fato, constata-se que o RUP é uma das principais metodologias empregadas no 

desenvolvimento do software. Por ser largamente usado e bastante completo em termos de 

conceitos associados a um processo de software, o RUP é bastante útil enquanto 

representação de modelo de processo para a atividade de desenvolvimento de software e 

possui grande quantidade de adeptos (SANTANA, 2007). Em relação à metodologia Scrum, 

apesar de não existir muitas comprovações científicas sobre sua atual difusão nas empresas de 

desenvolvimento de software, é possível dizer que a mesma tem figurado, entre as 

metodologias ágeis, como uma das mais empregadas.  

No que diz respeito às características e práticas encontradas nos processos 

relacionados à engenharia de software, verificou-se que, independente da metodologia 

institucionalizada, algumas características são comuns e estão fortemente presentes em quase 

todas as empresas investigadas como, por exemplo, o teste exaustivo do software antes de 

mandar a versão final para o cliente, bem como a definição dos processos e ferramentas a 

serem utilizadas no desenvolvimento do projeto.  

Outras características foram citadas, mas estão presentes com menos intensidade ou 

possuem uma distribuição mais heterogênea dentre as empresas investigadas. São elas: 

• Projeto é implementado conforme previamente definido; 

• Durante as etapas de desenvolvimento do software, muitos documentos são 

necessariamente produzidos como forma de garantir o sucesso do projeto; 

• A comunicação entre equipes e membros é sempre registrada e formalmente 

documentada; 

• Manutenção de contato diário com os clientes durante todo o desenvolvimento do 

software; 

• Clara divisão do trabalho, cabendo a um definir o que será feito e a outro fazer 

conforme definido. 

Dentre as práticas identificadas, a utilização de indicadores formais para medição do 

sucesso do projeto de software, a análise de requisitos profunda e detalhada e a elaboração 

minuciosa de uma descrição da arquitetura antes de começar a programá-la foram as práticas 

mais fracamente evidenciadas o que levanta uma tendência de que as empresas conduzem o 
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desenvolvimento do software de forma menos estruturada do que faziam no passado. Como se 

sabe essas eram práticas essenciais para o desenvolvimento de software citadas em todos o 

livros de engenharia de software.  

Segundo Shore e Warden (2008), historicamente, essas práticas predominaram e ainda 

são muito utilizadas nos projetos de desenvolvimento de software. O que melhor caracteriza 

estas metodologias é a separação bem rígida das fases de projeto, que consistem em: 

levantamento de requisitos, análise, desenho, implementação, testes e implantação. Cada fase 

tem suas especificidades e possuem entre si interdependência, isto é, a próxima fase só 

começa quando a anterior estiver pronta. Isto significa que o processo é seqüencial e linear, no 

qual cada fase deve ser concluída antes de passar para a próxima etapa.  

A citação supracitada permite duas reflexões distintas. A primeira é que existe uma 

mudança ocorrendo em relação à forma como os softwares estão sendo, atualmente, 

desenvolvidos. De fato, foi observado a institucionalização de práticas mais flexíveis para que 

os projetos sejam conduzidos de forma adaptativa, sendo feito através de desenvolvimento 

interativo. Também se tem a argumentação de que as necessidades dos usuários são sempre 

mutáveis, ou seja, não são definidas a priori, mas vão se desenhando ao longo do projeto. Isso 

traz a necessidade de uma abordagem que rompa com a temporalidade linear do projeto 

organizado em fases seqüenciais (CAMPOS, 2002). 

A percepção que os usuários têm de suas necessidades também evolui à medida que 

eles conhecem o sistema. É difícil compreender o valor de uma determinada funcionalidade 

até que ela seja efetivamente usada, principalmente porque não se pode requerer de um 

usuário comum a mesma capacidade de abstração que um desenvolvedor possui ao olhar um 

conjunto de requisitos (OLIVEIRA, 2003).  

Por outro lado, Shore e Warden (2008) deixam claro que práticas tradicionais não 

estão fora de uso e que mantém valor para o desenvolvimento de software. De fato, as 

empresas investigadas que institucionalizaram a metodologia RUP têm em tal prática uma 

referência importante para o processo de desenvolvimento. Muitas vezes, a sustentação para o 

uso de práticas associadas à engenharia de software tradicional está na incapacidade das 

empresas em gerenciar os projetos de software de forma satisfatória. Segundo Kerzner (2000), 

o gerenciamento de projetos nas empresas pode ser encarado como um empreendimento com 

objetivo identificável, que consome recursos e opera sob pressões de prazos, custos e 

qualidade.  

Contudo, as empresas têm um problema sério, com profundas conseqüências para sua 

capacidade de se tornarem e se manterem competitivas, pois existem mais projetos a serem 
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desenvolvidos do que recursos. Muitas empresas precisam conciliar uma grande demanda de 

projetos com uma quantidade limitada de recursos financeiros, tempo e pessoas qualificadas. 

Ademais, de acordo com Bezerra (2002), o desenvolvimento de projetos de software é uma 

atividade complexa. Isso se reflete no alto número de projetos de software que não chegam ao 

fim, ou que extrapolam recursos de tempo e dinheiro alocados. É nesse sentido que as práticas 

tradicionais mantém sua relevância e legitimidade nos dias atuais. 

Outra perspectiva de análise desenvolvida no estudo se dá através da comparação dos 

atributos institucionalizados em empresas que declararam utilizar metodologias tradicionais 

de desenvolvimento e as empresas que se declararam adotantes de metodologias ágeis. Essa 

análise comparativa permite identificar padrões e diferenças significativas entre os dois 

grupos de empresas. Também permite verificar o grau de aderência entre as metodologias 

institucionalizadas e as práticas empregadas. A tabela 4 que se segue apresenta o resultado 

encontrado.  

Tabela 4 – Diferença entre empresas adotantes do paradigma ágil e do tradicional 

Prática institucionalizada Empresas 
Metodologia Ágil 

Empresas  
Metodologia Tradicional  

Análise de requisitos profunda e detalhada. 3,2 4,0 
Estudo minucioso e elaboração da descrição detalhada da arquitetura. 3,0 4,0 
Teste do sistema completo antes de mandar para o cliente. 5,0 5,3 
Definição dos processos e ferramentas  6,0 5,0 
Projeto implementado conforme previamente definido. 4,4 3,3 
Mudanças de requisitos bem vindas, até mesmo perto da entrega do produto final. 3,5 4,0 
Muitos documentos necessariamente produzidos. 3,4 5,0 
A comunicação registrada e formalmente documentada. 4,0 4,6 
Utilização de indicadores formais como qualidade, número de linhas de códigos, 
eficiência do código, etc. 2,8 4,0 
Contato diário com os clientes. 4,4 4,2 
Clara divisão do trabalho dentro da empresa 5,2 3,6 

Com isso, pôde-se constatar que, dentre as empresas investigadas, as que empregam 

metodologias pertencentes ao paradigma tradicional da engenharia de software tendem a fazer 

análise de requisitos profunda e detalhada antes de projetar a arquitetura do sistema, realizar 

estudo minucioso e elaborar uma descrição detalhada da arquitetura antes de começar a 

programá-la, bem como, produzir muito documentos, registrar o processo de comunicação, 

utilizar indicadores formais de desempenho para os softwares e testar o produto 

exaustivamente antes de mandar a versão final para o cliente.  

Tal resultado corrobora os preceitos da engenharia de software tradicional 

(SOMMERVILLE, 2003; PRESSMAN, 2002). Como também era esperado, de acordo com a 

literatura, foi constatado que as características supracitadas estão presentes com menor 

intensidade nas empresas cujas metodologias declaradas são consideradas ágeis. Como visto 

anteriormente, as características associadas ao paradigma tradicional tendem a estruturar e 

enrijecer o processo de desenvolvimento. Assim, o objetivo das empresas que adotam 
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metodologias que seguem os princípios definidos no Manifesto Ágil é tornar o processo de 

desenvolvimento mais flexível e, como o próprio nome diz, ágil.      

Todavia, algumas características evidenciadas mostram-se contrárias aos padrões 

estabelecidos na teoria como, por exemplo, o fato de que empresas adotantes de metodologias 

tradicionais melhor aceitam mudanças no projeto, mesmo no período de entrega do produto, 

do que o fazem empresas cujas metodologias se classificam como ágeis. Também, foi 

evidenciado que empresas com metodologia de desenvolvimento ágil têm melhor divisão do 

trabalho do que as empresas que praticam a engenharia de software tradicional, quando é 

sabido que esta é uma característica esperada em empresas adotantes de metodologias 

tradicionais. 

A argumentação que se desenvolve para esses achados é que, como existe muita 

rigidez na definição dos requisitos e certo afastamento dos usuários do software, durante o 

período de implementação do mesmo, as empresas que empregam metodologias tradicionais 

já estão habituadas com as mudança solicitadas quando da entrega do software. Já as 

empresas adotantes de metodologias ágeis mantêm contato frequente com os usuários do 

software e certa flexibilidade na definição dos requisitos, não precisando, geralmente, fazer 

tantas readequações do software quando o mesmo é entregue.  

Contudo, quando muita flexibilidade é mantida na definição dos requisitos do software 

a ser desenvolvido, faz-se necessário buscar certo controle a partir de outros aspectos do 

processo de desenvolvimento como, por exemplo, a divisão do trabalho e uso de indicadores. 

De qualquer forma, os resultados evidenciados através da análise comparativa supracitada são 

apresentados apenas como tendências, uma vez que o presente estudo não possui elementos e 

dados suficientes para uma análise estatística significativa através de testes paramétricos de 

diferença de média e de correlação. Ressalta-se também que estes testes não figuram entre os 

principais objetivos do estudo. 

Outro achado interessante diz respeito à relação que se evidencia entre os modelos de 

negócios institucionalizados e as metodologias de desenvolvimento de software declaradas 

pelas empresas investigadas. Todas as empresas que declararam seguir o modelo de fábrica de 

software possuem metodologias que seguem os padrões definidos no Manifesto Ágil. Por 

outro lado, das quatro empresas de base tecnológica investigadas, três são usuárias de 

metodologias tradicionais da engenharia de software. Acerca dessa relação, não foram 

encontradas evidências científicas na literatura que pudesse corroborar ou refutar esse achado. 

De toda forma, esse fato pode estar relacionado com o tipo de produto desenvolvido 

pelas empresas. As fábricas de software precisam dar respostas imediatas e de forma eficiente 
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ao mercado, entregando produto de acordo com a necessidade dos clientes, sendo este um dos 

principais objetivos do Manifesto Ágil e a razão para explicar o padrão constatado. Por outro 

lado, as empresas de base tecnológica investigadas desenvolvem seus produtos dentro de 

padrões de projetos que, antes do início do desenvolvimento do produto, necessitam ter todo o 

escopo e outras dimensões bem definidas. Nestes casos, as metodologias tradicionais 

fornecem uma estrutura de processo alinhada à essa proposta. De fato, é possível encontrar, na 

literatura, diversas obras que levantam a necessidade de adoção de metodologias formais para 

garantir o sucesso dos projetos de softwares. 

Por fim, destaca-se que, assim como nenhum tipo ideal de modelo de negócio se 

mostrou aplicado conforme concebido na teoria, os processos de desenvolvimento de software 

também se configuram a partir da combinação de práticas dos paradigmas ágil e tradicional. 

Nesta perspectiva, a institucionalização dos processos produtivos ocorre através da 

incorporação de práticas consideradas tanto pertencentes ao paradigma tradicional quanto 

alinhadas ao Manifesto Ágil. 

Como visto, mesmo tendo processos bem definidos e racionais, constata-se que 

algumas empresas adotantes de uma metodologia tradicional permitem a incorporação de 

práticas que flexibilizam o processo de desenvolvimento e permitem responder com mais 

rapidez e fidelidade ao cliente. Por outro lado, empresas que oficializaram metodologias 

ágeis, também não se mostram incompatíveis ou repugnam práticas mais tradicionais de 

desenvolvimento. 

Deve-se deixar claro que a institucionalização de uma metodologia considerada ágil 

não implica em abandonar toda uma história de estruturação do processo de desenvolvimento. 

Trata-se da compatibilização entre a configuração do processo de desenvolvimento e do 

modelo de negócio, sendo a estruturação do paradigma uma resposta alinhada aos objetivos 

organizacionais.  

Desta forma, nos casos de empresas que privilegiam a inovação e o desenvolvimento 

interno de seus produtos a partir de recursos próprios ou limitados, o paradigma tradicional 

mostra-se uma tendência nessa pesquisa, pois permite o controle mais rigoroso do projeto. Já 

as empresas com foco no desenvolvimento de software sob demanda encontram, nas 

metodologias ágeis, sustentação para atender de forma satisfatória o seu cliente.  

De fato, os resultados encontrados permitem levantar reflexões sobre o real significado 

do Manifesto Ágil, sendo possível pensar se o mesmo representa efetivamente um novo 

paradigma de desenvolvimento ou se representa uma possibilidade de incrementar as práticas 

tradicionais de engenharia de software com o intuito de aperfeiçoar o processo de 
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desenvolvimento de software. Na pesquisa, percebe-se que não há mudanças radicais 

associadas à incorporação de metodologias ágeis, mas sim incrementos que trazem melhor 

ajuste e capacidade de atender aos objetivos propostos pelo sistema organizacional. 

Acerca disso é possível encontrar estudos (MARÇAL et al, 2007; FAGUNDES, 2005; 

BOEHM; TURNER, 2003) que apresentam que muitas empresas têm buscado as 

metodologias ágeis, apenas, como forma de aumentar a flexibilidade e de evitar atrasos no 

cronograma e possíveis descontentamentos por parte das pessoas e empresas envolvidas no 

projeto. Conforme mostrado neste trabalho, as práticas prescritas pelo manifesto ágil e pela 

engenharia de software mais tradicional podem ser utilizadas conjuntamente, desde que seja 

considerado o contexto onde serão utilizadas. 

   

 

5.3 ANÁLISE DO AMBIENTE INSTITUCIONAL 

  

 

Os resultados aqui apresentados têm o objetivo de caracterizar, de forma geral, o 

ambiente institucional das empresas investigadas. Tal caracterização é feita a partir da visão 

que os respondentes têm em relação às entidades presentes no ambiente institucional enquanto 

fonte de pressões isomórficas capazes de influenciar a definição do modelo de negócio e do 

paradigma de desenvolvimento de software institucionalizado nas organizações investigadas. 

Além de descrever o campo organizacional e suas entidades, esta seção apresenta explicações 

sobre o processo de estruturação organizacional.  

Para isso, fornece evidências acerca da dinâmica e das relações cujas implicações 

resultam na institucionalização das opções estratégicas e configurações organizacionais 

observadas nas seções anteriores. Também, são considerados a dualidade da relação e o grau 

de autonomia e de consciência dos atores organizacionais. Contudo, deve-se destacar que, 

nesta seção, não é apresentada nenhuma transcrição das entrevistas, uma vez que as análises 

aqui desenvolvidas representam um resgate coletivo da descrição dos campos organizacionais 

já detalhados, individualmente, na apresentação de cada um dos casos.    

 

 

5.3.1 Dinâmica institucional para estruturação do modelo de negócio  
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Assim como nas análises individuais de cada caso, a pesquisa apresenta inicialmente 

uma visualização geral do ambiente institucional graficamente construída. A figura 13 

representa as entidades identificadas e as relações estabelecidas com as empresas 

desenvolvedoras de forma geral. 

 

Figura 13 – Ambiente institucional na percepção das empresas investigadas 

 Para facilitar a análise do campo organizacional e da dinâmica associada à 

estruturação das empresas investigadas, as entidades do ambiente institucional foram 

agrupadas de acordo com sua tipologia e natureza, quais sejam:  

• Autoridades governamentais; 

• Entidades e agencias internacionais; 

• Sociedades, associações e federações; 

• Instituições de pesquisa e educacionais; 

• Entidades de mercado; 

• Outros aspectos gerais do ambiente. 

Também, fez-se necessária a transformação da representação visual demonstrada na 

figura 13 em uma tabela, permitindo melhor entendimento dos aspectos analisados. Desta 

forma, a tabela 5 apresenta um resumo quantitativo da percepção dos respondentes em relação 

às entidades do ambiente institucional e o grau de influência que cada uma pode exercer na 

definição do modelo de negócio e do paradigma de desenvolvimento da empresa. Assim 

como na representação visual, os resultados foram objetivados através de uma escala do tipo 

Likert de 4 pontos, sendo que o 1 representa a inexistência da relação e da influência, o 2 
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representa relação e influência fracas, o 3 representa relação e influência moderadas e o 4, a 

relação e a influência fortes. 

Tabela 5 – Influência das entidades presentes no ambiente institucional 

EMPRESAS INVESTIGADAS / 
ENTIDADES INSTITUCIONAIS  

EMPRESA X BISA PROCENGE 
VOCA 
LAB FACILIT 

CAPITAL 
LOGIN 

MÍDIAS 
EDUCATIVAS 

IN 
FORMA MÉDIA 

Autoridades governamentais 
Agências nacionais 1 1 1 1 1 1 1 3 1,25 
Governo estadual 2 1 2 1 4 1 2 2 1,87 
Governo municipal 2 1 2 1 3 1 2 1 1,62 
Governo federal 1 1 3 1 3 1 4 4 2,25 
Serviços públicos 2 1 3 1 3 2 1 1 1,75 

Entidades  internacionais 
Fundos de desenvolvimento internacional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Bancos internacionais 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Governos internacionais 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Outros organizamos internacionais 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Associações e federações 

Sociedades e associações relacionadas à 
atividade (SOFTEX, ABES, etc). 4 2 3 1 4 3 4 3 3 
Conselho da classe (CREA, CRA, etc)  1 3 1 1 1 3 1 1 1,5 
Associações e sindicatos profissionais 1 4 2 1 3 1 4 3 2,37 
Federações 1 4 1 1 2 1 1 2 1,62 

Instituições de pesquisa e educacionais 
Fundações de pesquisa 1 2 4 3 4 2 1 4 2,62 
Universidades públicas 3 3 3 4 3 2 2 4 3 
Universidades particulares 1 2 2 1 1 1 1 4 1,62 
Incubadoras 4 3 3 4 1 1 4 4 3 
Patrocinadores de pesquisas (CAPES, CNPq, 
FINEP, etc) 4 1 4 4 4 2 4 4 3,37 

Entidades de mercado 

Empresas multinacionais 1 1 2 1 4 1 1 4 1,87 
Empresas nacionais 3 1 4 1 4 3 3 4 2,87 
Arranjos produtivos locais ou outras formas 
de agrupamentos 1 3 4 4 3 2 3 4 3 
Empresas líderes de mercado 4 2 4 4 4 3 3 2 3,25 
Empresas de cunho inovador 1 3 4 3 4 3 3 2 2,87 
Entidades de proteção de patentes 1 1 2 1 2 2 1 1 1,37 
Clientes 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Fornecedores de tecnologia para 
desenvolvimento (linguagens, hardware, etc.) 4 3 4 3 3 2 3 4 3,25 
Empresas distribuidoras de produtos 1 1 2 1 1 2 2 1 1,37 
Instituições financeiras 1 1 2 1 1 2 3 1 1,5 
Mídia especializada na área (revistas, 
programas de TV, etc. 1 2 2 4 1 1 1 1 1,62 

Outros aspectos gerais 
Aspectos culturais, sociais e demográficos 3 2 2 4 3 1 4 4 2,87 
Escola de formação e background dos 
gestores e profissionais da organização 3 3 3 1 3 3 4 4 3 
Restrições e gargalos organizacionais 4 4 2 1 3 3 2 4 2,87 
GRAU DE INFLUÊNCIA QUE A 
EMPRESA RECEBE DO AMBIENTE 64 64 79 62 81 58 73 84 70,6 

Na tabela 5, percebe-se que dentre as autoridades governamentais, apenas o Governo 

Federal se caracteriza como entidade significativa presente no campo organizacional das 

empresas investigadas. De fato, o Governo Federal se configura em uma fonte de pressão 

isomórfica capaz de exercer alguma influência na definição e estruturação do modelo de 

negócio das empresas de desenvolvimento de software investigadas. Contudo, deve-se 
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destacar que a pressão isomórfica aqui definida não é exercida diretamente pelo governo 

federal, mas sim por elementos do ambiente legal definidos na esfera federal do governo.  

Através de alguns discursos registrados em entrevistas, pode-se observar que o 

Governo Federal, através do Ministério de Ciências e Tecnologia e do Ministério da 

Educação, exerce alguma pressão isomórfica que atua na modelagem dos negócios, através da 

operacionalização de leis que regulam atividades setoriais ou que resultam em novas 

oportunidades para as empresas desenvolvedoras de software. De fato, quando isso acontece, 

certos padrões isomórficos podem ser observados. De acordo com Andrade Filho e Machado-

da-Silva (2002), a lei representa uma modalidade de pressão isomórfica coercitiva, que pode 

afetar a estrutura e o comportamento das organizações, em especial quando obtém grande 

suporte social.  

São exemplos do conteúdo supracitado a lei de informática e a lei que regulamenta o 

ensino à distância, respectivamente. É importante destacar que no primeiro caso (lei de 

informática) a legislação atua sobre o processo de estruturação e institucionalização dos 

modelos de negócios de forma direta, enquanto que no segundo caso, de forma indireta. No 

caso da lei de informática, a legislação tem implicações diretas sobre a atividade de 

desenvolvimento de software, pois está relacionada com a estrutura tributária e trabalhista da 

indústria de desenvolvimento.  

Leis como a de informática apresentam especificações que são seguidas e que levam a 

incorporação de certas características aos modelos de negócios institucionalizados nas 

empresas. De fato, a institucionalização de alguns modelos de negócios como, por exemplo, o 

modelo de empresa de base tecnológica, é incentivada pela redução na carga tributária 

oferecida para empresas que fomentam o desenvolvimento tecnológico. Percebe-se que as 

empresas buscam de uma forma ou de outra se reestruturar para obter os benefícios previstos 

em lei.  

A concessão de benefícios fiscais prevista na legislação vincula-se, por um lado, à 

realização de esforços de P&D por parte das empresas em seus próprios departamentos de 

pesquisa, bem como através da celebração de convênio com outras instituições. Por outro 

lado, está associada ao cumprimento dos requisitos do processo produtivo básico, como forma 

de garantir internalização de etapas do processo de produção (ROSELINO; GARCIA, 2003). 

Outro ponto importante observado em relação à Lei de Informática é que, para as 

empresas que têm, no incentivo fiscal, a única opção de sobrevivência, a legislação, acima 

argumentada, se configura em uma fonte de pressão isomórfica coercitiva. Para as demais, a 
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legislação representa um fator condicionante que leva a determinada configuração do modelo 

de negócio por meio do incentivo para exploração de determinadas oportunidades.  

Destaca-se que, em alguns casos específicos, a legislação pode significar uma fonte de 

forças isomórficas que atuam indireta e isoladamente no campo organizacional de cada 

empresa investigada, por meio da ação de agências reguladoras. Segundo DiMaggio e Powell 

(1983) uma das principais entidades que compõe um campo organizacional é representada por 

agências reguladoras. Agências como a ANEEL e a ANATEL podem, através de sua ação 

reguladora, influenciar nos modelos de negócios de algumas organizações de 

desenvolvimento de software, através de ações coercitivas sobre o ambiente para o qual a 

empresa de software desenvolve seu produto.  

Em outras palavras, forças que levam ao movimento isomórfico coercitivo de outros 

setores econômicos podem ter reflexos ou abrir oportunidades para as empresas 

desenvolvedoras de software. Muitas vezes, a ação reguladora das agências leva as 

organizações do setor regulado a institucionalizar determinadas estruturas, muitas vezes, 

tecnológicas, tendo, assim, implicações nas empresas de desenvolvimento de software (pelo 

menos nas empresas estudadas) que assumem determinadas configurações para atender o seu 

público alvo (empresa do setor que está sendo regulado) e podendo resultar em um padrão 

isomórfico. 

Na pesquisa, foi possível evidenciar, por exemplo, a legislação referente ao ensino a 

distância que levou as instituições de nível superior a desenvolverem novas sistemáticas de 

promoção do processo de ensino-aprendizado, oportunizando à indústria de software um 

campo com muitas oportunidades. Também, pode-se citar a atuação da ANEEL com o intuito 

de regular e melhorar a prestação do serviço fornecido pelas distribuidoras de energia elétrica. 

Na realização de suas atribuições, a ANEEL determina padrões que devem ser incorporados 

pelas distribuidoras, obrigando-as, muitas vezes, a uma melhor estruturação tecnológica.         

Em relação às entidades de outras esferas do governo e os serviços públicos, pode-se 

dizer que estes, também, se mostram elementos relevantes para composição do campo 

organizacional. Todavia, estas entidades são fontes de pressões com implicações na 

estruturação e na definição do modelo de negócio de algumas empresas desenvolvedoras, 

quando estas são usuários dos produtos desenvolvidos e clientes das empresas de software. 

Nestes casos, as empresas se adéquam às especificações definidas pelo processo de aquisição 

governamental e pelos padrões apresentados nos editais. Trata-se da institucionalização de 

características específicas ao modelo de negócio para atender a forma diferenciada de 

relacionamento exigida pelo cliente público.  
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Como se sabe existe a lei 8.666/93 que especifica os trâmites burocráticos associados 

ao processo de compra pública. A Constituição da República, através do artigo 37, Inciso 

XXI, define que: 

 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: 
[...] 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública [...] (BRASIL, 
2010)  

 

 

 Desta forma, essa legislação tem implicações diretas sobre o processo de 

compra como um todo, levando as empresas focadas no fornecimento de software para 

instituições públicas à redefinição de alguns aspectos dos seus modelos de negócios.    

 Outro ponto investigado diz respeito às entidades e agências internacionais. 

Trata-se do conjunto de entidades que menos exerce pressões isomórficas capazes de 

influenciar no processo de institucionalização de características do modelo de negócio e 

práticas organizacionais. Uma possível explicação para o fato está associada à abrangência e 

ao mercado de atuação das empresas investigadas, pois estas têm foco no desenvolvimento de 

produtos destinados ao mercado nacional. 

Segundo Burzynski et al(2008) a internacionalização e a participação das empresas da 

indústria brasileira de software no cenário mundial são muito pequenas. De fato, países 

menores, ou, comparativamente, no mesmo nível de desenvolvimento econômico do Brasil, 

vêm ocupando espaço mais destacado. Os autores complementam que um dos fatores que 

interferem no resultado do Brasil no mercado internacional de software é a alta demanda 

interna. Os empresários estão muito mais preocupados em não perder negócios no país, do 

que entrar na dinâmica internacional. 

Portanto, como não há relação e interação entre as empresas investigadas e o ambiente 

institucional internacional, as entidades nele inseridas não são percebidas como fontes de 

pressão isomórfica. Uma das teses defendidas aqui e corroborada pela literatura é que deve 

haver interação para que a pressão isomórfica tenha eficácia. Segundo Scott (2001), a 

perspectiva institucional volta a atenção aos aspectos simbólicos da vida social, atenta para as 
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regras, normas e significados que surgem na interação. Em outras palavras, o campo 

organizacional é o espaço de interação onde as entidades e forças institucionais atuam.  

Por outro lado, as sociedades, associações e federações são entidades fortemente 

presentes no campo organizacional das empresas desenvolvedoras de software. Destaque foi 

dado aos sindicatos profissionais, às associações e às entidades relacionadas à atividade de 

desenvolvimento de software. São exemplos a Sociedade Brasileira para Promoção da 

Exportação de Software (SOFTEX), a Associação das Empresas de Tecnologia da 

Informação, Software e Internet (ASSESPRO), Sindicato das Empresas de Processamento de 

Dados do Estado de Pernambuco (SEPRO-PE).  

Nos casos citados, a interação promovida por estas entidades permite a troca de 

informação e a consolidação de conhecimento sobre os negócios, tanto do nível estratégico 

quanto operacional. Estas informações são, muitas vezes, incorporadas pelo ator 

organizacional e levadas à própria empresa, redefinindo sua estratégia e sua estrutura, ou seja, 

o modelo de negócio institucionalizado. Nesse sentido, segundo Gomes (2007), as entidades 

setoriais têm um importante papel, que é o de auxiliar e orientar os empresários na definição 

de estratégias para o setor e também em suas empresas, individualmente.  

Deve-se destacar que a interação promovida é proveniente de estratégias diversas 

adotadas por essas entidades como, por exemplo, eventos, cursos e fóruns formais de 

discussão. Nos casos investigados, tanto há evidências do fluxo de conhecimento teórico e 

explícito, quanto prático e tácito. Acerca disso, constata-se que as associações setoriais podem 

ser tanto a real fonte da pressão isomórfica ou, apenas, o elo necessário para que outras 

entidades institucionais interajam com as empresas de desenvolvimento de software. Quando 

configuradas como reais fontes de pressões isomórficas, as entidades relacionadas ao setor de 

desenvolvimento de software atuam na promoção, por exemplo, de cursos e treinamentos 

próprios.  

Por outro lado, os fóruns de discussão e as reuniões sistemáticas que ocorrem nessas 

entidades proporcionam a interação de várias instituições do ambiente. Neste último caso, 

existem relações institucionais sendo estabelecidas e mediadas pelas associações e sociedades 

setoriais. Trata-se, portanto, de entidades que atuam na estruturação do campo organizacional 

como agente catalisador para o estabelecimento de relações institucionais significativas para o 

isomorfismo setorial. Segundo DiMaggio e Powell (1991), quanto maior o grau de 

estruturação de um campo, maior o grau de isomorfismo.   

Os conselhos de classes e sindicatos também demonstram influência na estruturação 

de algumas empresas de software. Contudo, não se evidencia pressão isomórfica relacionada à 
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atividade central destas entidades, mas sim pelo fato destas entidades se configurarem como 

clientes de algumas das empresas estudadas como é o caso da OAB e o sindicato dos 

auditores fiscais do Estado de São Paulo. A argumentação permite apurar que estas entidades 

exercem pressões isomórficas, especificamente, sobre as empresas com as quais 

transacionam, sendo suas forças isomórficas focadas em tais empresas.  Portanto, para a 

grande maioria das empresas, tais organizações não fazem parte da dinâmica do campo 

organizacional em questão.   

Já o grupo composto por entidades educacionais e de pesquisa é um dos que mais 

exercem pressões isomórficas sobre a estruturação do modelo de negócio das empresas 

investigadas. A única exceção de tal grupo são as instituições de ensino particulares, pois não 

são percebidas pelos entrevistados como fonte de pressão isomórfica. Já as fundações e 

órgãos patrocinadores de pesquisa, as universidades públicas e as incubadoras de empresa se 

mostraram extremamente importantes na institucionalização dos modelos de negócio das 

empresas investigadas. Dentre as universidades públicas, destaque especial é dado, nesta 

pesquisa, a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), através do Centro de Informática. 

É possível observar que a universidade apoia a iniciativa empreendedora de empresas 

de desenvolvimento de Software, sem que haja um viés explicita e formalmente apresentado 

em relação aos modelos de negócio institucionalizados pelas empresas. Contudo, foi 

constatado que a universidade prega fortemente a inovação, o que pode levar a uma 

externalidade involuntária que é a estruturação prioritária de empresas de base tecnológica. 

De toda forma, as empresas mantêm boa relação com a universidade, sendo esta relação 

fortalecida pelo fato da maioria dos proprietários das empresas de software do polo 

investigado ser egressa da UFPE e do Centro de Informática, o que potencializa a capacidade 

isomórfica dessas entidades  

De fato, foi possível perceber que a universidade é fonte de pressões isomórficas que 

tanto atuam na manutenção do que é tradicional, quanto propagam mudanças desenvolvidas 

internamente ou observadas no ambiente natural, desde que estas sejam julgadas e aceitas 

como verdade pela própria academia. Em outras palavras, a universidade atua, no contexto 

investigado, no sentido de manter o status quo até que uma nova possibilidade seja legitimada 

pela própria comunidade, sendo este o momento de inflexão em que a pressão isomórfica 

proveniente da universidade passa a pregar a mudança. Segundo Kunsch (1992), como 

integrante do sistema global, a universidade ajuda a manter os valores e as normas aceitas 

pela sociedade, evitando, portanto, a desintegração social. E, como estrutura adaptativa, cria, 
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desenvolve novos conceitos e aproveita as informações disponíveis, sendo, talvez, a mais 

visível instituição voltada para a mudança. 

Com relação às fundações e órgão de pesquisa, percebe-se que a Financiadora de 

Estudos e Projetos (FINEP), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPQ), a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) e a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco 

(FACEPE) são entidades relevantes para a compreensão da modelagem das empresas de 

software, uma vez que estas fazem uma série de exigências e especificações acerca dos 

projetos que são por elas financiados.  

Segundo o Ministério de Ciência e Tecnologia (2010), com a incorporação das duas 

mais importantes agências de fomento do país, a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) 

e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e suas unidades 

de pesquisa, o Ministério da Ciência e Tecnologia passou a coordenar o trabalho de execução 

dos programas e ações que consolidam a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

O objetivo dessa política é transformar o setor em componente estratégico do 

desenvolvimento econômico e social do Brasil, contribuindo para que seus benefícios sejam 

distribuídos de forma justa a toda a sociedade.  

Portanto, trata-se de uma política do Governo Federal para incentivar a criação de 

produtos tecnológicos e, consequentemente, empresas a eles alinhadas. Nesta perspectiva, 

muitos editais para financiamentos públicos são especificados de forma a promover o 

isomorfismo em torno de modelos de negócios que privilegiam o desenvolvimento de 

produtos tecnológicos. De fato, pode-se constatar que algumas empresas são estruturadas, 

exclusivamente, para explorar recursos de projetos de pesquisa e dependem das entidades 

financiadoras para sobreviver.  

Neste contexto, o programa PRIME (Primeira Empresa Inovadora) foi bastante citado. 

Este tem como objetivo a criação de condições financeiras favoráveis para que um conjunto 

significativo de empresas nascentes de alto valor agregado possa consolidar com sucesso a 

fase inicial de desenvolvimento dos seus empreendimentos. Portanto, é visível que as políticas 

do governo, materializadas através de entidades de fomento e pesquisa, têm cumprido seu 

papel isomórfico, pois, como constatado, a maioria das empresas investigadas são empresas 

com foco na produção de software com alto valor agregado. 

Outro achado interessante é que mesmo empresas voltadas para o mercado como, por 

exemplo, é o caso da maioria das fábricas de software, em algumas situações, buscam 

desenvolver projetos financiados pelas entidades supracitadas e, para isso, se moldam as 
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exigências especificadas em editais. Neste caso, há uma pressão isomórfica que leva este tipo 

de empresas a institucionalizar, em seus modelos de negócio, características que normalmente 

estão associadas às empresas de base tecnológica para serem legitimadas e, com isso, terem 

acesso às fontes de financiamento.  

Também, foi constatado que algumas empresas criam e recriam seus modelos de 

negócios para viver, exclusivamente, dos recursos públicos disponibilizados por agências e 

entidade de fomento. Em outras palavras, estas empresas não têm um foco específico de 

mercado, pois atuam de forma a explorar as oportunidades de financiamento disponibilizado 

para o desenvolvimento de produtos tecnológicos e de informática para as diversas áreas do 

conhecimento. A estas empresas é dado o nome de empresa “chapa branca”, conforme já 

evidenciado em seções anteriores. 

Trata-se de uma disfunção da proposta original associada a essa política de incentivo e 

fomento tecnológico do governo. De fato, outras disfunções já foram associadas a essas 

políticas. Segundo Avellar (2007) um fenômeno chamado efeito crowding out (efeito 

substituição) já foi observado. Trata-se de empresas que, simplesmente, alocam recursos às 

atividades inovadoras que já seriam previamente alocados, mesmo sem o incentivo do 

governo. Nesse caso, a política de fomento à inovação, seja qual for o instrumento executado, 

seria incapaz de estimular as empresas a aumentarem seu gasto em atividades inovadoras, 

limitando-se a reduzir o custo dessas atividades.    

Com relação às incubadoras, é notório que algumas das empresas são provenientes de 

um processo de incubação. Durante esse período de incubação, as empresas seguem padrões 

especificados pelas próprias incubadoras, o que acaba impactando na estruturação do modelo 

de negócio institucionalizado. Dentre as incubadoras citadas estão o Centro de Estudos e 

Sistemas Avançados do Recife (CESAR), o Núcleo de Empreendimentos em Ciência, 

Tecnologia e Artes (NECTAR), a Incubadora de Empresas de Base Tecnológica do ITEP 

(INCUBATEP), a Base para Empreendimentos de Alta Tecnologia (Recife BEAT) e a Rede 

Pernambucana de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (RINEPE/ 

INCUBANET).  

Deve-se destacar que, em algumas incubadoras, há exigências em relação ao modelo 

de negócio institucionalizado. Por exemplo, na INCUBATEP, somente, são incubadas 

empresas de base tecnológica. Portanto, empresas que desejam incubação nestas entidades 

devem institucionalizar características chave para obterem sua legitimação e aceitação, e com 

isso auferir os benefícios da incubação. Neste ponto, é preciso dizer que dois movimentos 

foram identificados. O primeiro retrata as empresas já estruturadas que, para serem 
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incorporadas a uma incubadora, redefinem algumas características do seu modelo de negócio. 

E as empresas que, desde sua gênese, são estruturadas com base nas especificações desejadas 

pela incubadora pretendida.  

Segundo Dornelas (2002), existem vários tipos de incubadoras de empresas: 

incubadora de empresas de setores tradicionais, incubadora mista, incubadora de empresas de 

agronegócios, incubadora de cooperativas e de outras formas de associação, incubadora 

virtual e incubadora de empresas de base tecnológicas. De fato, esta última apóia empresas 

atuantes em setores tecnologicamente dinâmicos e as que têm na inovação tecnológica o 

diferencial do seu negócio. Assim, associado ao tipo de incubadora existe um conjunto de 

pressões isomórficas compatíveis com os objetivos da incubadora que influencia a 

estruturação das empresas incubadas.  

Com relação às entidades mais diretamente ligadas ao mercado como, por exemplo, os 

clientes, as empresas fornecedoras de tecnologia de desenvolvimento, os arranjos produtivos 

locais e as empresas líderes de mercado são tidas como entidades que exercem forte pressão 

isomórfica na estruturação do modelo de negócio. O fato das organizações investigadas 

serem, em sua maioria, empresas voltadas para o mercado leva ao posicionamento do cliente e 

do público alvo como uma das principais entidades do ambiente institucional capazes de 

influenciar na institucionalização do modelo de negócio das empresas.  

Deve-se destacar que os clientes exercem influência em cada uma das empresas 

separadamente. Ou seja, cada empresa se estrutura para se legitimar e atender o seu público 

alvo específico. E este, por sua vez, representa uma entidade importante no campo 

organizacional de cada uma das empresas, pois se observa que, em todos os casos, os clientes 

são organizações (instituições) que buscam a estruturação tecnológica de seus processos para 

atender e se legitimar frente aos seus próprios clientes.  

Portanto, as instituições clientes exercem pressão para que as empresas de 

desenvolvimento de software se estruturem de forma a atender suas necessidades, mas sem 

que isso se configure como um movimento isomórfico generalizado, uma vez que cada 

empresa de desenvolvimento de software se relaciona com clientes específicos com forças 

isomórficas restrita ao escopo da relação estabelecida. De acordo com DiMaggio e Powell 

(1983), a área de atuação das empresas é denominada de campo organizacional, uma arena 

formada por fornecedores, agências reguladoras, concorrentes e clientes que definem o espaço 

e o escopo de atuação da organização. 

Neste sentido, como cada empresa investigada procura atender um nicho de mercado 

específico e pouco explorado, há uma tendência de que as empresas institucionalizem 
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modelos de negócios com estratégias de enfoque e relacionamento mais íntimos com os seus 

públicos-alvo. Esta é uma das razões pelas quais os campos organizacionais das empresas 

investigadas se diferenciam um dos outros. Como possuem clientes distintos entre si, as 

empresas enxergam campos organizacionais parcialmente diferentes. Não totalmente 

diferentes, mas diferentes em alguns aspectos. De fato, constata-se que algumas entidades são 

percebidas como fonte de pressões isomórficas por todas as organizações, enquanto outras 

não.     

Tal discussão permite trazer o conceito de contexto institucional de referência. 

Segundo Machado-da-Silva, Fonseca e Fernandes (1999), o ambiente e as pressões que dele 

surgem são separados, de acordo com o nível de análise que pode ser local, regional, nacional 

e internacional. Nesta ótica, respostas organizacionais às pressões ambientais variam e 

dependem da abrangência do esquema interpretativo prevalecente na organização. 

Organizações que atuam com contexto institucional de referência estritamente local 

certamente não perceberão pressões advindas de outros níveis.  

Os arranjos produtivos locais são, por exemplo, importantes fontes de forças 

isomórficas, quando considerado apenas o escopo local. No caso, o Porto Digital, arranjo 

produtivo local de tecnologia com foco no desenvolvimento de software, foi apresentado 

pelos entrevistados como a principal rede interorganizacional do ambiente institucional 

investigado, podendo, contudo, não ser em um nível nacional de análise. De forma geral, a 

influência isomórfica localmente percebida pode ser exercida direta e indiretamente pela 

entidade Porto Digital.  

De forma direta, o Porto Digital, enquanto entidade formal, promove eventos e 

discussões que propiciam a troca de informação estratégica, inclusive com outras entidades, 

que podem, consequentemente, levar a redefinições nos modelos de negócio das empresas de 

software. Para compreender melhor o papel do Porto Digital no campo organizacional das 

empresas investigadas, faz-se necessária uma analogia semelhante a apresentada na análise 

das entidades setoriais (associações e sociedades).  

Indiretamente, a influência do Porto Digital está associada à ambiência por ele 

promovida. É possível constatar que por estarem fisicamente em uma mesma região, as 

empresas vivem em um ambiente de troca de informação e criação de parcerias (formal ou 

informal) que tem implicações diretas na definição das estratégias e elementos estruturais 

institucionalizados nas empresas. De fato, a inserção de algumas empresas investigadas no 

Porto Digital e, consequentemente, a formação de redes interorganizacionais se configuram 
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em ação estratégica adotada para conseguir legitimidade e outros benefícios frente ao 

ambiente institucional.  

De acordo com Oliver (1990), as razões para a formação de relacionamento e de redes 

referem-se a um conjunto de fatores condicionantes e institucionais que induzem a formação 

de configurações interorganizacionais. A autora apresenta classes para enquadrar os diversos 

fatores condicionantes levados em consideração na formação de redes colaborativas, quais 

sejam: assimetria, reciprocidade, eficiência, estabilidade, legitimidade e necessidade legal. 

 Desta forma, as empresas de desenvolvimento, ao participarem da rede 

interoganizacional articulada em torno do Porto Digital, passam a auferir ganhos relacionados 

à transposição de contingências associadas às classes acima elencadas. O primeiro deles diz 

respeito ao incentivo fiscal oferecido pelo Governo de Pernambuco às empresas 

“embarcadas” fisicamente na região do Porto Digital. A ambiência e a troca de informação já 

relatadas, também, figuram entre os ganhos proporcionados. 

Ainda relacionada às entidades de mercado, as empresas líderes de mercado são tidas 

como fonte inspiradora e alvo de ações de benchmarking. Ficou constatado que, muitas vezes, 

as empresas procuram se inspirar em empresas líderes de mercado, pois estas empresas 

podem apresentar posturas frente ao mercado que se tornam interessantes e que merecem ser 

estudadas, sendo algumas de suas ideias extraídas e implementadas em outras organizações, 

mesmo que estas atuem em um mercado completamente diferente. O Google, a Microsoft e 

várias outras foram citadas como empresas que tem opções estratégicas e características 

estruturais interessantes, mesmo que adotem estratégias que levem a um posicionamento de 

mercado diferente do pretendido pelas empresas investigadas. 

Assim, a institucionalização de certas características das empresas líderes de mercado 

provoca um movimento isomórfico no ambiente institucional analisado. O que leva as 

organizações a assumirem esta postura isomórfica em relação às organizações líderes no seu 

ambiente específico é o fato delas buscarem soluções para os seus problemas. Assim, passam 

a desenvolver modelos de negócios e processos semelhantes aos observados em outras 

organizações a fim de facilitar as suas relações interorganizacionais, favorecendo o seu 

funcionamento a partir da utilização de regras socialmente aceitas (MACHADO-DA-SILVA; 

FONSECA, 1993). 

Todavia, acerca da incapacidade de resolver os problemas com ideias criadas 

internamente, há, na pesquisa, a percepção de dois pontos importantes. Apesar de Dimaggio e 

Powell (1983) apresentarem que, quando uma empresa segue as tendências de mercado, 

acompanhando o perfil de seus líderes, esta empresa está se sujeitando ao mecanismo de 
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isomorfismo mimético, desde que esse movimento se configure em um padrão coletivo. O 

isomorfismo mimético também é caracterizado quando, independente da relação com 

eficiência técnica, uma empresa adota uma ação ou estrutura socialmente legitimada, é 

adotada, pois não tem uma resposta para um dado problema. 

Nesta perspectiva, o que se observa é que as empresas analisadas procuram 

institucionalizar características de empresas líderes de mercado aos seus modelos de negócios 

e aos processos produtivos, não pela incapacidade que as mesmas têm de criar soluções 

próprias, mas pela decisão consciente de estar economizando recursos (pessoal, tempo, etc.) 

ao não buscar “reinventar a roda”. Portanto, há uma preocupação e uma relação de causa e 

efeito previamente percebida pelas organizações investigadas quando da institucionalização 

de estruturas e estratégias de empresas líderes de mercado.  

O outro ponto identificado, que é uma perspectiva diferente da usualmente observada 

na literatura, está relacionado à busca de experiências consideradas fracassadas. A partir delas 

as empresas procuram se estruturar de forma diferente para não incorrer nos mesmos erros, o 

que leva a um “polimorfismo”. Em outras palavras, a experiência de fracasso vivenciada por 

uma empresa no passado leva outras a institucionalização de modelos de negócios diversos 

cujas características são diferentes das encontradas no modelo associado ao fracasso. 

Já as empresas fornecedoras de tecnologia para desenvolvimento de software também 

mostraram certa capacidade de gerar pressões isomórficas sobre a definição dos modelos de 

negócios das empresas investigadas e dos seus processos produtivos. Nos casos estudados, 

ficou evidenciado que, com a evolução das tecnologias de desenvolvimento, há uma 

necessidade de reflexão sobre o que vem sendo desenvolvido e como isso vem sendo 

desenvolvido. Alguns fornecedores de tecnologia podem influenciar nas definições estruturais 

da empresa pelo fato de que, muitas vezes, existe uma relação de dependência com o padrão 

atualmente definido.  

Nesse caso, a assimetria de poder leva uma empresa a se moldar aos padrões exigidos 

pela empresa dominante que, na indústria de software, pode ser uma empresa fornecedora de 

tecnologia para desenvolvimento. Empresas como Microsoft, Dephi, Oracle, etc. foram 

citadas como exemplos de empresas cujos padrões por elas definidos são forças isomórficas 

importantes no ambiente institucional investigado. Para algumas empresas, essa adequação 

faz parte da relação de parceria criada com empresas maiores, enquanto, para outras, está, 

simplesmente, associada à busca pela legitimidade frente aos seus mercados consumidores. 

Por outro lado, o advento tecnológico e o estabelecimento de novos padrões 

tecnológicos são importantes fatores condicionantes identificados nessa pesquisa. As 
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linguagens open source, por exemplo, são destacadas como um avanço importante e que tem 

implicações diretas nos modelos de negócio de algumas empresas, uma vez que estas 

empresas passaram a incorporar e, até mesmo, a se moldar de acordo com esse novo padrão.  

Neste caso, os fornecedores se apresentam como entidades capazes de transmitir esses 

avanços e acelerar a curva de aprendizado que leva mudanças ao padrão institucionalizado. 

Essa importação de conhecimentos se dá de várias formas como, por exemplo, através de 

relacionamentos estratégicos das organizações com clientes, fornecedores e parceiros, que 

resultam em conhecimento que acelera a aprendizagem (CHOO, 2003). 

Ainda dentre as empresas de mercado investigadas, é possível identificar que as 

empresas de consultorias exercem pressão isomórfica sobre a estruturação dos modelos de 

negócios de algumas empresas, principalmente, pelo acesso que os consultores têm aos atores 

organizacionais estratégicos. Também, percebe-se que a real intenção dessas entidades e de 

seus consultores, ao transmitir suas opiniões e conhecimentos para os empresários, é que isso 

venha a influenciar nas decisões estratégicas da empresa. 

Segundo Siqueira e Mattos (2006), a atuação das consultorias externas em projetos de 

reforma estrutural em empresas privadas geralmente é caracterizada pela ligação direta dos 

consultores à cúpula da empresa, com a qual aprofundam vínculos. Suas metodologias, nesses 

casos, têm orientação top-down e incluem ações de motivação e envolvimento da cúpula no 

desenvolvimento dos projetos, o que possibilita uma participação estratégica da consultoria.  

Todavia, muitas vezes, não surte os efeitos esperados, pois os gestores da empresas 

investigadas apresentam competências (atitudes, conhecimentos e habilidades) que os 

permitem agir com certa autonomia. O que pode ser dito é que, no caso das forças isomórficas 

provenientes das consultorias, entidades que possuem consultores com muita formação 

teórica, mas com pouca experiência de mercado, têm sua capacidade isomórfica restringida. 

Por outro lado, pessoas que tenham larga experiência no mercado podem exercer influência 

significativa na definição de um negócio.      

Acerca da intensidade das pressões isomórficas provenientes das empresas de 

mercado, um fato se mostra interessante. Entre as empresas nacionais e de empresas 

internacionais, percebe-se que as primeiras conseguem exercer maior influência sobre o 

processo de estruturação dos modelos de negócios institucionalizados nas empresas de 

desenvolvimento de software analisadas. Pode-se inferir que, por atuarem, principalmente, no 

mercado interno, as empresas de desenvolvimento de software investigadas não interagem 

com as entidades de mercados internacionais, corroborando o argumento acerca da baixa 

internacionalização das empresas de software.  
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A exceção a essa regra é observada na argumentação de que a pressão isomórfica 

exercida é proporcional ao grau de interação que se mantém com as entidades caracterizadas 

como sendo as fontes de tais forças isomórficas. Portanto, algumas empresas internacionais 

que atuam no mercado nacional são fontes significantes de forças isomórficas, pois participam 

da dinâmica do campo organizacional e interagem com as empresas locais de 

desenvolvimento. Sobre a interação, tal argumentação pode ser generalizada para qualquer 

entidade presente no ambiente institucional. 

Outros aspectos gerais levantados e tidos como importantes na definição do modelo de 

negócio das empresas dizem respeito aos aspectos do macro ambiente institucional e ao 

background e a formação dos atores organizacionais. No primeiro caso, têm-se algumas 

variáveis, principalmente, culturais, sociais, políticas e tecnológicas capazes de exercer 

pressão sobre o processo de estruturação e institucionalização do modelo de negócio de uma 

organização. O caso das entidades políticas fica claro e é fácil compreender a influência que 

as mesmas exercem sobre as empresas investigadas. Para isso, basta retomar a argumentação 

apresentada com relação à lei de informática e a lei da inovação. Apesar de ser considerada 

por muitos autores como fonte de pressões isomórficas coercitivas (ANDRADE FILHO; 

MACHADO-DA-SILVA, 2002), as leis supracitadas atuam na estruturação dos modelos de 

negócios da empresa através do incentivo a incorporação de certas características e não 

através da coerção.  

Também não é difícil a visualização das influências de variáveis tecnológicas, uma 

vez que a indústria de desenvolvimento de software mantém relação estreita com a evolução 

da ciência e da tecnologia. Essa última propicia condições tanto para a modificação quanto 

para a criação de novos modelos de negócios, inclusive das empresas de desenvolvimento. 

Como já demonstrado, a inovação tecnológica proporciona novas formas de estruturação das 

organizações e processos, muitas vezes, fundamentados em princípios de reengenharia. De 

fato, vários autores (HAMMER, 1990; DAVENPORT, 1994) apresentam que a tecnologia é 

elemento basilar da reengenharia. No contexto da presente pesquisa, o avanço da internet, por 

exemplo, tem proporcionado que as empresas de software operem com o conceito de software 

as a service que representa um novo modelo de negócio. 

As variáveis sociais e culturais, apesar de não possuírem relações tão explícitas quanto 

as mecionadas nos dois parágrafos anteriores, também foram evidenciadas como capazes de 

exercer alguma pressão na definição do modelo de negócio. Os aspectos culturais e sociais 

dizem respeito às características da sociedade como um todo. Portanto, mudança, neste 

contexto, implicará em necessidade de modificações dos negócios. Deve-se dizer que o grau 
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de influência vai variar de acordo com a mudança e com as características das regras e normas 

socialmente estabelecidas e aceitas. É fato, que existem diversas teorias que explicam a 

estruturação organizacional que levam em consideração variáveis sócio-culturais. 

Por fim, o background e a formação do ator organizacional (gestor e profissionais da 

empresa) são considerados variáveis importantes para a compreensão do processo de 

estruturação dos modelos de negócio das empresas de desenvolvimento de software. Em, 

praticamente, todos os casos, o background e a formação do gestor e profissionais foram 

reconhecidos como aspectos importantes para a definição do modelo de negócio e processo de 

desenvolvimento estabelecido na empresa. De forma geral, os empresários e profissionais 

trazem para dentro do negócio parte de suas vidas pregressas incorporadas a sua 

personalidade e forma de agir. 

O que se percebeu de fato é que o background e a formação dos indivíduos é uma 

forma de resgatar pressões isomórficas vivenciadas pelos atores organizacionais no passado. 

Em outras palavras, algumas entidades são capazes de exercer pressões isomórficas, 

“permanentemente”, através do ator organizacional, sobre todas as organizações por onde ele 

passar. É obvio que essa pressão vai sendo alterada à medida que o indivíduo vivencia novas 

experiências e é submetido a novas pressões institucionais, bem como à medida que as 

relações institucionais e outros aspectos gerais vão se modificando. 

O background e a formação, assim como outros aspectos associados ao ator 

organizacional (competência do ator, etc.) e à própria empresa (história, trajetória, etc.) se 

mostram importantes para o entendimento do processo de estruturação e institucionalização 

dos modelos de negócios investigados, sendo fornecidas explicações acerca da dinâmica 

acima anunciada mais adiante na pesquisa.  

Enfim, a partir das análises apresentadas nesta última seção, pode-se ter uma ideia 

geral do ambiente institucional no qual as empresas de software investigadas estão inseridas, 

bem como do modo como o ambiente se relaciona com o processo de institucionalização dos 

modelos de negócios de tais empresas. A seguir, é feita uma análise semelhante a aqui 

apresentada, porém com foco na estruturação do paradigma de desenvolvimento.   

 
 

5.3.2 Dinâmica institucional para estruturação do processo de desenvolvimento 
 
 

Mesmo estando intimamente relacionada à estruturação dos modelos de negócio, a 

institucionalização do paradigma e do processo de desenvolvimento de software mostra 
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algumas particularidades que tornam a sua descrição e o seu detalhamento merecedores de 

argumentação própria.   

Do ponto de vista da metodologia de desenvolvimento, pode-se evidenciar que 

existem muitas entidades institucionais envolvidas na sua dinâmica de estruturação. Contudo, 

pode-se dizer que o próprio modelo de negócio, que é um fator interno à organização, tem 

relação direta como o paradigma de desenvolvimento estruturado e, consequentemente, com o 

processo, com a metodologia e com as práticas institucionalizadas. De fato, com visto 

anteriormente, todas as empresas que se declararam fábricas de software possuem 

metodologias que seguem os padrões definidos no Manifesto Ágil. Por outro lado, das quatro 

empresas caracterizadas como sendo empresas de base tecnológica, três são usuárias de 

metodologias tradicionais da engenharia de software. 

Tal relação pode ser explicada por se configurar como um fator de alinhamento 

condicionante ao atendimento do objetivo organizacional. O alinhamento estratégico 

corresponde à adequação e integração funcional entre ambiente externo (mercados) e interno 

(recursos financeiros, tecnológicos, humanos e processuais) para desenvolver as competências 

e maximizar o desempenho organizacional (HENDERSON; VENKATRAMAN, 1993). 

 Percebe-se que o conceito de alinhamento aqui explorado, perpassa o comumente 

apresentado nas discussões de TI, sendo resgatada a argumentação extraída de que a 

organização é um sistema complexo cujos processos e tarefas são variáveis fundamentais e 

que, portanto, devem estar alinhadas e interagindo em prol da implantação das estratégias 

organizacionais. Ou seja, qualquer recurso disponível pela organização deverá ser utilizado 

para alcançar os objetivos organizacionais definidos nos modelos de negócios das empresas 

(LEVITT, 1965).  

Também, pode-se inferir que esse fato está relacionado ao tipo de produto 

desenvolvido pelas empresas. De forma geral, as fábricas de software precisam dar respostas 

imediatas ao mercado, entregando produto de acordo com a necessidade dos clientes, 

enquanto que empresas de base tecnológica desenvolvem seus produtos dentro de padrões de 

projetos que, antes do início do desenvolvimento do mesmo, necessitam ter todo o escopo e 

outras dimensões do projeto bem definidas. 

Além de serem consideradas básicas e compatíveis com a formação de muitos 

profissionais de software, as metodologias tradicionais encontram um forte fator 

condicionante na necessidade de controle rigoroso em alguns projetos de desenvolvimento de 

software. Nas empresas de base tecnológica, principalmente, percebe-se a adoção de 

metodologias tradicionais em projetos de software que demandam controle efetivo de escopo, 
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prazo e custo. Os projetos financiados por alguma agência de formento são projetos que 

demandam alto grau de controle. De fato, a entidade de fomento requer, através de seus 

editais, a especificação completa do projeto antes mesmo de sua aprovação e execução. 

Segundo Valério Netto (2006), em empresas de base tecnológica, os gerentes devem, 

durante o planejamento e execução do projeto, analisar e determinar os recursos a serem 

alocados para cada atividade definida para o cronograma de execução, bem como manter as 

metas claramente definidas, a eficiência do sistema de comunicação e a gerência sobre suas 

equipes. Desta forma, as práticas associadas ao paradigma tradicional de engenharia de 

software estão bastante alinhadas as propostas de gestão de projetos praticados em empresas 

de base tecnológica.    

Também há indícios de que a metodologia de desenvolvimento reflete as 

características das empresas e de seu setor de atuação. Em outras palavras, o setor atendido 

pela empresa e o modelo de negócio empregado apresentam relação com o paradigma, a 

metodologia e as práticas institucionalizadas no processo de desenvolvimento do software. Ou 

seja, quando o setor para o qual a empresa fornece seus produtos é, por exemplo, mais 

conservador e estático, a empresa tende a adotar um modelo de negócio e uma metodologia de 

desenvolvimento também mais conservadores.  

Além do alinhamento estratégico, foram evidenciadas relações institucionais externas 

que as empresas investigadas mantêm com o ambiente no qual estão inseridas e que fornecem 

explicações para a estruturação do paradigma e do processo de desenvolvimento. A seguir, é 

apresentada uma série de entidades que se configuram como fatores condicionantes para a 

institucionalização do paradigma, da metodologias e das práticas de desenvolvimento de 

software. A lógica de argumentação dos resultados está pautada na identificação e 

apresentação de cada uma das entidades e das pressões isomórficas identificadas nas 

entrevistas. 

Tratando, mais especificamente, da institucionalização dos elementos em pauta, pode-

se dizer que, em alguns casos, o processo de desenvolvimento foi estruturado em função da 

familiaridade prévia que a equipe de desenvolvimento tinha com determinado paradigma e, 

consequentemente, com as metodologias e com as práticas institucionalizadas. Neste caso, o 

background e a formação acadêmica das pessoas das equipes são fatores condicionantes 

importantes. Ocorre que as pessoas tendem a aplicar ou replicar “coisas positivas” vistas ou 

vivenciadas no passado. Quando o conhecimento é apropriado, o mesmo pode se utilizado de 

forma competitiva, aumentando sua probabilidade de obter sucesso na implementação da 
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estratégia de replicação (BANDEIRA-DE-MELLO; BARBOSA DA SILVA; LENGERT, 

2009). 

Nesta perspectiva, a universidade tem papel preponderante, pois está diretamente 

associada ao background e à formação dos atores organizacionais consultados. Evidenciou-se 

que na Universidade Federal de Pernambuco (local de formação da grande maioria dos 

entrevistados), havia maior foco nas metodologias tradicionais, pelo menos na época em que a 

maioria dos entrevistados cursaram educação superior. De fato, o termo “Metodologias 

Ágeis” tornou-se popular em 2001 quando dezessete especialistas em processos de 

desenvolvimento de software representando as metodologias Scrum e Extreme Programming 

(XP) e outros, estabeleceram princípios comuns compartilhados por todas esses metodologias. 

Foi então criada a Aliança Ágil e o estabelecimento do Manifesto Ágil. 

Por outro lado, há indícios de que, com o passar do tempo, a universidade passou a, 

também, incorporar, nos seus conteúdos curriculares, traços da engenharia de software focada 

no paradigma ágil. Em outras palavras, é possível que, com a mudança curricular supracitada, 

a universidade tenha uma postura diferente da relatada e seja atualmente uma entidade 

promotora e difusora de conhecimento mais heterogêneo e equilibrado no tocante aos 

paradigmas de desenvolvimento. De fato, em empresas mais novas como, por exemplo, a 

Mídias Educativas e a Empresa X, é possível identificar que os entrevistados já sinalizam a 

presença do paradigma ágil quando se referem aos conteúdos vistos na época da graduação.  

O fato é que, sem a reciclagem permanente de suas equipes, algumas empresas 

permanecem com práticas e metodologias institucionalizadas que pode não ser a mais 

adequada, simplesmente, por não conhecer as demais opções existentes. Nesta perpectiva de 

análise, foi evidenciado que algumas empresas não têm conhecimento profundo sobre outras 

metodologias existentes no mercado a não ser aquela institucionalizada em sua própria 

empresa. Nestes casos, devido a postura passiva do ator organizacional, mudanças no 

processo de desenvolvimento só ocorrem quando se é identificado algum gargalo ou alguma 

restrição das práticas atualmente institucionalizadas frente às demandas do mercado.  

Desta forma, a questão referente ao domínio prévio que a equipe tem sobre uma 

metodologia em contrapartida à falta de conhecimento sobre metodologias diferentes leva a 

uma reflexão sobre a possibilidade das metodologias atualmente institucionalizadas nessas 

empresas não serem a melhor alternativa para elas, levantando-se a hipótese de uma 

metodologia estar institucionalizada para manutenção do status quo, pois é sabido que o 

processo de mudança tem um custo que ocasiona uma resistência natural por parte da 

organização. 
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Da ecologia populacional, Hannan e Freeman (1977) explicam que as mudanças 

organizacionais são usualmente lentas, contínuas e reguladas pelas mudanças do próprio 

ambiente em que a organização está inserida. Portanto, desde que uma determinada estrutura 

(no caso, a metodologia atualmente institucionalizada) atenda minimamente as demandas do 

ambiente, haverá uma pressão natural para a manutenção do status quo.  

Os resultados encontrados permitem inferir que as empresas, na maioria dos casos, 

institucionalizam, inicialmente, uma metodologia pertencente ao paradigma tradicional, para, 

só então e quando necessário, partirem para uma proposta ágil. Em muitos casos, observou-se 

que a migração da engenharia de software tradicional para a abordagem ágil é um fato 

comum. Tal mudança pode ser provocada por alguns fatores externos e internos distintos, mas 

os sucessivos fracassos vivenciados por uma empresa quando da aplicação de uma 

determinada configuração processual e metodológica se mostrou um fator condicionante 

significativo para busca de novas opções.  

Não se quer dizer que todas as empresas fracassaram ao institucionalizar essa 

configuração, apenas, que algumas relataram que o fracasso com a mesma levou a empresa a 

estruturar outras possibilidades. Neste caso, o fracasso está muito associado às restrições e aos 

gargalos identificados no processo produtivo. Nadler et al (1995) afirmam que muitos fatores 

promotores da mudança organizacional são provenientes do ambiente externo, mas algumas 

descontinuidades internas também podem promover a mudança organizacional. Portanto, a 

identificação de gargalos e as restrições organizacionais são fatores que levam a 

quetionamentos acerca da eficácia do processo de desenvolvimento atualmente estruturado e a 

sua consequente substituição. 

Nos casos investigados, os gargalos podem promover mudanças no paradigma, na 

metodologia e nas práticas institucionalizadas, mas sem que haja relação explícita desse fator 

condicionante com uma estrutura de processo específica a ser institucionalizada. De fato, a 

institucionalização de novos paradigmas, metodologias e práticas está mais atrelada a outras 

variáveis como, por instância, consultorias, treinamentos, parcerias e outros, permitindo 

concluir que as características do processo de desenvolvimento são institucionalizadas de 

acordo com o grau de exposição que as empresas e, consequentemente, seus atores 

organizacionais têm a certos paradigmas, metodologias e práticas de desenvolvimento. 

Outro ponto identificado que tem implicações na metodologia adotada diz respeito aos 

processos de certificação incorporados pelas empresas. Pode-se dizer que certificações como, 

por exemplo, a MPS.BR e CMMI demandam a definição do processo de desenvolvimento de 

forma bastante detalhada. Neste caso, dentre as possibilidades analisadas, as metodologias do 
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paradigma tradicional têm se mostrado as mais indicadas e empregadas. Contudo, cada 

entidade certificadora apresenta um conjunto diferente de requisitos que, quando atendido, 

leva a institucionalização de características específicas próprias de cada sistema de gestão da 

qualidade. 

Maranhão (2006) afirma que um sistema de gestão da qualidade é um conjunto de 

requisitos que tem por finalidade garantir a previsibilidade e repetibilidade dos processos 

executados dentro da empresa, garantindo desta forma a padronização, que é a essência de 

funcionamento de todo o sistema. Em função disto, a organização deve, através de métodos 

adequados, manter registrados os procedimentos necessários e importantes para garantir a 

conformidade dos produtos produzidos ou dos serviços prestados.  

Também foi constatada que a presença de empresas de consultoria que auxiliam nestes 

processos de certificação influencia na definição de algumas características do processo de 

desenvolvimento. Neste caso, as reflexões são semelhantes as elaboradas durante o 

entendimento da estruturação dos modelos de negócios das empresas de software. No caso 

das macro definições referentes ao processo de desenvolvimento, as entidades de consultorias 

exercem suas pressões isomórfica como descrito na seção que trata da estruturação dos 

modelos de negócios. Em outras palavras, a pressão isomórfica externa encontra forças de 

repulsão provenientes dos atores organizacionais do nível estratégico. 

Contudo, quando a questão é remetida para elementos mais específicos do processo de 

desenvolvimento como, por exemplo, a metodologia empregada e as práticas adotadas, 

percebe-se maior inserção das características definidas a partir das empresas de consultoria. 

Por se tratar de elementos de estruturação que fogem do escopo de atuação dos atores 

organizacionais estratégicos, há uma significativa redução na força de repulsão, 

principalmente, nas organizações verticalizadas e que as decisões são tomadas de cima para 

baixo. Nesses casos, as empresas de consultoria encontram espaço para deliberar aspectos 

estruturais que são definidos no nível estratégico da organização (SIQUEIRA; PINHEIRO, 

2006) e “empurrados” para os demais. 

Com relação às entidades setoriais relacionadas à atividade de desenvolvimento de 

software de Pernambuco, pode-se dizer que estas também representam fontes de pressões 

isomórficas na institucionalização das características do processo de desenvolvimento. 

Entidades como a Assespro, Softex e o Porto Digital promovem eventos e reuniões com o 

intuito de fomentar o compartilhamento e a discussão de práticas internas que podem levar a 

institucionalização de novas características diferentes das que estão estruturadas no atual 

processo de desenvolvimento.  
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Para se ter uma ideia do objetivo dessas entidades, a Softex foi criada com o objetivo 

de executar, promover, fomentar e apoiar atividades de inovação e desenvolvimento, através 

da educação, cultura e treinamento apropriados, de natureza técnica e mercadológica em 

tecnologia de software e suas aplicações, com ênfase no aprimoramento dos processos 

produtivos para o mercado externo (SOFTEX, 2010). De fato, há forte atuação dessas 

entidades em toda a região metropolitana de Recife, mas, principalmente, nos entornos físicos 

do Porto Digital.  

Uma ressalva é feita em relação ao Porto Digital enquanto espaço físico. Com se sabe 

a região do Porto Digital é uma região geograficamente definida pelo governo de Pernambuco 

para a instalação de empresas de tecnologia da informação. Para isso, o governo concede 

benefícios fiscais que acabam atraindo empresas para essa região. Estando físicamente 

próximas, as empresas passam a interagir mesmo que informalmente fora dos espaços de 

reuniões e eventos, permitindo a troca de ideias e a formação de parcerias, mesmo que não 

sejam formalmente fomentadas.  

De fato, as parcerias também foram identificadas como um fator condicionante 

relevante para o fornecimento de explicações acerca da estruturação dos processos produtivos 

institucionalizados. No caso, não só as parcerias são resultado de pressões isomórficas do 

ambiente (OLIVER, 1990), mas também se configuram em meio para que uma entidade 

exerça pressões isomórficas sobre a outra. Em alguns casos, foi relatado que, a partir de 

parcerias desenvolvidas, as empresas incorporaram novas características ao seu processo de 

desenvolvimento de software. Durante uma parceria, existem empresas (focal) que assumem a 

liderança e a responsabilidade pelo desenvolvimento do objeto da parceria. 

Nesses casos, estas empresas focais definem as regras que deverão ser seguidas no 

projeto, obrigando as empresas seguidoras a institucionalizar tais padrões. Segundo Machado-

da-Silva e Coser (2006), existe influência das organizações focais sobre o restante das 

estruturas institucionais de uma rede interorganizacional, com implicações para a ocorrência 

de isomorfismos nas organizações envolvidas. Com o término do projeto e da configuração 

interorganizacional, as empresas podem voltar a suas estruturas técnicas originais.  

Todavia, há relatos de empresas que institucionalizaram, após o término da parceria, 

de forma permanente e oficial, o processo de desenvolvimento tal qual demando no momento 

de formação da parceria. Isso acontece quando os atores organizacionais percebem que a 

configuração do processo produtivo institucionalizado durante a parceria melhor responde às 

exigências institucionais, mesmo quando em atuação solo.  
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De fato, este achado corrobora uma inferência já apresentada nessa pesquisa de que a 

falta de conhecimento sobre outras configurações estruturais pode levar a manutenção da 

estrutura atual e, consequentemente, do status quo. Assim, é possível afirmar que a interação 

propiciada pelas parcerias tem implicações profundas em diversos aspectos da organização, 

tanto para a institucionalização da metodologia e das práticas de desenvolvimento, quanto de 

outros aspectos técnicos relativos ao processo de desenvolvimento do software. 

Um exemplo do conteúdo supracitado está relacionado aos contratos sub-empreitados, 

comumente, encontrados na indústria de desenvolvimento de softwares. Constatou-se que, 

associados a esses contratos, existe, naturalmente, uma série de amarras que leva a 

institucionalização de novas características, metodologias e práticas de desenvolvimento. Ou 

seja, para fazer parte de um processo produtivo já definido por outras empresas, é preciso 

incorporar especificações previamente definidas. Também, atua de forma semelhante, os 

editais de desenvolvimento de softwares para órgão do governo, pois é comum encontrar a 

especificação de como o processo de desenvolvimento deverá ser conduzido. 

Outro ponto interessante para compreender a estruturação do processo de 

desenvolvimento está associado às mudanças ocorridas no setor de software da região 

metropolitana de Recife. Em empresas mais antigas, constatou-se que, com a expansão da 

atividade de desenvolvimento de software em Pernambuco, houve uma relativa escassez de 

mão de obra qualificada, implicando, assim, em consequente mobilidade das pessoas e 

descaracterização das equipes de desenvolvimento, até então, consolidadas. Este fenômeno 

observado gerou alguns gargalos internos no processo de desenvolvimento e se caracterizou 

como um típico fator condicionante que levou algumas empresas à institucionalização de 

novos padrões, fazendo-a romper com o status quo. 

De fato, a escassez de mão de obra é visto como um fator gerador de incertezas para as 

organizacões investigadas. Assim, a institucionalização de novos padrões é uma resposta dada 

pelas organizações com o intuito de buscar estabilidade e previsibilidade. De acordo com 

Vasconcelos e Machado-da-Silva (2005) e Oliver (1990) a incerteza é uma poderosa força que 

encoraja a reestruturação. Quando os objetivos são ambíguos ou quando o ambiente cria 

incerteza, as organizações se remodelam em outras organizações. Portanto, se tem, na 

incerteza gerada pela escassez de mão de obra, um forte fator motivador para a 

institucionalização de novas configurações processuais que perpassassem as dificuldades 

vividas pela organização e que a impedem de responder, satisfatoriamente, ao ambiente. 

Nos casos investigados, percebe-se que novos paradigmas, metodologias e práticas 

foram institucionalizados não só para aumentar o controle sobre as equipes de trabalho, mas 
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também para acelerar a curva de aprendizado de novos membros que passaram a integrar as 

equipes de desenvolvimento. Assim, a aprendizagem também pode se processar através do 

isomorfismo, nos quais as organizações implementam estruturas, modelos, técnicas ou 

procedimentos institucionalizados por processos cognitivos ou normativos. Especificamente, 

certos processos de aprendizagem seriam operacionalmente responsáveis pelas mudanças 

institucionais em contextos isomórficos, na medida em que forneceriam os insumos básicos, 

na forma de conhecimentos, para o desenvolvimento das competências requeridas pelo 

ambiente (FREITAS, 2005).  

Enfim, tendo visto as entidades institucionais e suas implicações na estruturação dos 

modelos de negócios e dos processos de desenvolvimento intitucionalizados na organizacões 

de software investigadas, faz-se necessário alguns esclarecimentos acerca da dinâmica de 

institucionalização das estruturas observadas. Para tanto, são oferecidas, na seção que se 

segue, explicações complementares sobre o processo de estruturação das empresas 

investigadas.  

 

 

5.4 MODELO DE ESTRUTURAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE 

 

 

 Nesta seção, é apresentado um modelo explicativo desenvolvido a partir dos resultados 

encontrados na pesquisa que retrata o processo de estruturação das empresas de 

desenvolvimento de software investigadas, destacando-se, não somente as entidades presentes 

no campo organizacional, mas também outros aspectos identificados no processo de 

estruturação analisado. A argumentação está configurada de forma que começa pela dinâmica 

institucional geral, passa pelo grau de autonomia e consciência dos atores organizacionais e 

termina com a explicitação da dualidade identificada nas relações destacadas. A figura 3 que 

se segue ilustra parte do modelo elaborado.  

 Pode-se perceber que o modelo proposto está fundamentado, para sua argumentação, 

em três variáveis que representam os pilares centrais do modelo, quais sejam: entidades 

institucionais, atores organizacionais e estruturas internas pré-institucionalizadas.  
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Figura 14 – Modelo institucional identificado 

Como se percebe, cada um dos pilares apresenta aspectos a eles intrínsecos que são 

utilizados nas explicações aqui fornecidas. Inicialmente, se faz importante destacar que o 

processo isomórfico é resultado do confronto entre as forças externas provenientes de 

entidades institucionais e as forças de repulsão internas resultantes da interação entre os atores 

organizacionais e a estrutura já institucionalizada.  

Deste confronto, resulta uma força cuja eficácia isomórfica é proporcional a diferença 

vetorial entre a força resultante do ambiente institucional e a força resultante de interações 

internas.  Em outras palavras, o isomorfismo promovido pelo ambiente institucional é relativo 

ao tipo de força, sua intensidade e a frequência com que as empresas de desenvolvimento de 

software e seus atores organizacionais estão expostos, bem como às características do ator 

organizacional e da própria organização.  

Portanto, a combinação entre o tipo de força, a intensidade e a frequência representa o 

primeiro conjunto de fatores identificado que explica o potencial isomórfico que o ambiente e 

as entidades institucionais têm. No estudo, foram identificadas entidades presentes no 

ambiente institucional que geram forças do tipo coercitiva, miméticas e normativas. Também, 

percebem-se entidades cujas forças variam em intensidade e frequência com que interagem 

com o campo organizacional. Trata-se, portanto, de uma força que é percebida pela 

organização, através dos atores organizacionais, como um estímulo ambiental que leva a um 
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comportamento específico e, consequentemente, a uma configuração organizacional com 

potencial isomórfico. 

A percepção é considerada por Bodwitch e Buono (1992) e Robbins (2002) como o 

modo que o ambiente é interpretado, ou seja, é o modo particular como o indivíduo assimila e 

interpreta os estímulos provenientes do meio. O modo particular de cada indivíduo assimilar o 

meio ambiente, interpretar as informações que assimila, faz com que ele reaja e se comporte 

de uma forma única. Acerca da percepção, deve-se destacar que existem fatores internos e 

externos que influenciam diretamente a percepção dos indivíduos e os fazem interpretar a 

realidade de uma forma diferente. Dentre os fatores externos associados ao estímulo, pode-se 

citar a sua intensidade, a frequência de ocorrência, o contraste em relação ao ambiente, dentre 

outros.  

Foram, ainda, evidenciadas entidades que funcionam não como fonte de pressões 

isomórficas, mas como canal catalisador de forças isomórficas provenientes de outras 

entidades. Tais entidades amplificam a intensidade e a frequência com que as forças, 

originalmente, emitidas por suas entidades fontes são percebidas pelas empresas 

desenvolvedoras de software e por seus atores organizacionais. Em outras palavras, foram 

identificadas entidades especializadas na estruturação e fortalecimento da própria indústria de 

software, de forma a promover a interação necessária para o processo de isomorfismo. 

Segundo Powell e Dimaggio (1991), os campos organizacionais se estruturam a partir de um 

aumento do espaço de interação entre as organizações.   

Por outro lado, foi observado que a força de repulsão que age no sentido contrário ao 

movimento isomórfico promovido pelas entidades institucionais encontra explicações em 

aspectos relacionados ao ator organizacional e à própria estrutura organizacional. O nível de 

conhecimento, as atitudes e as habilidades dos atores organizacionais, bem como a história e o 

nível de maturidade da estrutura vigente, a cultura e as restrições organizacionais são fatores 

que explicam as forças de repulsão evidenciadas na presente pesquisa. De fato, a força de 

repulsão está, intimamente, relacionada ao grau de autonomia e de consciência com que o ator 

organizacional trata as forças isomórficas provenientes do ambiente institucional e ao nível de 

consolidação e legitimidade (sucesso reconhecido) da estrutura atual. 

Em relação ao ator organizacional, percebe-se que o seu nível de conhecimento, suas 

atitudes e suas habilidades são elementos libertadores e que permitem reflexão sobre o 

processo isomórfico que acontece no campo organizacional. De certa forma, pode-se inferir 

que o background e a formação dos indivíduos fornecem bases para a ação consciente e 

autônoma do ator organizacional. Apesar de ser uma observação específica, o fato corrobora o 
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pensamento generalista de Vasconcelos e Vasconcelos (2002) quando apresentam que o 

desenvolvimento político e cognitivo dos atores sociais na organização e a incorporação das 

dimensões do conflito e do debate favorecem a emergência de identidades próprias e da 

autonomia dos atores organizacionais. 

Na maioria dos casos investigados, os atores organizacionais tiveram seus negócios 

estruturados após a conclusão de um processo educacional bastante consolidado (terceiro 

grau), permitindo maior margem para atuar de forma reflexiva e autônoma frente às pressões 

isomórficas as quais seus empreendimentos foram submetidos. Por outro lado, percebeu-se 

que a falta de competências tácitas levou a institucionalização de algumas estruturas falhas, 

pois a competência puramente explícita não considera aspectos intrínsecos ao contexto. 

Contudo, com o passar dos anos e com as experiências vividas, observou-se um incremento 

significativo na capacidade dos atores organizacionais, não no sentido de refutar as pressões 

isomórficas, mas de “manipulá-las” com o intuito de buscar o melhor posicionamento e 

legitimidade frente ao ambiente institucional, através de estruturas organizacionais 

apropriadas. 

De fato, as competências tácitas são, também, responsáveis pelas diferenciações 

evidenciadas nas estruturas investigadas, sendo, portanto, um componente essencial da força 

de repulsão que neutralizam as pressões isomórficas do ambiente. Segundo King, Fowler e 

Zeithanl (2002), as competências tácitas são importantes para a vantagem competitiva porque 

são específicas em relação ao contexto e, portanto, muito mais difíceis de serem imitadas 

pelos concorrentes. Deve-se destacar que, por mais competente que seja o ator organizacional, 

algumas forças institucionais reduzem significativamente a sua margem de manobra, quais 

sejam: as forças coercitivas.    

De forma geral, os elementos associados aos atores organizacionais acima descritos 

interferem nos seus esquemas interpretativos que, na visão de Hinings e Greenwood (1988), 

compreendem o conjunto de valores e crenças que opera como quadro de referência para a 

ação do indivíduo. Dessa forma, seria relevante afirmar que cada ator organizacional emprega 

em suas ações, seu estilo próprio e subjetivo de atuação, tendo como base para tais 

comportamentos sua percepção e visão do mundo. 

Associados a esses elementos, tem-se ainda a argumentação de que o nível de 

estruturação do campo mantém relação com a efetividade das pressões isomórficas. Por ser 

uma área relativamente nova frente a outros setores da economia, pode-se dizer que o campo 

organizacional no setor de software apresenta níveis mais baixos de estruturação, o que deixa 

margem de ação para os atores organizacionais. Por essa e por outras razões já elucidadas, é 
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que os atores organizacionais presentes nas empresas desenvolvedoras de software 

investigadas gozam de relativa autonomia. 

Ademais, existem os aspectos associados à estrutura já institucionalizada que também 

foram apontados como importantes fatores condicionantes da força de repulsão. Nesta 

perspectiva, a história e o nível de maturidade são aspectos de grande valor para a 

compreensão do processo de reestruturação, pois as organizações tendem a associar o sucesso 

de um modelo de negócio à sua história e ao grau de maturidade por ele atingido. Em 

empresas cujas trajetórias e histórias dos seus modelos de negócios são mais arraigadas, 

observou-se uma tendência de que as pressões isomórficas do campo sejam mais facilmente 

refutadas.  

A cultura organizacional também representa importante aspecto interno a ser 

considerado na explicação do processo de estruturação das empresas desenvolvedoras de 

software. Em algumas empresas estudadas cuja cultura organizacional é mais conservadora, 

também se observou maior probabilidade de que as forças isomórficas sejam menos eficazes. 

É fato que, mesmo sendo a institucionalização de novas características necessárias à 

organização, as empresas cujas estruturas estão arraigadas na sua história e cultura 

organizacional são conservadoras resistem ao processo de mudança. Segundo Magalhães, 

Gomes e Magalhães (2006), quanto mais forte e conservadora a cultura organizacional, maior 

será a possibilidade de resistência à mudança, e por sua vez, maior a dificuldade em se 

implantar as mudanças necessárias na instituição. 

Por fim, as restrições organizacionais complementam o modelo explicativo criado para 

o processo de estruturação das empresas investigadas. Percebe-se que as restrições impedem 

que os movimentos isomórficos sejam institucionalizados. De fato, algumas destas restrições 

se configuram em características organizacionais incompatíveis com o isomorfismo 

tensionado pela pressão institucional. Por exemplo, a institucionalização de características que 

levam a produção em larga escala é incompatível com a maioria das empresas de pequeno 

porte. Por mais legitimada que uma opção estratégica ou uma configuração estrutural seja no 

ambiente, a empresa pode encontrar barreiras contingenciais intransponíveis a sua 

estruturação. 

Neste caso, duas possibilidades foram constatadas. Na primeira, a incompatibilidade 

entre o padrão isomórfico e as características organizacionais é percebida pelo ator 

organizacional a priori, resultando na neutralização da pressão isomórfica, salvo nos casos 

coercitivos. Na segunda possibilidade, o padrão isomórfico é institucionalizado, sendo a sua 

incompatibilidade com as características organizacionais percebida a posteriore através de 
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inconsistências estruturais com implicações nos resultados e no desempenho da empresa. Em 

outras palavras, quando há a institucionalização de um modelo de negócio incompatível com 

as características da organização, as expectativas de resultados não são realizadas.  

De fato, na literatura, já existe consenso da necessidade de alinhamento entre 

estratégia e estrutura. Chandler Jr. (1998), por exemplo, argumenta que as organizações 

precisam estabelecer um ajuste fino entre estratégia e estrutura a fim de alcançarem o 

desempenho almejado por seus objetivos. Para Picchiai (2008), o alinhamento, a coerência e a 

consistência entre estratégia e estrutura formam um conjunto de conceitos importantes e 

relevantes no fortalecimento organizacional e eficácia gerencial das instituições. Contudo, é 

importante ressaltar que, nesta análise, não está sendo considerado o mérito da discussão 

arrolada sobre a ordem e a prioridade de definição: se estratégia ou se estrutura. Trata-se da 

necessidade de que a estratégia e a estrutura estejam alinhadas.   

Ademais, este trabalho faz considerações acerca da dualidade observada nas relações 

identificadas. É importante ressaltar que a própria Teoria da Estruturação pressupõe que as 

relações estabelecidas entre as organizações de desenvolvimento de artefatos de TI e o 

ambiente institucional são duais. Nos estudos presentes na literatura sobre estruturação de 

artefatos de TI, percebe-se que os mesmos são concebidos sob influência do ambiente e da 

estrutura já institucionalizada (ORLIKOWSKI, 2000). Uma vez concebido, este artefato de TI 

é reinserido no ambiente onde passa a exercer influência sobre a estrutura previamente 

estabelecida. 

Contudo, foi constatado que, na relação entre as empresas de desenvolvimento de 

software investigadas e o ambiente institucional, a dualidade é identificada não só através da 

estruturação e reinserção do software em si, mas também, através do processo de estruturação 

da própria organização (modelo de negócio e do processo de desenvolvimento). Em outras 

palavras, existe uma relação de influência mútua entre a estrutura que se forma para conceber 

e desenvolver os artefatos de TI e o ambiente em que tal estrutura está se formando. A figura 

6 descreve a dualidade das relações identificadas.  
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Figura 15 – Representação da dualidade das relações estudadas 

É possível observar que as forças isomórficas provenientes do ambiente institucional, 

depois de confrontadas com as forças de repulsão no campo organizacional, geram uma força 

resultante que tem implicações na estruturação do modelo de negócio, do processo de 

desenvolvimento e do artefato de TI (software). Sobre o modelo de negócio, a força resultante 

atua diretamente definindo ou redefinindo as opções estratégicas e características estruturais 

já institucionalizadas na empresa, configurando um novo desenho para o modelo de negócio. 

Em relação ao processo de desenvolvimento, foi percebido que os movimentos 

isomórficos sofridos pelo modelo de negócio têm implicações diretas sobre sua estruturação 

(do processo de desenvolvimento). Nestes casos, a definição/redefinição do processo de 

desenvolvimento ocorre como forma de garantir o alinhamento estratégico dentro das áreas 

funcionais da organização, permitindo que as políticas e os objetivos da organização sejam 

operacionalizados. De fato, esse já era um resultado esperado por razões já argumentadas em 

seções anteriores.   

Contudo, também foi observado que existem entidades institucionais que mantêm 

relação direta como o processo de desenvolvimento, resultando no isomorfismo de 

metodologias e práticas de desenvolvimento institucionalizadas, sem, todavia, impactar, 

necessariamente, no modelo de negócio institucionalizado. Trata-se de entidades do ambiente 

institucional que influenciam diretamente na estruturação de características e de práticas 

associadas ao processo de desenvolvimento.  
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De forma geral, o fenômeno supracitado está relacionado a mudanças incrementais, 

pois a institucionalização de características e práticas que esteja associada a mudanças 

radicais no processo de desenvolvimento implica em mudanças, também, no modelo de 

negócio, uma vez que estas podem trazer desalinhamento e inconsistência entre o processo de 

desenvolvimento e os objetivos estratégicos da organização. Desta observação, pode-se dizer 

que quanto menor for a mudança no processo de desenvolvimento provocada por uma 

entidade institucional, maior será a possibilidade de que a mesma não tenha implicações no 

modelo de negócio institucionalizado.  

Ademais, constatou-se que o artefato de TI, no caso os softwares, também sofrem 

pressões isomórficas. É importante destacar que os resultados aqui apurados só permitem 

demonstrar que qualquer isomorfismo identificado no software é resultante do isomorfismo 

sofrido pelo modelo de negócio e pelo processo de desenvolvimento. Como o software é o 

output principal associado ao objetivo das empresas desenvolvedoras, já era esperado que 

qualquer modificação nas estruturas superiores (modelo de negócio e processo de 

desenvolvimento) tivesse implicações nos padrões do software produzido. 

Por outro lado, a figura 15 também descreve o meio e a dinâmica pelos quais as 

estruturas internas institucionalizadas nas empresas de software pressionam o ambiente 

institucional e suas entidades para redefinição dos padrões do campo organizacional, 

complementando a lógica da dualidade observada no estudo. De fato, os softwares, quando 

inseridos no ambiente institucional, são capazes de promover mudanças nas estruturas de 

algumas entidades presentes no campo organizacional, representando o caminho mais fácil 

para visualização da dualidade das relações estabelecidas entre as empresas e o ambiente 

institucional. Esta é uma premissa observada frequentemente na literatura corrente 

(ORLIKOWSKI, 2000). 

Contudo, foi constatado que as relações institucionais estabelecidas na indústria de 

software são complexas, sendo evidenciados outros meios pelos quais as empresas de 

desenvolvimento investigadas exercem pressões para redefinir aspectos (padrões) do ambiente 

institucional com o qual interagem, quais sejam: o ator organizacional, o modelo de negócio e 

o processo de desenvolvimento. No primeiro caso, o ator organizacional, configurado nesta 

pesquisa como elemento “móvel” da empresa de desenvolvimento de software, interage com 

as entidades, trazendo e levando informações sobre o software, sobre o processo de 

desenvolvimento e sobre o modelo de negócio institucionalizados na empresa para o campo 

organizacional, o que aumenta, significativamente, a possibilidade de que os padrões de uma 

certa empresa sejam institucionalizados por outras organizações.  
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Nesta perspectiva, algumas características associadas ao ator organizacional (de uma 

empresa de software) também têm implicações na capacidade da empresa em gerar forças 

isomórficas significativas. O nível de conhecimento, as atitudes e as habilidades do ator 

organizacional, bem como a posição social do mesmo na empresa e no ambiente institucional 

se mostraram aspectos importantes para explicar a capacidade isomórfica das forças geradas 

pelas empresas desenvolvedoras de software. Quando a competência de um ator 

organizacional é reconhecida por outras entidades da indústria de software, o mesmo passa a 

ser um importante agente institucional. Neste caso, as experiências por ele vivenciadas e os 

padrões definidos em sua empresa são incorporados ao seu background e retransmitidos em 

outras circunstâncias.   

Outra forma de conseguir legitimação frente ao campo organizacional está associada à 

posição social ocupada pelo ator organizacional. Quanto mais visível o ator organizacional, 

maior a possibilidade de suas ideias e da empresa que representa sejam, pelo menos, 

percebidas. Por exemplo, quando um gestor de uma empresa de software é também professor 

ou presidente de uma associação setorial, o mesmo tende a difundir os padrões verificados na 

organização.    

 Ademais, evidenciou-se que o modelo de negócio e o processo de desenvolvimento, 

por si só, também podem levar o isomorfismo a outras empresas de desenvolvimento. Foi 

percebido que outras empresas podem buscar, de forma ativa, informações sobre as 

características do modelo de negócio e do processo produtivo, podendo tais padrões serem 

institucionalizados nestas empresas, o que caracteriza o isomorfismo. Neste caso, não há a 

participação do ator organizacional da empresa para promover os seus padrões 

institucionalizados. 

Por fim, destaca-se que o poder isomórfico do conteúdo supracitado vai depender dos 

padrões institucionalizados pela empresa fonte e de como as outras entidades vão percebê-los. 

Assim como é preciso que o ator organizacional perceba as entidades e os padrões definidos 

no ambiente institucional para que os mesmos representem forças isomórficas, também se faz 

necessário que os atores organizacionais presentes nas entidades e no campo organizacional 

percebam a organização de desenvolvimento de software (fonte) para que a mesma possa 

representar uma fonte potencial de isomorfismo, seja ele coercitivo, normativo ou mimético. 
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6. CONCLUSÃO  

 

 

Não há necessidade de conhecimento profundo para perceber que o ambiente 

institucional mantém relação íntima com as organizações que dele fazem parte. Não diferente 

dessa realidade, encontram-se as empresas desenvolvedoras de software, sendo passível de 

dedução, por meio da corrente literatura e dos resultados aqui evidenciados, que estas 

empresas, assim como qualquer outra, estão submetidas a um processo de estruturação 

moldado, muitas vezes, por pressões isomórficas provenientes do ambiente institucional.  

Dessa estruturação, fazem parte os seus modelos de negócios, os seus processos 

produtivos e os artefatos de TI por elas desenvolvido (software). Também, pode-se dizer que, 

nesse processo de estruturação, existe um ator organizacional com certo grau de autonomia e 

consciência capaz de repudiar parte das pressões exercidas, bem como atuar no processo de 

estruturação do próprio ambiente institucional através da chamada interação dual. 

O que não estava, até então, claro era a definição precisa da relação ambiente-empresa, 

das entidades institucionais, dos tipos de forças e das implicações que estas têm sobre o 

processo de estruturação de empresas da indústria de desenvolvimento de software, bem como 

os detalhes dessa relação dual. Nesse sentido, o presente estudo apresentou contribuições 

significativas acerca da problemática identificada. 

Para isso, o estudo desenvolveu explicações sobre os aspectos estratégicos e 

estruturais das empresas de software, bem como acerca da dinâmica de estruturação dos 

modelos de negócio e dos processos produtivos que são definidos e redefinidos, em parte, por 

razões explicadas através das relações institucionais estabelecidas entre a empresa e o 

ambiente em que está inserida. Também são demonstradas especificidades das relações 

desenvolvidas entre a empresa e o ambiente, principalmente, aquelas associadas à dualidade, 

ao contexto e à autonomia da empresa e do ator organizacional frente às pressões do campo 

organizacional.  

De forma geral, esses achados representam um avanço e uma contribuição para melhor 

estruturação da disciplina de SI no tocante as variáveis e as relações que compõem a rede 

nomológica dos estudos de SI, principalmente, no que diz respeito à lacuna existente na 

literatura corrente que pouco trata da estruturação das empresas da indústria nacional de 

software. Também, simboliza um esforço para aproximar os estudos da área de SI dos estudos 

organizacionais. 
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Do ponto de vista pragmático, o estudo fornece achados importantes que subsidiam 

decisões com implicações tanto em nível organizacional quanto da indústria de software como 

um todo. Na primeira, o panorama desenvolvido sobre as configurações estruturais e 

estratégicas das empresas permite aos gestores de empresas de software compreender e 

deduzir relações que podem ter utilidade e aplicação significativa com repercussão sobre o 

desempenho organizacional. Do ponto de vista da indústria como um todo, a dinâmica e as 

relações definidas podem subsidiar desde políticas públicas até a ação de entidades setoriais 

de diversos matizes.     

  É com esse intento que este capítulo, de forma geral, expressa algumas conclusões e 

considerações acerca do problema de pesquisa levantado nesta tese.  

 

 

6.1 SÍNTESE DA PESQUISA 

 

 

Ao analisar o ambiente institucional, pode-se perceber que as entidades atuam no 

processo de estruturação das organizações de forma diferente umas das outras. Foi possível 

evidenciar, de forma geral, que, no processo de institucionalização do modelo de negócio das 

empresas desenvolvedoras de software, entidades como, por exemplo, os clientes, os órgãos 

de fomento a pesquisa, os arranjos produtivos locais, as empresas líderes de mercado, as 

universidades públicas, as incubadoras, as entidades setoriais, os fornecedores de tecnologia 

para o desenvolvimento de software e a escola de formação e o background dos gestores 

mantém estreita relação com a estruturação das organizações investigadas. A figura 7 

demonstra os resultados objetivamente apresentados. 
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Figura 16 – Relações do ambiente institucional 

De fato, conclui-se ainda que cada uma das entidades acima apresentadas é fonte de 

pressões isomórficas diferentes que têm implicações diversas sobre as empresas 

desenvolvedoras de software. Nesta perspectiva, os clientes foram identificados como a razão 

de ser das organizações e de seus modelos de negócio, podendo os mesmos influenciar na 

modelagem do negócio de forma coletiva ou individualmente. Isso vai depender da relação 

estabelecida entre as partes envolvidas e, consequentemente, da relação de poder e de 

barganha definida entre as entidades clientes e a empresa desenvolvedora. De fato, tal relação 

de poder, geralmente, é fundamental para compreender o grau de autonomia que o ator 

organizacional e, consequentemente, a empresa tem frente ao processo de institucionalização 

de opções estratégicas e configurações estruturais.  

Também, existem as entidades que são capazes de exercer pressão isomórfica por 

meio do fluxo de informação propiciado pelas relações estabelecidas. Este é o caso dos 

arranjos produtivos, das entidades setoriais e das universidades federais. Seja por meio da 

propagação do conhecimento científico, seja pela interação com outros atores organizacionais 

cujas experiências foram bem sucedidas, o fato é que tanto o conhecimento explícito e teórico 

quanto o conhecimento tácito e prático são considerados elementos fundamentais para o 

processo de estruturação das empresas investigadas na indústria de software. Neste caso, estas 
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entidades são essenciais na promoção de uma ambiência propícia à interação e ao fluxo de 

informação e de conhecimento.  

Outra conclusão pode ser apresentada associada à pressão exercida pela escola de 

formação e pelo background dos atores organizacionais. O que se pode concluir é que os 

atores organizacionais acumulam conhecimento e experiência do passado que são resgatados 

e utilizados nas decisões organizacionais do presente. Neste caso, pode-se levantar a hipótese 

de que as entidades exercem suas forças isomórficas por um período de tempo indeterminado 

através da dimensão cognitiva humana que media os estímulos do mundo externo e as 

respostas de organismos individuais, sendo modelada e remodelada na mente dos atores 

organizacionais por novas experiências e conhecimentos adquiridos. 

Por outro lado, outro conjunto de entidades não mostrou quase nenhuma capacidade 

de gerar forças isomórficas que influenciam no processo de institucionalização dos modelos 

de negócios das empresas investigadas. De forma geral, as entidades internacionais como, por 

instância, os fundos de desenvolvimento e os órgãos governamentais internacionais, foram 

percebidos como fontes de força isomórfica relativamente sem significância para o campo 

organizacional delimitado no estudo.  

Em relação a esse achado, duas conclusões são possíveis: a primeira está relacionada 

ao argumento de que as empresas do polo de tecnologia investigado mantêm foco de atuação 

no mercado interno com baixa internacionalização de seus negócios, ocasionando a pouca 

participação de entidades internacionais no ambiente institucional investigado. E a segunda 

possibilidade, que tem escopo de aplicação mais amplo, está relacionada ao conceito de 

campo institucional de referência. Ou seja, o grau de influência de instituições no processo de 

estruturação de uma empresa vai depender do nível de análise e do grau de sensibilidade que a 

empresa apresenta frente à pressão isomórfica e a sua entidade fonte. De fato, a pressão 

isomórfica exercida é efetivada em cada empresa em função do contexto organizacional 

percebido. 

Ainda nesta mesma perspectiva, pode-se concluir que o grau de influência de cada 

entidade é inversamente proporcional à autonomia experimentada pelo ator organizacional e 

às características já institucionalizadas da própria empresa. Por essas razões é que o conjunto 

de entidades apresentado na figura 16 representa os casos investigados coletivamente. Em 

outras palavras, para representar o ambiente institucional conforme percebido por cada 

empresa seria necessária a elaboração de modelos individuais que representem o campo 

organizacional conforme percebido por cada uma das empresas investigadas. 
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Também, foi evidenciada uma possibilidade acerca da relação estabelecida entre 

certos tipos de modelos de negócios e algumas entidades institucionais específicas. De forma 

geral, tanto as empresas caracterizadas como fábricas de software como as empresas de base 

tecnológica apresentaram diversas relações institucionais em comum. No caso, constatou-se 

que o campo organizacional percebido por empresas de base tecnológica é um pouco diferente 

do percebido pelas fábricas de software. Todavia, essas diferenças, bem como algumas outras 

especificidades da pesquisa são merecedoras de novos estudos para sua comprovação mais 

efetiva. 

Em relação ao tipo de modelo de negócio predominante, fica evidenciada, apesar de 

haver equilíbrio e heterogeneidade entre o número de fábricas de software e empresas de base 

tecnológica, uma aparente tendência de que as empresas de software investigadas começam 

seu ciclo de vida se estruturando como empresas de base tecnológica, uma vez que este 

modelo demanda uma estrutura física e de capital menos robusta. Ademais, a capitação de 

recursos e o apoio do setor público à esse tipo de empresa é mais favorável.  

Também, pode-se concluir que além dos dois modelos pré-definidos, muitas variações 

foram encontradas de forma que as duas tipologias, inicialmente, apresentadas neste estudo 

são realmente tipos ideais de modelos de negócios para empresas de desenvolvimento de 

software. Esse achado permite elencar outros modelos de negócio que representem mais 

fielmente as organizações investigadas e, consequentemente, a indústria nacional de software.  

Nesta perspectiva, o grau de eficiência e o grau de inovação objetivados pelo sistema 

organizacional se configuram em elementos chaves para a criação de uma nova tipologia. 

Apesar da eficiência e da inovação serem, aparentemente, excludentes, na indústria de 

software, devido as suas particularidades, este conceitos estão sempre em pauta, independente 

da empresa investigada e do modelo de negócio institucionalizado. Obviamente, que não se 

apresentam na mesma intensidade dentro das organizações, sendo esta variação o que 

possibilita uma tipificação dos modelos de negócios das organizações desenvolvedora de 

software.  

Com relação à estruturação do paradigma de desenvolvimento, pode-se concluir que 

este é institucionalizado em função de forças ambientais, mas também do próprio modelo de 

negócio estruturado na empresa e de seu objetivo. Em outras palavras, a dinâmica interna 

especificamente promovida pelos modelos de negócio adotados demanda respostas alinhadas 

do processo produtivo. De fato, há uma estruturação conjugada do paradigma de 

desenvolvimento e do modelo de negócio institucionalizado.  
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No caso específico das metodologias de desenvolvimento empregadas, percebeu-se 

que as mesmas são definidas em função de entidades externas com a qual a empresa manteve 

contato no momento da definição, podendo esta ser, por exemplo, outra empresa do mercado, 

a universidade, ou até mesmo uma empresa de consultoria. Também, há relativa importância 

do conhecimento prévio dos atores organizacionais, uma vez que foi verificada a tendência da 

institucionalização das metodologias que já fazem parte do seu rol de conhecimento. De toda 

sorte, conclui-se que as empresas tendem a institucionalizar a primeira metodologia que se 

adéque a sua realidade, não sendo esta necessariamente a melhor.  

No caso das empresas que buscam o paradigma de desenvolvimento ágil, a 

metodologia Scrum foi a mais observada no ambiente investigado, levando ao pensamento de 

que essa metodologia parece ser o padrão de mercado, pelo menos, para as fábricas de 

software do polo investigado. Já entre as empresas fundamentadas no paradigma tradicional, a 

metodologia RUP é o padrão definido entre as empresas investigadas. Ademais, constata-se a 

tendência de associação entre empresas de base tecnológica e a metodologia RUP, 

corroborando a ideia de alinhamento entre o modelo de negócio e o paradigma de 

desenvolvimento.    

Também deve se destacar que, na institucionalização de uma determinada 

metodologia, há uma tendência à passividade e a manutenção do status quo. Em outras 

palavras, é preciso haver uma forte incompatibilidade e ineficiência na produção para que o 

processo de mudança seja iniciado e uma nova metodologia seja institucionalizada. Em 

momento de crise, a empresa se torna mais aberta às entidades e a suas pressões isomórficas, 

permanecendo neste estado até que uma situação confortável se restabeleça.   

Quanto ao tipo de relação estabelecida e o grau de autonomia dos atores 

organizacionais, conclui-se que, em sua grande maioria, as pressões isomórficas exercidas se 

caracterizam como normativas. Na verdade, as entidades atuam em torno de alguns padrões 

que estão se estabelecendo, através de interações fortes e coletivas dentro de um campo 

organizacional. Poucas são as forças isomórficas consideradas coercitivas e miméticas, o que 

demonstra o baixo nível de estruturação do campo e promove certo grau de autonomia do ator 

organizacional durante o processo de definição e institucionalização da estrutura 

organizacional.   

A autonomia é constatada pelo número de alternativas que podem ser escolhidas para 

se chegar ao modelo de negócio institucionalizado, existindo algumas forças isomórficas 

travestidas de incentivos e barreiras com as quais o ator organizacional interage. Dependendo 

das escolhas feitas, a empresa se insere em um campo organizacional relativamente diferente 
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do anterior à escolha, sendo esse grau de diferenciação proporcional (em algum grau) aos 

elementos intrínsecos da decisão. Em outras palavras, a cada decisão o ator organizacional 

insere a organização em contextos institucionais diferentes do anterior.   

Por sua vez, o bom grau de consciência do ator organizacional nas decisões é 

evidenciado pela pouca expressão do isomorfismo mimético presente no processo de 

institucionalização investigado. Outro elemento conclusivo sobre a questão em tela diz 

respeito ao uso da razão, mesmo que de forma limitada nas explicações das escolhas feitas. As 

poucas forças coercitivas evidenciadas também fortalecem o argumento sobre o grau de 

consciência e autonomia do ator organizacional para estruturar as opções estratégicas e 

características estruturais da empresa. Deve-se, contudo, dizer que o grau de autonomia e 

consciência é mais elevado nas decisões acerca do modelo de negócio do que nas decisões 

sobre o processo de desenvolvimento em si.  

Ainda associado à relação estabelecida entre as empresas de desenvolvimento de 

software e o ambiente institucional, pode-se concluir que esta é uma relação dual com 

influência bilateral. De fato, vários elementos já foram apresentados que comprovam a 

influência cujo fluxo está estabelecido do ambiente para a organização. Por outro lado, deve-

se fazer algumas considerações sobre o fluxo contrário. Nos casos investigados, percebe-se 

que uma empresa de desenvolvimento tem implicações na estruturação do ambiente 

institucional de duas formas diferentes: A primeira, que já era esperada, representa a 

reestruturação do ambiente em função do próprio artefato de TI (software) produzido e 

inserido no ambiente. Fica evidente que os produtos e serviços entregues no ambiente que, 

muitas vezes, são tecnológicos e inovadores, levam à reconfiguração da estrutura estabelecida 

em entidades do ambiente.  

A segunda possibilidade se mostra através de outras externalidades provenientes da 

empresa desenvolvedora de software. Os casos mais comuns se dão através do fluxo de 

informação que ocorre de dentro para fora da empresa, seja pela rede interorganizacional 

formada e seus fóruns de discussão, seja através de ações de Benchmarking, ou seja pelo fato 

do ator organizacional ser também um ator social de posição relevante. Essa conclusão é 

aplicada tanto na perspectiva do modelo de negócio da empresa quanto do processo de 

desenvolvimento de software.  
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6.2 LIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

A pesquisa, reconhece-se, esbarra em algumas limitações. A primeira consideração 

feita não se trata de uma limitação da pesquisa em si, mas dos limites impostos pela estratégia 

adotada na realização de pesquisa. A estratégia de estudo de caso, mesmo sendo de múltiplos 

casos, tem limites em relação ao poder de generalização, embora este não fosse a intenção 

desta pesquisa. Assim, os resultados encontrados não podem ser generalizados ao escopo do 

polo de tecnologia da região metropolitana do Recife, nem muito menos, para a indústria de 

desenvolvimento de software como um todo. 

Para tratar a questão supracitada, o pesquisador elaborou um questionário on-line com 

o intuito de ampliar o escopo e o poder de generalização dos resultados obtidos nos casos 

investigados. O questionário foi encaminhado ao email de representantes de mais de 350 

empresas de desenvolvimento de software situadas em 15 polos de tecnologia espalhados por 

todo o Brasil. Contudo, após várias tentativas e contatos, apenas 13 questionários retornaram, 

inviabilizando essa proposta de ampliação do estudo.     

Outra limitação encontrada foi devido à complexidade do modelo estipulado e ao fato 

de suas variáveis serem de difícil compreensão, pelo menos para os respondentes da pesquisa 

que, em muitos casos, não estavam familiarizados com os conceitos teóricos envolvidos no 

processo de institucionalização da estrutura organizacional, pois os mesmos se caracterizam, 

em sua maioria, como técnico em computação. A realização do levantamento via entrevista e 

a observação com roteiros adaptados foram fundamentais para minimizar o problema. A 

presença do pesquisador in loco também permitiu os devidos esclarecimentos dos itens mais 

nebulosos.  

A solução obtida para suplantar a complexidade dos termos teóricos, tornou-se outra 

limitação da pesquisa. A participação direta do pesquisador na coleta de dados pode ocasionar 

a criação de vieses e influenciar o ponto de vista dos respondentes. Neste ponto, o pesquisador 

buscou neutralidade e impessoalidade nas explanações prestadas, minimizando os efeitos de 

sua percepção frente à percepção dos respondentes, o que, mesmo assim, atenta contra a 

naturalidade dos dados. 

A natureza dos dados coletados representa, ao mesmo tempo, um ponto forte da 

pesquisa, mas também um ponto merecedor de atenção especial. Assim como permite a 

análise aprofundada e explicativa do contexto investigado, também, pode provocar vieses de 

interpretação do conteúdo coletado. Assim, como na limitação relatada no parágrafo anterior, 
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a solução passa pela capacidade do pesquisador em manter neutralidade e objetividade 

durante o processo de análise dos dados. 

Outro ponto limitante em relação à natureza qualitativa da pesquisa se dá em função 

da possibilidade de que o discurso apresentado pelo respondente não represente a realidade 

fiel que se pretende investigar. Segundo Argyris (1974), existe uma diferença entre a teoria 

proclamada e a teoria praticada. Assim, nem sempre o que as pessoas dizem que fazem é 

exatamente a maneira como as mesmas agem. Por exemplo, nos casos estudados, de forma 

geral, os respondentes tendem a dizer que adotam práticas voltadas para a inovação, mas 

muitas ficam só no discurso, sendo possível verificar isso através da baixa quantidade de 

patentes de softwares depositadas por empresa brasileiras. 

Esse fato é agravado pelo quantitativo de entrevistado em cada empresa. Mesmo tendo 

entrevistado a pessoa mais indicada para representar cada caso, o fato da entrevista só ter sido 

aplicada a uma pessoa de cada empresa pode também constituir um limite da pesquisa. Para 

tanto, buscou-se evidências comprobatórias do conteúdo apresentado pelos entrevistados 

através de exemplificações e observações diretas do ambiente organizacional. De fato, 

algumas das limitações aqui apresentadas abrem espaço para a realização de novas pesquisas 

com o intuito de consolidar o conhecimento acerca do processo de estruturação de empresa de 

desenvolvimento do software. 

  

 

6.3 FUTURAS PESQUISAS  

 

 

No decorrer da pesquisa algumas hipóteses e possibilidades de novos estudos foram 

levantadas, principalmente, por duas razões, quais sejam: impossibilidade de serem 

respondidas no escopo da presente pesquisa ou por se tratar de questões de pesquisa realmente 

novas que emergiram no decorrer da investigação. De fato, os limites da presente pesquisa 

demandam estudos complementares que ampliem o poder de generalização acerca do 

fenômeno investigado. 

Neste caso, sugerem-se pesquisas em outras empresas do próprio polo de tecnologia 

da região metropolitana de Recife e a ampliação do número de pessoas envolvidas. Também, 

se deve investigar não só empresas desenvolvedoras de software, mas também buscar 

evidências de outros tipos de entidades que fazem parte da dinâmica institucional da indústria 

de software. É importante compreender a visão de entidades como as universidades, as 
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agências de fomento, as incubadoras, os órgãos governamentais, arranjos produtivos locais 

dentre outras, viabilizando reflexões comparativas e a compreensão do fenômeno em uma 

perspectiva 360 graus. 

Estudos de natureza quantitativa também são importantes, pois permitirá testar as 

relações identificadas através de métodos estatísticos com significância comprovada. Ainda, 

permitem tipificar e agrupar as organizações de acordo com os modelos de negócios e as 

características estratégicas e estruturais comuns. Para esses estudos e suas conclusões, sugere-

se buscar subsídios em estatísticas simples como os testes de diferença de médias ou por 

outras mais complexas como as análises de cluster e regressões múltiplas.  

Estudos desta natureza ainda permitem a identificação mais precisa acerca das 

diferenças existentes entre empresas com diferentes modelos de negócios. Na presente 

pesquisa foi evidenciada uma pequena variação entre o ambiente institucional de empresas de 

base tecnológica e fábrica de software. Com uma amostra maior e dados estatísticos, esse tipo 

de conclusão se torna mais efetiva. Também, podem ser feitos testes semelhantes levando em 

consideração o paradigma de desenvolvimento e a metodologia institucionalizados como 

ponto de referência para outras comparações. 

Ademais, o teste de hipóteses que surgiram no decorrer da pesquisa também 

representa esforço significativo para o avanço e entendimento do fenômeno em questão. 

Algumas pesquisas sugeridas são de escopo mais geral como, por exemplo, o teste da hipótese 

de que mudanças de estruturação organizacional, por terem implicações profundas na cultura, 

podem ser efetivadas na teoria e no discurso, mas levar um tempo maior para se refletir, 

integralmente, na prática. Também, existe a hipótese de que o modelo de negócio 

fundamentado em empresas de base tecnológica se mostra mais efetivo para superar as 

barreiras institucionais impostas aos novos empreendimentos.  

Faz-se ainda necessário estudar se as entidades são capazes de exercer pressões 

permanentes através do indivíduo sobre todas as organizações por onde ele passar. Ou seja, se 

as experiências e o background do ator organizacional se configuram em uma forma de 

resgatar pressões vividas no passado (de curto, médio e longo prazo) e se estas continuam 

tendo implicações no processo de estruturação organizacional. Um estudo como esse pode 

buscar identificar se a efetividade dessa pressão vai sendo alterada à medida que o indivíduo 

vivencia novas experiências e é submetido às novas pressões institucionais. 

Enfim, replicar, em outros polos de tecnologia nacionais e internacionais, o presente 

estudo e outros aqui sugeridos também representarão um avanço significativo, pois permite 

ampliar a compreensão sobre o fenômeno investigado a bases gerais e mais amplas, 
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corroborando ou refutando as conclusões aqui propostas, mas com a certeza de contribuir 

significativamente para o conhecimento cientifico da disciplina de SI. 
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APÊNDICE A – Roteiro da Entrevista 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O DIRETOR DAS EMPRESAS DE 
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. 

Este roteiro de entrevista é parte de uma pesquisa acadêmica referente à 
elaboração da tese para a obtenção do título de doutor em Administração pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN. O objetivo deste trabalho é 
analisar o processo de estruturação de empresas de desenvolvimento de software 
situadas no polo de tecnologia da região metropolitana de Recife. 

Parte I - perguntas para traçar o perfil do entrevistado 

1) Qual é seu nome completo? 

2) Qual é sua experiência na área de desenvolvimento?(área com as quais você trabalha ou trabalhou) 

3) Qual a função profissional você desempenha atualmente? 

 

PARTE II - perguntas sobre o processo de estruturação da empresa.   

4) O que levou a empresa a adotar o atual modelo de negócio? E a metodologia de desenvolvimento? 

5) Existe uma uniformidade no setor de desenvolvimento de software para que o modelo em questão e a 
metodologia adotada se tornem padrão nas empresas do referido setor? 

6) Em caso positivo, quem são as empresas referências na disseminação do modelo e da metodologia de 
desenvolvimento supracitados? 

7) O senhor conhece outras empresas que também adotam o mesmo modelo de negócio e a mesma metodologia 
de desenvolvimento?  

8) Isso pode ser observado apenas no mercado local ou também no escopo nacional de desenvolvimento de 
software? 

9) O senhor considera a sua empresa pioneira na adoção de tal modelo de negócio? E com relação à 
metodologia de desenvolvimento? 

10) Existiu, primeiramente, a necessidade de outras empresas adotarem com sucesso tal modelo e metodologia de 
desenvolvimento para que o senhor passasse a utilizá-los?  

11) A formação e o background do senhor ou das pessoas que fazem parte da sua organização são fatores 
determinantes na definição do modelo de negócio da empresa e na adoção da metodologia de desenvolvimento? 

12) Existe influência de alguma organização governamental ou não para impor algum modelo de negócio 
específico ou metodologia de desenvolvimento? 

13) Em se considerando que existem instituições que influenciam ou influenciaram a definição do modelo de 
negócio da empresa e sua metodologia de desenvolvimento, qual o grau de autonomia que o senhor tem ou teve 
para adotar ou, pelo menos, adaptar tal modelo de acordo com o que o senhor acredita ser o mais adequado? 

14) O senhor considera que o modelo e práticas de desenvolvimento da sua empresa podem influenciar outras 
empresas do mesmo setor? 
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APÊNDICE B – Formulário de pesquisa 
PARTE 1 – Caracterização do modelo de negócio 
 
1) Leia atentamente as definições que se seguem: 

 
MODELO 1 - “Uma fábrica de software possui um conjunto de ferramentas padronizadas para construção de 
software, bases históricas a serem utilizadas no gerenciamento de projetos e, principalmente, um alto grau de 
reuso de código no processo de produção de determinado software. É vista como uma unidade de produção 
especializada na produção de software que se caracteriza por modelo semelhante a um processo industrial, 
visando principalmente à qualidade e a produtividade”. 

 
MODELO 2 - “Empresas de base tecnológica são empresas industriais que estão comprometidas com o projeto, 
desenvolvimento e produção de novos produtos/processos. Caracterizam-se, ainda, pela aplicação sistemática de 
conhecimento técnico-científico. Estas empresas usam tecnologia inovadora; têm uma alta proporção de gastos 
com pesquisa e desenvolvimento; empregam pessoal técnico-científico e de engenharia; e servem a mercados 
específicos”.  
 
Com base no conteúdo supracitado, qual das definições acima melhor representa sua empresa? 
(   )MODELO 1 
(   )MODELO 2 
 
2) A estratégia corporativa e a estrutura organizacional levam o modelo de negócio da empresa a ser 
caracterizado em função dos seus produtos, dos seus processos e das pessoas que fazem parte da organização. 
Desta forma, solicita-se que seja assinalada a alternativa que melhor indica a sua percepção em relação aos itens 
que se seguem. Não há resposta certa ou errada.  
 

Discordo totalmente Discordo muito Discordo parcialmente Concordo parcialmente Concordo muito  Concordo totalmente 

1 2 3 4 5 6 

 
1-Em relação aos produtos da empresa, pode-se dizer que: 1 2 3 4 5 6 
1 A empresa oferta produtos/serviços com concorrentes ou similares no mercado.       
2 O preço do produto/serviço é definido com base nos custos para produzi-lo.       
3 A empresa busca atender um grande número de clientes com um único produto (ou adaptações do mesmo).       
4 A empresa tem como vantagem competitiva a criação de produtos inovadores e únicos.       
5 O baixo custo e produção em larga escala são vistos como fonte de vantagem competitiva        
6 A empresa tem o costume de patentear os produtos desenvolvidos.       
2-Em relação aos processos da empresa, pode-se dizer que:  1 2 3 4 5 6 
1 A empresa tem a capacidade de atender de imediato o pedido do cliente;       
2 Há definição e cumprimento rigorosos de custo e prazo envolvidos no processo de desenvolvimento.       
3 O reaproveitamento e reuso de códigos no processo de desenvolvimento é uma prática comum;       
4 A empresa possui alguma certificação que garante a padronização do processo produtivo e o controle da 

qualidade; 
      

5 Os projetos são desenvolvidos com tecnologias específicas e ainda não padronizadas;       
6 A empresa mantém parcerias com instituições de pesquisa e ensino;       
7 A empresa está aberta a correr riscos na criação de novos produtos;       
8 Conhecimentos científicos e tecnológicos são vistos como insumos primordiais para o negócio;       
3-Em relação às pessoas que compõem a empresa, pode-se dizer que: 1 2 3 4 5 6 
1 Cada pessoa exerce um cargo (papel) bem definido dentro da organização.        
2 A maioria do pessoal técnico possui nível médio ou de graduação.        
3 Existem pessoas dedicadas à pesquisa e ao desenvolvimento de produtos inovadores;        
4 A empresa possui mão de obra altamente qualificada (especialistas, mestres e doutores);       
5 Os funcionários têm autonomia para adotar novas formas ou abordagens de trabalho       

 
PARTE 2 - Metodologia de desenvolvimento 
 
1) Existem diversas metodologias que podem ser utilizadas no desenvolvimento de projeto de software. Abaixo 
estão listadas várias metodologias que vem sendo usualmente utilizada na indústria de software.  
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1. Modelo em cascata (linear) 
2. Modelo em espiral 
3. Modelo RAD 
4. Modelo desenvolvimento dirigido 
5. Modelo baseado na experiência do usuário 
6. Modelo Bottom Up 
7. Modelo Balbúrdia 
8. Prototipacão 
9. Modelo Top Down 
10. Modelo V 
11. XP-Extreme Programming  
12. Scrum  

13. Crystal 
14. Context Driven Testing  
15. Lean Development  
16. Rational Unified Process (RUP)  
17. Feature Driven Development (FDD) 
18. Dynamic Systems Development method (DSDM) 
19. Adaptative Software Development (ASD) 
20. Feature Driven Development  
21. DSDM  
22. Pragmatic Programming  
23. Test Driven Development 
24. Outra ________________ 

 
A opção que melhor representa o processo de desenvolvimento da empresa é ______ 
 
2) Caracterização do paradigma de desenvolvimento de software adotado na empresa.  
 

Discordo totalmente Discordo muito Discordo parcialmente Concordo parcialmente Concordo muito  Concordo totalmente 

1 2 3 4 5 6 

 
1-São características e práticas comuns ao processo de desenvolvimento de software 
da empresa: 

1 2 3 4 5 6 

1 Fazer uma análise de requisitos profunda e detalhada antes de projetar a arquitetura do sistema.       
2 Fazer um estudo minucioso e elaborar uma descrição detalhada da arquitetura antes de começar 

a programá-la. 
      

3 Testar o sistema completamente antes de mandar a versão final para o cliente.       
4 A definição dos processos e ferramentas a serem utilizadas é de vital importância para o 

desenvolvimento do projeto. 
      

5 Uma vez definidos os requisitos, o projeto é implementado conforme previamente definido.       
6 Mudanças de requisitos são bem vindas, até mesmo perto da entrega do produto final.       
7 Durante as etapas de desenvolvimento do software, muitos documentos são necessariamente 

produzidos como forma de garantir o sucesso do projeto. 
      

8 A comunicação entre equipes e membros é sempre registrada e formalmente documentada.       
9 Utilização de indicadores formais como qualidade, número de linhas de códigos, eficiência do 

código, etc., é vital para medir o sucesso do projeto de software. 
      

1
0 

A empresa mantem contato diariamente com os clientes durante todo o desenvolvimento do 
software. 

      

1
1 

Existe uma clara divisão do trabalho dentro da empresa, cabendo a um definir o que será feito e 
a outro executar o que foi definido.  

      

 
PARTE 3 – Análise do ambiente institucional 
 
Como se sabe, as empresas mantêm relação com o ambiente no qual estão inseridas e sofrem influência das 
entidades que nele estão presentes. Com base na afirmação, assinale a alternativa que melhor indica a sua 
percepção em relação ao grau de influência que cada uma das entidades elencadas a seguir é capaz de exercer 
sobre o modelo de negócio (estratégia e estrutura) adotado pela sua empresa. Não há resposta certa ou errada. 
Nas questões, são especificados os tipos de entidades, devendo você contextualizá-las de acordo com sua 
realidade. Nos casos, em que for constatado grau de influência média ou forte, pede-se que seja especificada 
nominalmente a entidade.    
  

Nenhuma influência  Pouca influência Média influência  Forte influência 

1 2 3 4 

 
1-Em relação às autoridades governamentais, o modelo de negócio da empresa sofre 
influência de: 

1 2 3 4 

1 Agências nacionais     
2 Governo estadual     
3 Governo municipal     
4 Governo federal     
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5 Serviços públicos     
 Especificar a(s) entidade(s) cujo grau de influência foi médio ou superior   

 
 

2-Em relação às agencias internacionais, o modelo de negócio da empresa sofre 
influência de: 

1 2 3 4 

1 Fundos de desenvolvimento internacional     
2 Bancos internacionais     
3 Governos internacionais     
4 Outros organizamos internacionais     
Especificar a(s) entidade(s) cujo grau de influência foi médio ou superior   

 
 
3-Em relação às sociedades, associações e federações, o modelo de negócio da 
empresa sofre influência de: 

1 2 3 4 

1 Sociedades e associações relacionadas à atividade (SOFTEX, ABES, etc).     
2 Conselho da classe (CREA, CRA, etc)      
3 Associações e sindicatos profissionais     
4 Federações     
Especificar a(s) entidade(s) cujo grau de influência foi médio ou superior   

 
 
4-Em relação às instituições de pesquisa e educacionais, o modelo de negócio da 
empresa sofre influência de: 

1 2 3 4 

1 Fundações de pesquisa     
2 Universidades públicas     
3 Universidades particulares     
4 Incubadoras     
5 Patrocinadores de pesquisas (CAPES, CNPq, FINEP, etc)     
Especificar a(s) entidade(s) cujo grau de influência foi médio ou superior   

 
 
5-Em relação às entidades de mercado, o modelo de negócio da empresa sofre 
influência de: 

1 2 3 4 

1 Empresas multinacionais     
2 Empresas nacionais     
3 Arranjos produtivos locais ou outras formas de agrupamentos     
4 Empresas líderes de mercado     
5 Empresas de cunho inovador     
6 Entidades de proteção de patentes     
7 Clientes     
8 Fornecedores de tecnologia para desenvolvimento (linguagens, hardware, etc.)     
9 Empresas distribuidoras de produtos     
1
0 

Instituições financeiras     

1
1 

Mídia especializada na área (revistas, programas de TV, etc.     

Especificar a(s) entidade(s) cujo grau de influência foi médio ou superior   

 
 
6-Em relação a outros aspectos gerais, o modelo de negócio da empresa sofre 
influência de:  

1 2 3 4 

1 Aspectos culturais, sociais e demográficos     
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2 Escola de formação e background dos gestores e profissionais da organização     
3 Restrições e gargalos organizacionais     
Especificar a(s) entidade(s) cujo grau de influência foi médio ou superior   

 
 

 
PARTE 4 - Dados do respondente 
 
1) preencher em função das características gerais da empresa e do respondente 
 

Nome de Empresa  

Área de atuação da empresa:  

Principal produto desenvolvido:   

Público alvo:  

Número de funcionário:  Ano de fundação:  

Função que o respondente ocupa na 
empresa: 

 

Tempo que o respondente está na 
empresa: 

 
Tempo que o respondente ocupa a 
função: 

 

Valor médio dos 
projetos: 

 
Tempo médio dos 
projetos: 

 

 

 
 

 

 
 


