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RESUMO 

A importância dos sistemas de software segue crescendo para grande parte das 

organizações. A expansão das funcionalidades viabilizadas com a implantação 

destes sistemas em produtos manufaturados e a emergência das "mídias digitais", 

que compreendem conteúdo digital, software e múltiplos canais de acesso ao 

mercado, são exemplos recentes nos quais os sistemas de software assumiram 

posição central para a estratégia corporativa. Grande parte das pesquisas realizadas 

sobre software não considera explicitamente os vínculos existentes entre o mercado 

no qual estas empresas atuam e seus processos organizacionais; como 

conseqüência, tanto pesquisa como prática em engenharia de software tendem a ser 

realizadas de forma neutra, e na perspectiva de um desenvolvedor de software, 

diferentes atividades de desenvolvimento são consideradas como igualmente 

relevantes para a obtenção dos objetivos corporativos. Este projeto de pesquisa 

analisa como acontece o alinhamento entre objetivos estratégicos e o processo de 

desenvolvimento em empresas de software e propõe um método para garantir que o 

processo de desenvolvimento encontra-se alinhado com os objetivos do negócio. O 

método inclui a categorização de diferentes companhias de software de acordo com 

as suas habilidades principais e a customização da técnica Technology 

Roadmapping para empresas de software. O percurso metodológico desenvolvido 

para atingir os objetivos propostos não é convencional e envolve diferentes etapas 

nas quais a recuperação de teorias, de conceitos e de modelos foi mesclada com 

atividades de pesquisa para o detalhamento, teste e ratificação dos diversos 

elementos que vêm a constituir o produto acima mencionado. Os resultados obtidos 

são consistentes com os objetivos propostos e incluem um referencial para análise 

da indústria de Telecomunicações, um referencial para análise da indústria de 

software, incorporando questões sobre mercado, objetivos estratégicos, produtos e 

serviços e processo de desenvolvimento, e um método de alinhamento entre 

objeticos estratégicos e processo de desenvolvimento em empresas de software. 

 

Palavras-chave : estratégia corporativa. gestão tecnológica. processo de 

desenvolvimento de software.  
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ABSTRACT 

 

Software importance is growing fast and consistently for many organizations. The 

growth of software functionality in manufactured products and the emergence of the 

“digital media”, convergent spaces comprehending digital content, software, and 

multi-channels to the market, are recent examples of organizational changes where 

software assumed a central position for the corporate strategy. Much of current 

research about software does not explicitly consider the linkages between the 

software market and their organizational processes; as a consequence, software 

engineering practice and research is done in a value-neutral setting, and from a 

developer point of view, different activities are considered equally important for the 

achievement of corporate goals. This research project analyzes the alignment 

between strategic objectives and development process at software companies and 

presents a method to ensure that the development process is aligned with the 

corporate capabilities required to exploit future market opportunities. The method 

includes the categorization of different software companies according to their core 

capabilities and the customization of the Technology Roadmapping technique for 

software companies. To achieve the proposed goal it was necessary to develop a 

different approach, in which theories, concepts and models were tested against 

empirical initiatives, aiming to validate the different elements that constitute the 

mentioned result. These obtained results are consistent with the proposed objectives, 

and include a framework to analyze the telecommunication industry, a framework to 

analyze the software industry, concerning issues such as market, strategic 

objectives, products and services and development process, and a method to align 

strategic objectives and development process at software companies. 

 

Keywords : corporate strategy. technology management. software development 

process.  
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1 INTRODUÇÃO, CONTEXTO E OBJETIVOS 
 

1.1 APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 
 

Este trabalho de pesquisa tem como objetivo principal o desenvolvimento de um 

método capaz de estruturar de forma sistêmica, prática e consistente o alinhamento 

entre objetivos estratégicos e processo de desenvolvimento em empresas de 

software.  

As seguintes questões de pesquisa orientaram o processo de construção deste 

método: 

1. Como está estruturado o mercado de software?  

2. Como esta estrutura se reflete no processo de definição dos objetivos 

estratégicos nas empresas de software?  

3. Como estes objetivos estratégicos orientam a definição das características 

principais dos produtos e serviços que serão oferecidos ao mercado?  

4. Como as características principais dos produtos e serviços que serão oferecidos 

ao mercado influenciam a priorização das diferentes atividades que compõem o 

processo de desenvolvimento de software? 

 

Para responder estas questões o desenvolvimento da pesquisa incluiu o 

levantamento de bibliografia sobre diferentes áreas de conhecimento relacionadas 

com o tema e a execução de iniciativas de pesquisa de campo, incluindo estudos de 

caso e surveys, resultando na construção de um modelo conceitual capaz de 

explicar como acontece o alinhamento entre objetivos estratégicos e processo de 

desenvolvimento em empresas de software.  

Buscando estruturar o conhecimento incorporado neste modelo conceitual, de forma 

a viabilizar a sua aplicação prática e sistêmica nas empresas de software, uma 

técnica de alinhamento entre estratégia corporativa e gestão tecnológica foi 

adaptada ao contexto específico destas empresas, resultando no método proposto 

como objetivo desta pesquisa.  
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Desta forma, o modelo conceitual e o método de alinhamento entre objetivos 

estratégicos e processo de desenvolvimento em empresas de software constituem 

os dois principais produtos deste projeto de pesquisa. 

Duas áreas de conhecimento forneceram os principais subsídios para a formulação 

desta pesquisa: 

• Engenharia de Software: contempla as teorias, métodos e ferramentas 

necessários para o desenvolvimento de sistemas de software. Na maior parte 

dos casos, o software desenvolvido é um sistema complexo e extenso. Sistemas 

de software são abstratos e não podem ser representados graficamente, como os 

artefatos físicos. Desta forma, a Engenharia de Software apresenta-se como uma 

disciplina diferente das demais engenharias, já que suas teorias, métodos e 

ferramentas não são restritos por leis físicas ou processos materiais 

(SOMMERVILLE, 2004). 

• Engenharia de Produção: contempla o projeto, o aprimoramento e a instalação 

de sistemas integrados, incluindo pessoas, materiais, informações, equipamentos 

e energia (IIE, 2006). Devido às particularidades mencionadas sobre os sistemas 

de software e o aumento contínuo da sua importância para as organizações, a 

interface entre engenharia de software e engenharia de produção atualmente 

apresenta-se como uma área de estudos com grande relevância acadêmica. 

 

O percurso metodológico desenvolvido para atingir os objetivos propostos não foi 

convencional e envolveu diferentes etapas nas quais a recuperação de teorias, de 

conceitos e de modelos foi mesclada com atividades de pesquisa para o 

detalhamento, teste e ratificação dos diversos elementos que vêm a constituir os 

produtos acima mencionados. 
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1.2 CONTEXTO DA PESQUISA: CONSIDERAÇÕES SOBRE SOFTWARE E 
SUA INDÚSTRIA 

 

Buscando contextualizar o problema proposto, esta seção apresenta considerações 

sobre a natureza dos sistemas de software, como evoluiu e como se apresenta 

atualmente esta indústria e como os sistemas de software estão inseridos no 

contexto mais amplo da Tecnologia da Informação (TI). 

 

1.2.1 Software 

De acordo com Brooks (1986), algumas das características que definem o que é 

software e que também diferenciam este tipo de artefato são apresentadas a seguir: 

• Complexidade: as entidades de software são compostas por conjuntos de dados, 

relacionamentos entre tabelas, algoritmos e chamadas de funções; cada 

programa de software é único e deve ser reutilizado caso a função que ele 

desempenha necessite ser implementada novamente. 

• Alterabilidade: os sistemas de software encontram-se inseridos em matrizes 

culturais que incluem aplicações, usuários, leis e máquinas; como estas matrizes 

evoluem continuamente, estes sistemas têm de ser adaptados constantemente. 

• Invisibilidade: software não é um artefato físico e por este motivo não pode ser 

representado geometricamente com a utilização de maquetes ou plantas. 
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1.2.2 A evolução da indústria de software 1 

A história da indústria de software pode ser dividida em quatro etapas principais 

(PRESSMAN, 2004). Os primeiros aplicativos surgiram no final da segunda guerra 

mundial, desenvolvidos para executar rotinas específicas, usualmente processos em 

lote (batch); neste momento o software era desenvolvido de acordo com as 

especificações únicas de cada sistema, tendo aplicabilidade bastante limitada; neste 

contexto, o desenvolvedor tornava-se responsável pelo desenvolvimento, operação 

e manutenção de cada software. 

Com o surgimento dos computadores mainframe na década de 1960, os sistemas de 

software passaram a ser executados em tempo real, sendo possível o 

compartilhamento simultâneo dos recursos por desenvolvedores e usuários; ainda 

nesta época, o surgimento dos bancos de dados possibilitou o desenvolvimento de 

aplicações com grande utilidade para diferentes segmentos corporativos.  

O surgimento do computador pessoal no início dos anos 1980 marca o início da 

terceira era do software, caracterizada pelo aumento na capacidade de 

processamento dos microprocessadores e pela redução no custo do hardware; esta 

combinação de fatores viabilizou o acesso aos recursos de Tecnologia da 

Informação para um grande número de corporações e indivíduos, popularizando as 

aplicações de Tecnologia da Informação (TI).  

A quarta era do software iniciou-se com a popularização das redes de computadores 

e foi potencializada com o surgimento da Web em 1995; neste momento, graças à 

convergência entre informação e comunicação digital, os sistemas de software, 

executados em potentes computadores interligados e utilizando recursos avançados 

                                                
1 No Brasil, o termo “indústria de software” é utilizado para designar toda a atividade de produção 
industrial e comercial de software, seja para comercialização de produtos (programas completos ou 
em partes), serviços ou software embarcado. Desta forma, software é entendido como as atividades 
que compõem a Divisão 72 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE (721 - 
consultoria em hardware; 722 - consultoria em software; 723 - processamento de dados; 724 - 
atividades de bancos de dados e distribuição on-line de conteúdo eletrônico; 725 - manutenção e 
reparação de máquinas de escritório e de informática e 729 - outras atividades de informática, não 
especificadas anteriormente) acrescida de estimativas do valor produzido em software em outras 
classes da seção D – Indústria de Transformação, especialmente de equipamentos de informática e 
de Telecomunicações (Grupo 30.2 - fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de 
informática; Divisão 32 - fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de 
comunicações e Divisão 33 - fabricação de equipamentos de instrumentação médico-hospitalares, 
instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios) 
(STEFANUTO; CARVALHO, 2005). 
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de programação, tornaram-se parte central de estratégias corporativas e 

governamentais. 

 

1.2.3 A indústria de software  após o ano 2000 

Atualmente, a organização de um sofisticado segmento de empresas de software, 

alinhado com outros setores produtivos para o desenvolvimento de produtos e 

serviços relacionados, gera estímulos produtivos relevantes para a economia de um 

país, já que o software desempenha papel importante na criação de inovações em 

eventualmente todos os segmentos corporativos e apresenta-se como ferramenta 

capaz de suportar e ampliar as possibilidades dos processos de aprendizagem 

organizacional (VELOSO et al., 2003). 

Como conseqüência, a importância dos sistemas de software é cada vez maior para 

grande parte das organizações. Exemplos recentes incluem as planilhas de cálculo, 

os sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) e os sistemas transacionais 

ambientados na Internet, cuja difusão transformou significativamente a forma de 

condução de diferentes processos de negócios. Atualmente a emergência das 

“mídias digitais”, compreendendo software, conteúdo digital e múltiplos canais de 

acesso ao mercado (como, por exemplo, o processamento de transações financeiras 

utilizando a Internet, aparelhos celulares ou caixas eletrônicos), impacta as 

dinâmicas vigentes no mercado de serviços e transforma suas bases competitivas 

(GORTON et al., 2004). Por sua vez, a expansão das funcionalidades viabilizadas 

por sistemas de software em produtos industrializados move a inovação do hardware 

para o software, altera estratégias de pesquisa e desenvolvimento e traz a gestão 

destes sistemas para o centro das decisões corporativas em empresas de 

manufatura (PROBERT et al., 2005).  

Porém, nos dias atuais a indústria de software vivencia uma nova realidade dentro 

da “quarta era do software”. Se durante os anos 1990 este segmento obteve taxas 

de crescimento superiores a 15% graças à “exuberância irracional” ocorrida nos 

mercados financeiros internacionais com a difusão da Internet, à demanda por novos 

sistemas de informação necessários para sustentar o surgimento do Euro, à 

necessidade de revisão dos sistemas existentes por causa da chegada do ano 2000 

e do bug do milênio e à crença generalizada sobre o aumento da produtividade 
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decorrente da adoção de ferramentas de Tecnologia da Informação,  atualmente 

estas taxas de crescimento são bastante inferiores a 10% (DTI, 2004). Como 

conseqüência, esta indústria vivencia um período de maturidade, que pode ser 

verificada nas fusões e aquisições realizadas por empresas tradicionais do setor, 

como por exemplo IBM, Rational e Lotus, Adobe e Macromedia, Oracle e Peoplesoft, 

Microsiga e Logocenter (SHANKLAND, 2002; KAWAMOTO; GILBERT, 2005), na 

emergência de novos padrões de processo, tais como  XML, UML, CMMI e ISO/IEC 

15504 (ERIKSSON; PENKER, 1998; CHRISSIS et al., 2003; ISO, 2004) e no 

desenvolvimento de novos modelos comerciais, como por exemplo negócios 

utilizando software livre e a arquitetura de software orientada a serviços – SOA 

(AUSTIN, 2004; TAURION, 2004; CRAWFORD et al., 2005; STEFANUTO; FILHO, 

2005). Investimentos em software são tratados como gastos de capital e os 

resultados obtidos são avaliados com base no seu retorno real para a corporação 

(DTI, 2004), corroborando a discussão sobre o “paradoxo da produtividade” 

(BRYNJOLFSSON; HITT, 1998), que foi reacesa recentemente graças aos 

questionamentos promovidos por Carr (2003).  Esta realidade traz novos desafios 

para as empresas de software, que têm de garantir o máximo retorno para seus 

clientes operando com volumes de recursos mais escassos.  

 

1.2.4 Classificando as empresas de software  

Apesar das diferenças apontadas por Brooks (1986) e Sommerville (2004) entre 

software, produtos e serviços, parte significativa das pesquisas realizadas sobre o 

mercado de software classifica as empresas que atuam neste setor como 

“prestadoras de serviços” ou “desenvolvedoras de produtos”.  

De acordo com o britânico Department of Trade and Industry (DTI, 2004), este 

mercado pode ser dividido entre empresas que prestam serviços de software (para 

um cliente apenas) e desenvolvedoras de produtos de software (para mais de um 

cliente).  

Os produtos de software incluem: 

• Aplicativos, incluindo aplicações, conteúdo, colaboração, produtividade e 

aplicações para clientes. 
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• Desenvolvimento de aplicativos, incluindo gestão de dados e de infra-estrutura, 

ferramentas de acesso à informação, ferramentas de desenvolvimento de 

aplicativos e middleware. 

• Infra-estrutura de sistemas, incluindo gestão de redes e de sistemas, software de 

segurança, software de armazenamento, software de rede e serverware. 

 

Por sua vez, os serviços de software incluem: 

• Consultoria em processos e soluções de negócios e em Tecnologia da 

Informação. 

• Integração de sistemas, incluindo o desenvolvimento de aplicações 

customizadas, suporte a aplicativos “pacote”, integração de sistemas “pacote”, 

suporte à utilização de hardware, integração de sistemas de hardware e 

treinamento em Tecnologia da Informação. 

• Terceirização de processos de negócio, de sistemas de informação, de 

manutenção de rede, de gerenciamento de aplicações e de serviços de infra-

estrutura. 

 

De maneira semelhante, Veloso et al. (2003) apresentam as seguintes categorias de 

produtos e serviços de software: 

• Produtos de Software: incluem software pacote, software customizado e software 

embutido. 

• Serviços de Software: incluem terceirização de operações, desenvolvimento de 

software, integração de sistemas e consultoria especializada. 

 

Por sua vez, Hoch et al. (1999) apresentam três grupos principais de empresas de 

software: 

• Software embutido, incluindo serviços. 

• Serviços profissionais de software. 
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• Produtos de software, divididos em soluções corporativas (que necessitam de 

customização antes de entrar em operação) e software empacotado para os 

mercados de massa. 

 

De acordo com estes autores, o relacionamento entre as categorias “produtos” e 

“serviços” é avaliado de acordo com o “grau de produtização”2 dos sistemas 

comercializados, como apresentado na figura a seguir: 

 

Baixo

1

Mercado de
Serviços

Serviços Profissionais

Soluções Corporativas

Software
Pacote -

Mercado de Massa

10

10,000,000

1,000,000

100,000

10,000

1,000

100

Médio Alto

Mercado de Produtos

Unidades Vendidas

“Grau de
Produtização”

 
Figura 1 - Classificação do mercado de software 

Fonte: Hoch et al. (1999) 

 

A categorização proposta por Hoch et al. (1999) apresenta um referencial mais 

elaborado para a análise do perfil de diferentes empresas de software, pois as 

diferencia de acordo com o “grau de produtização” dos sistemas comercializados. 

Porém, a utilização do “número de unidades vendidas” como segundo fator de 

diferenciação entre as empresas é questionável, já que uma empresa que 

comercializa um pacote de software específico para um determinado nicho de 

mercado (como, por exemplo, um simulador de vôo para treinamento de pilotos) e 
                                                
2 A expressão “grau de produtização” não é definida formalmente pelos autores; desta forma, consideramos que 
ela pode ser interpretada como inverso do “grau de customização” do software 
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uma empresa que comercializa pacotes de software para o mercado de massa 

(como, por exemplo, um editor de texto) apresentam perfis bastante semelhantes 

(desenvolvem pacotes com elevado “grau de produtização” e baixo “grau de 

customização”), mas são categorizadas de forma bastante distinta de acordo com 

este critério proposto. 

Assim, apesar de a categorização “desenvolvedoras de produtos” e “prestadoras de 

serviços” ser útil para algumas análises, como, por exemplo, apresentação da 

estrutura do mercado, economias de escala, modelos de vendas e localização para 

desenvolvimento de novos produtos, ela possui aplicabilidade limitada nas empresas 

de software, pois o processo de desenvolvimento de software difere 

significativamente dos processos de manufatura e de serviços (SOMMERVILLE, 

2004), fazendo com que tanto pesquisa como prática em engenharia de software 

sejam realizadas de forma neutra, e na perspectiva de um desenvolvedor de 

software, diferentes atividades de desenvolvimento são consideradas como 

igualmente relevantes para a obtenção dos objetivos corporativos (BOEHM, 2003).  

 

 

1.2.5 Software , Tecnologia da Informação e Telecomunicações 

Desenvolvidos para realizar atividades específicas, os sistemas de software são 

utilizados por usuários e por máquinas no armazenamento, processamento e 

transmissão de informações, buscando maior eficiência durante a execução de 

diferentes processos operacionais e de negócios. Por este motivo, os sistemas de 

software constituem parte central da chamada “Revolução da Informação” 

(DRUCKER, 2000), período de fortes transformações vivenciadas atualmente, que 

se iniciou com a difusão na utilização dos primeiros computadores e acentuou-se 

significativamente nas últimas décadas, como mostra a tabela a seguir. 
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Ano Evento Processamento 
de tarefas 

Transferência de 
informações 

dentro da 
empresa 

Transferência de 
informações entre 

empresas 

Antes 
de 1980 

 Manual Manual Manual 

1980 Difusão na utilização do 
computador pessoal 

Eletrônico Manual Manual 

1990 Difusão na utilização da 
arquitetura cliente-
servidor 

Eletrônico Eletrônica Manual 

1995 Difusão na utilização da 
Internet Eletrônico Eletrônica Eletrônica 

Tabela 1 - Evolução do processamento e transferência eletrônica de informações 
Fonte: Fleury (2001) 

 

A Tecnologia da Informação, sustentada por sistemas que incluem hardware, 

software e pessoas, passou a constituir um dos principais recursos tecnológicos para 

os segmentos de manufatura e de serviços a partir da década de 1980, tendo a sua 

utilização potencializada durante a década de 1990 graças à convergência entre 

Telecomunicações e Tecnologia da Informação (WALSHAM, 1993; REINHARD, 

1996; LOPES; REINHARD, 2006 ). Este processo de convergência, em que 

Tecnologia da Informação e Telecomunicações passam a ser analisadas de acordo 

com os mesmos referenciais, é confirmado de acordo com as definições 

apresentadas a seguir. 

De acordo com Luftman et al. (1993, p.201), “Tecnologia da Informação tornou-se o 

termo geralmente aceito para englobar o espectro em rápida expansão de 

equipamentos (computadores, dispositivos de armazenagem de dados, redes e 

dispositivos de comunicação), aplicações e serviços (por exemplo, computação de 

usuário final, atendimento ao usuário e desenvolvimento de aplicações) utilizados 

pelas organizações para fornecer dados, informações e conhecimento”.  

Laurindo (2002) propõe um conceito mais amplo de Tecnologia da Informação, 

incluindo o uso de hardware e software, Telecomunicações, automação, recursos 

multimídia e demais recursos envolvidos, centralizados ou descentralizados, sem 

deixar de considerar os sistemas de informação, serviços, negócios, usuários e as 

relações complexas envolvidas. 
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Por sua vez, Fransman (2002) analisa especificamente a evolução do segmento de 

Telecomunicações, conclui que ele se encontra plenamente integrado com o 

mercado de Tecnologia da Informação e propõe um modelo de camadas para 

caracterizar este segmento industrial, no qual os desenvolvedores de software 

constituem parte da primeira camada. 

Desta forma, a importância atual da Tecnologia da Informação para as organizações 

é amplamente reconhecida, apesar de o seu papel enquanto catalisador de novas 

estratégias de negócios não ser unânime. De acordo com Henderson e 

Venkatraman (1993), a Tecnologia da Informação passou a transcender o seu papel 

de sustentador de estratégias e evoluiu em direção a um papel estratégico, com 

potencial não apenas de viabilizar as estratégias de negócio definidas, mas também 

de desenhar novas estratégias de negócio. Por outro lado, Carr (2003) considera 

que o potencial de geração de vantagens competitivas graças à adoção de sistemas 

de TI está encerrando-se, e que as empresas devem concentrar-se prioritariamente 

na redução dos custos relacionados com TI. 

 

1.3 OBJETIVO E LIMITES DA PESQUISA 
 

As observações apresentadas reforçam a importância do desenvolvimento de 

pesquisas capazes de contribuir para a melhoria do processo de planejamento nas 

empresas de software, em especial de pesquisas que analisem explicitamente o 

alinhamento entre objetivos estratégicos e processo de desenvolvimento, 

considerando as capacidades atuais e planejadas para a organização e buscando 

trazer novos conhecimentos, ferramentas e técnicas para a manutenção e expansão 

deste conjunto de empresas, fundamentais para a geração de um volume expressivo 

de inovações tecnológicas neste início de século.  

O processo de planejamento estratégico para companhias de software requer novas 

abordagens, conceitos e ferramentas (BOEHM; SULLIVAN, 2000), e devido às suas 

características essenciais (BROOKS, 1986) seu desenvolvimento não é restrito por 

leis físicas ou processos de manufatura e segue um padrão consistente de 

atividades (SOMMERVILLE, 2004), sugerindo que técnicas de planejamento 
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estratégico, prospecção de serviços e produtos e priorização de atividades de 

desenvolvimento sejam adaptadas quando aplicadas em companhias de software. 

Desta forma, o objetivo proposto para esta pesquisa é: 

 

“Desenvolver um método para alinhamento entre objet ivos estratégicos e 

processo de desenvolvimento em empresas de software ”. 

 

Pelo fato de este ser um projeto desenvolvido no contexto específico da “Engenharia 

de Produção” e da “Engenharia de Software”, os seguintes limites conceituais são 

adotados: 

1. O método a ser desenvolvido deve apresentar-se na forma de um sistema 

integrado, incluindo pessoas, informações, materiais, equipamentos e energia, 

capaz de auxiliar as empresas de software no processo de alinhamento entre 

objetivos estratégicos e processo de desenvolvimento de forma consistente com 

a definição proposta pelo IIE (2006).  

2. O processo de construção do método deve procurar verificar a adequabilidade 

dos conceitos propostos pela Engenharia de Produção para os segmentos de 

manufatura e de serviços no contexto específico das empresas de software. 

3. O processo de construção do método deve procurar verificar a adequabilidade 

dos conceitos propostos pela Engenharia de Produção para o segmento de 

Tecnologia da Informação no contexto específico das empresas de software. 

 

A justificativa para o segundo limite conceitual relaciona-se com o fato de que 

usualmente as empresas de software são categorizadas como “desenvolvedoras de 

produtos” ou “prestadoras de serviços” (HOCH et al., 1999; VELOSO et al., 2003; 

DTI, 2004), e esta categorização apresenta-se útil para alguns estudos, como, por 

exemplo, apresentação da estrutura da indústria e análises sobre economias de 

escala, modelos de vendas e localização para desenvolvimento de novos produtos 

(HOCH et al., 1999; DTI, 2004).  
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Por sua vez, a justificativa para o terceiro limite conceitual relaciona-se com o fato de 

que, como apresentado anteriormente, os sistemas de software constituem um dos 

componentes fundamentais do segmento de Tecnologia da Informação (LUFTMAN 

et al., 1993; FRANSMAN, 2001; LAURINDO, 2002).  

 

1.4 ABORDAGEM DA PESQUISA 
 

O plano de pesquisa foi dividido em duas etapas principais, sendo a primeira etapa 

desenvolvida entre março de 2003 e julho de 2004 e concluída com a qualificação 

do projeto de tese do autor; a segunda etapa foi desenvolvida entre agosto de 2004 

e dezembro de 2006, e os resultados finais obtidos são apresentados neste 

documento. 

A primeira etapa deste trabalho teve como objetivo o levantamento de informações 

preliminares e a estruturação da estratégia da pesquisa, tendo em vista a execução 

de pesquisas de campo capazes de trazer os conhecimentos necessários para a 

criação do método proposto. Nesta etapa o autor cursou disciplinas relacionadas 

com o tema do estudo no Departamento de Engenharia de Produção e no 

Departamento de Administração da Universidade de São Paulo, executou a revisão 

de literatura preliminar de forma a identificar os principais conceitos, métodos e 

técnicas capazes de auxiliar na estruturação do projeto e elaborou a estratégia e a 

metodologia a serem empregadas na pesquisa, buscando determinar quais 

questões deveriam ser respondidas de forma a viabilizar a construção do método 

proposto. 

A segunda etapa deste trabalho consistiu na execução de sete iniciativas de 

pesquisa de campo, desenvolvidas de acordo com diferentes abordagens 

metodológicas e executadas no Departamento de Engenharia de Produção da 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, no Centre for Technology 

Management do Institute for Manufacturing da Universidade de Cambridge e no 

Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo.  

Os resultados obtidos com estas diferentes iniciativas garantiram que o objetivo 

proposto anteriormente fosse atingido, e o método de alinhamento entre objetivos 
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estratégicos e processo de desenvolvimento para empresas de software é 

apresentado ao longo deste documento. 

 

1.5 ESTRUTURA DA TESE 
 

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: 

• O capítulo 1 apresenta o problema de análise, contextualiza os sistemas de 

software e sua indústria, estabelece as fronteiras do estudo e formaliza o objetivo 

do trabalho. 

• O capítulo 2 discorre sobre a revisão de literatura elaborada acerca do tema 

desta pesquisa, incluindo os principais modelos identificados sobre alinhamento 

entre estratégia corporativa e gestão tecnológica (incluindo Tecnologia da 

Informação e desenvolvimento de software) e analisa a sua aplicabilidade no 

contexto específico do problema formulado. 

• O capítulo 3 formaliza as definições metodológicas e a estratégia de pesquisa 

adotadas para análise das questões formuladas e apresenta os principais 

projetos de pesquisa realizados para obtenção do objetivo proposto para esta 

pesquisa. 

• O capítulo 4 descreve projetos de pesquisa que analisaram o setor de 

Telecomunicações, tendo em vista a criação do modelo conceitual de análise 

proposto para o setor de software. 

• O capítulo 5 apresenta projetos de pesquisa que analisaram o setor de software, 

tendo em vista a criação do modelo conceitual de análise proposto para este 

setor. 

• O capítulo 6 analisa o modelo conceitual formalizado no capítulo 5 e propõe a 

sua generalização enquanto tipologia válida para todas as empresas que atuam 

neste segmento de mercado. 

• O capítulo 7 descreve o processo de adaptação da técnica “Technology 

Roadmapping” para o contexto específico das empresas de software, 
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considerando o modelo conceitual desenvolvido no capítulo anterior e o seu 

processo de validação em campo. 

• O capítulo 8 apresenta as conclusões do estudo, as suas contribuições para a 

teoria, as limitações do método elaborado e propõe iniciativas de pesquisa 

posteriores, a serem elaboradas a partir dos resultados obtidos neste projeto de 

pesquisa. 
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2 MODELOS DE ALINHAMENTO ENTRE OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS E GESTÃO TECNOLÓGICA 
 

O primeiro passo para o desenvolvimento do modelo de alinhamento entre objetivos 

estratégicos e processo de desenvolvimento em empresas de software incluiu o 

levantamento e a análise de teorias que apresentam objetivos compatíveis. 

De acordo com Phaal et al. (2003), o termo “tecnologia” pode ser entendido como 

um tipo específico de conhecimento, que pode estar ou não embutido em um 

artefato físico,  tal como uma máquina, um componente, um sistema ou um produto. 

Ainda de acordo com os autores, a característica principal que diferencia “tecnologia” 

de outros tipos genéricos de conhecimento é que a tecnologia constitui um 

conhecimento aplicado, com foco no know how de uma organização. 

De acordo com o European Institute of Technology and Innovation Management 

(EITM, 2006), o processo de gestão tecnológica compreende a efetiva identificação, 

seleção, aquisição, desenvolvimento, exploração e proteção de tecnologias 

(produtos, processos e infra-estrutura),  necessários para adquirir, manter e melhorar 

o posicionamento no mercado e a performance do negócio de acordo com os 

objetivos de uma corporação. 

O processo de desenvolvimento pode ser caracterizado como um ativo tecnológico 

para uma empresa de software, pois ele compreende os conhecimentos necessários 

para desenvolver os produtos e serviços que serão oferecidos ao mercado (know 

how da organização). Pelo fato de o processo de desenvolvimento poder ser 

caracterizado como um ativo tecnológico para uma empresa de software, o seu 

processo de gestão também é compreendido pela definição sobre gestão 

tecnológica proposta pelo European Institute of Technology and Innovation 

Management (EITM, 2006). 

Ainda analisando a questão do alinhamento entre objetivos estratégicos e recursos 

tecnológicos, Phaal et al. (2000) concluem que a tecnologia constitui um importante 

ativo para muitas companhias e que existe a necessidade crescente de que 

considerações tecnológicas estejam presentes nos seus processos de definição de 

objetivos estratégicos.  
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Neste contexto, partindo da premissa de que os objetivos estratégicos propostos 

para uma corporação devem considerar as capacidades tecnológicas atuais e 

pretendidas pela corporação e resultar em direcionadores para o seu processo de 

gestão tecnológica, a revisão bibliográfica elaborada identificou quatro categorias 

complementares de teorias que analisam o alinhamento entre objetivos estratégicos 

e processo de desenvolvimento de software, como mostra a figura a seguir: 

 

Objetivos estratégicos

Gestão tecnológica

Tecnologias
genéricas

Tecnologia da Informação

Direcionadores

Compreende

1

Tecnologias de 
desenvolvimento de software

2

3

Processo de 
desenvolvimento de software

4

 
Figura 2 – Níveis de análise entre objetivos estratégicos e tecnologia 

Fonte - Elaborado pelo autor 

 

A revisão bibliográfica apresentada neste capítulo buscou a elaboração de um 

referencial para análise do alinhamento entre objetivos estratégicos e processo de 

desenvolvimento em empresas de software, incluindo os seguintes tópicos: 

• Modelos de alinhamento entre objetivos estratégicos e gestão tecnológica: neste 

tópico foram analisadas diferentes teorias elaboradas tendo em vista o 

alinhamento entre objetivos estratégicos e o processo de gestão de tecnológica. 

Os modelos analisados incluíram o Balanced Scorecard (KAPLAN; NORTON, 

1996), o Technology Roadmapping (PROBERT et al., 2003), o Make or Buy 

Framework (PROBERT et al., 2001) e o Parallel Portfolio Framework 

(FLOWERS; BRADY, 2002). Durante a elaboração desta pesquisa, o Technology 

Roadmapping foi utilizado como base para a estruturação do método de 

alinhamento entre objetivos estratégicos e processo de desenvolvimento para 

empresas de software e, por este motivo, é apresentado em detalhe na seção 
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3.1; as referências sobre os demais modelos, apesar de terem sido apresentadas 

no projeto de qualificação defendido no ano de 2004, não foram incorporadas na 

versão final deste trabalho, pois não foram utilizadas em análises conceituais e 

tampouco nas iniciativas de pesquisa em campo. 

• Modelos de alinhamento entre objetivos estratégicos e Tecnologia da Informação: 

este tópico compreendeu diferentes teorias elaboradas tendo em vista o 

alinhamento entre objetivos estratégicos e gestão da Tecnologia da Informação. 

Os modelos analisados incluíram o “Modelo de Alinhamento Estratégico” 

(HENDERSSON; VENKATRAMAN, 1993), o “Grid de Impacto Estratégico da 

Tecnologia da Informação” (NOLAN; MCFARLAN, 2005) e o “Modelo de Níveis 

de Organização da TI na empresa” (LAURINDO, 2002), entre outros. Os modelos 

aqui mencionados são apresentados na seção 3.2. 

• Modelos de alinhamento entre objetivos estratégicos e tecnologia de 

desenvolvimento de software: neste tópico o autor buscou analisar teorias 

especificamente elaboradas tendo em vista o alinhamento entre objetivos 

estratégicos e tecnologias de desenvolvimento de software. As principais 

contribuições identificadas na literatura são apresentadas na seção 3.3. 

• Conceitos sobre processo de desenvolvimento de software: este tópico procurou 

incorporar as principais referências da literatura sobre o processo de 

desenvolvimento de software. As principais contribuições identificadas são 

apresentadas na seção 3.4. 

 

2.1 MODELOS GENÉRICOS DE ALINHAMENTO ENTRE OBJETIVO S 
ESTRATÉGICOS E GESTÃO TECNOLÓGICA 

 

Como mencionado, a tecnologia constitui um importante ativo para muitas empresas, 

e diferentes considerações tecnológicas devem ser incorporadas durante a 

execução dos processos de planejamento estratégico (PHAAL et al., 2000). Como 

criar e comunicar os vínculos existentes entre objetivos corporativos e recursos 

tecnológicos representa um desafio contínuo para estas organizações, e para que 

este objetivo seja atingido, é necessário que o planejamento estratégico leve em 
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consideração simultaneamente questões sobre mercados, produtos, serviços, 

processos e tecnologias.   

De maneira genérica, os métodos que buscam traduzir objetivos estratégicos em 

planos de capacitação tecnológica contemplam as seguintes perspectivas, 

apresentadas na figura a seguir: 

 

Perspectiva comercial

Perspectiva tecnológica

Estratégia

Inovação

Operações

Ambiente

Organização

Mecanismos 
“ Push ” -
Fluxo de 

conhecimentos 
sobre 

capacidades

Mecanismos 
“ Pull ” -

Fluxo de 
conhecimentos 
sobre requisitos

 
Figura 3 – Technology management framework 

Fonte: Phaal et al. (2001) 

 

De acordo com a figura apresentada, três processos de negócios devem ser 

considerados durante o processo de planejamento tecnológico (PROBERT et al., 

2003): 

1. Formulação da estratégia: processo de elaboração da direção futura e dos 

planos do negócio. 

2. Inovação: processo que busca garantir a elaboração de um conjunto de novos 

produtos, serviços, processos e sistemas de suporte, capazes de sustentar a 

evolução do negócio. 

3. Operações: processo que busca garantir que os novos produtos e serviços 

cheguem ao mercado; operações eficientes são um fator chave para garantir a 

satisfação dos clientes e a utilização eficiente dos recursos produtivos.  
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2.1.1 O Technology Roadmapping  

O Technology Roadmapping é uma técnica de planejamento e gerenciamento 

corporativo, que vêm sendo utilizada para alinhar objetivos organizacionais e 

recursos tecnológicos em empresas de manufatura e de serviços (WELLS et al., 

2004; PHAAL et al., 2005). Roadmaps podem ser representados de diversas 

maneiras, sendo que a forma mais difundida foi proposta pela European Industries 

Research Management Association (EIRMA) e é apresentada na figura 4. 

 

Tempo

Mercado

Produtos e
Serviços

Tecnologia

 
Figura 4 –Technology roadmap genérico 
Fonte: EIRMA apud Phaal et al. (2003) 

 

O roadmap genérico é um gráfico que representa a evolução do planejamento de 

uma empresa ao longo do tempo e que inclui um número variável de níveis de 

análise, usualmente incluindo as perspectivas de mercado e tecnológica (PHAAL et 

al., 2003). De acordo com Wells et al. (2004), a perspectiva tecnológica analisa a 

evolução futura de uma tecnologia ou de um grupo de tecnologias, vinculando as 

oportunidades identificadas aos produtos e serviços imaginados; por sua vez, a 

perspectiva mercadológica analisa a evolução do mercado, das necessidades dos 

clientes e das características de produtos e serviços que serão disponibilizados, de 

forma a identificar em quais tecnologias investir, e em qual momento.  

A aplicação da técnica representa um desafio considerável para as empresas, pois, 

apesar de o roadmap resultante ser simples em seu conceito e estrutura, ele 

representa o resultado final de um processo completo de planejamento estratégico. 

Os principais desafios para sua elaboração incluem a inicialização do processo, a 
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adoção de um método de desenvolvimento robusto e como tornar o processo 

contínuo (PHAAL et al., 2003).  

De forma a lidar com as questões apresentadas, Probert et al. (2003)  formularam o 

T-Plan Fast-Start Technology Roadmapping Process. Os objetivos propostos pelo 

método incluem o suporte à inicialização do processo, a criação dos vínculos 

principais entre recursos tecnológicos e direcionadores de negócio e a identificação 

de lacunas de conhecimentos sobre o mercado, sobre produtos e serviços e sobre 

as tecnologias que serão utilizadas. O resultado é um primeiro roadmap tecnológico, 

capaz de facilitar a comunicação entre a área técnica e a área comercial. 

Geralmente o T-Plan possui três etapas: planejamento, workshops e encerramento. 

Os workshops propostos são os seguintes: (PHAAL et al., 2004) 

• Workshop 1 – Mercado: o objetivo deste encontro é identificar e analisar as 

principais tendências do mercado (direcionadores externos) e do negócio 

(direcionadores internos). Estes direcionadores definem a motivação para a 

criação, aprimoramento ou descontinuação de produtos e serviços, viabilizando 

os meios para priorizar a importância das suas características específicas.  

• Workshop 2 - Produtos: o objetivo deste encontro é identificar as características 

dos produtos e serviços que devem ser desenvolvidos e operacionalizados no 

horizonte de tempo em análise, de forma a atingir os direcionadores de mercado 

e de negócio identificados no primeiro workshop, estabelecendo uma linguagem 

e estrutura em que as características dos produtos e serviços podem ser 

exploradas. As características identificadas criam a base sobre a qual as opções 

tecnológicas serão consideradas. 

• Workshop 3 – Tecnologia: o objetivo deste encontro é identificar e priorizar os 

diferentes componentes tecnológicos que comporão os produtos definidos no 

workshop 2. Adicionalmente, outros recursos necessários ao negócio podem ser 

considerados se necessário, incluindo competências e perfis, recursos e 

alianças.  

• Workshop 4 – Charting: o quarto workshop junta as perspectivas de mercado, 

produto e tecnologia num único referencial, consolidando os resultados obtidos 

nos três primeiros workshops. Neste encontro o formato do roadmap é acertado, 

prazos são identificados e a evolução de produtos e de tecnologias é desenhada. 
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O workshop se encerra com a revisão do processo, confirmação das 

necessidades de conhecimento e definições sobre a evolução do projeto. 

 

Os workshops devem incorporar as diferentes visões existentes na empresa sobre 

mercado, produtos e tecnologias, incluindo as áreas de marketing, comercial, 

tecnologia, operações e recursos humanos. Os conflitos resultantes da diversidade 

devem ser mediados, conciliados e refletidos no roadmap. O processo de adaptação 

da técnica Technology Roadmapping para cada empresa analisada inclui a definição 

do contexto do roadmap, sua arquitetura e qual processo será utilizado na sua 

elaboração (PHAAL et al., 2004). 

 

2.2 MODELOS DE ALINHAMENTO ENTRE OBJETIVOS ESTRATÉG ICOS E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

Como mencionado na introdução deste capítulo, a revisão de literatura apresentada 

neste tópico compreende alguns dos principais modelos identificados sobre 

alinhamento entre estratégia corporativa e gestão da Tecnologia da Informação. 

Consideramos que a análise destes modelos é relevante para esta revisão 

bibliográfica, pois, como apresentado, os sistemas de software constituem um dos 

principais componentes dos sistemas de Tecnologia da Informação. A utilidade 

destes modelos para a elaboração de um método de alinhamento entre objetivos 

estratégicos e processo de desenvolvimento em empresas de software é discutida 

no último tópico deste capítulo.  

 

2.2.1 O Modelo de Alinhamento Estratégico 

Analisando o alinhamento entre estratégia e Tecnologia da Informação, Henderson e 

Venkatraman (1993) apresentam um modelo que propõe a análise integrada entre 

estratégia de negócios e estratégia de TI para uma corporação. O modelo proposto 

procura analisar estas duas perspectivas estratégicas sob as óticas externa e interna 

da corporação. Desta forma, considera o processo de formulação da estratégia (de 

negócios e de TI) como sendo um processo de formulação (decisões relacionadas 
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às escolhas sobre mercados e produtos) e implementação (escolhas que 

determinam estrutura e capacidades da corporação para executar suas escolhas 

anteriores sobre produtos e mercados). O modelo resultante, chamado de “Modelo 

de Alinhamento Estratégico”, é representado na figura a seguir. De acordo com 

Laurindo (2002), a principal contribuição do modelo é o fato de este considerar que a 

estratégia de TI pode ter influência direta na formulação da estratégia de negócios 

da empresa, já que usualmente a estratégia de TI é considerada como decorrência 

da estratégia de negócios da empresa.  
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Figura 5 – O modelo de Alinhamento Estratégico 

Fonte: Henderson e Venkatraman (1993) 

 

Partindo do modelo apresentado, os autores apresentam quatro perspectivas 

principais de alinhamento: 



 

 

24 

 

Tendo a estratégia de negócio como direcionador: 

1. Execução de estratégia 

Estratégia de negócio ⇒ infra-estrutura organizacional ⇒ infra-estrutura de TI 

Nesta perspectiva a estratégia de negócios é estabelecida e direciona o design da 

infra-estrutura organizacional e da TI. A hierarquia apresentada encontra-se alinhada 

com as principais teorias de administração estratégica e  pode ser operacionalizada 

com a utilização de metodologias como Fatores Críticos de Sucesso (FCS) e 

Business System Planning (BSP). A área de TI é considerada como centro de custos 

e seu desempenho é avaliado com a utilização de indicadores financeiros. 

 

2. Transformação tecnológica 

Estratégia de negócio ⇒ Estratégia de TI ⇒ infra-estrutura de TI 

Nesta perspectiva a TI contribui para a obtenção das metas do negócio e, desta 

forma, sua implementação encontra-se vinculada à implementação da estratégia 

global. A liderança tecnológica  pode ser um diferencial competitivo para a empresa. 

 

Tendo a estratégia de TI como direcionadora: 

3. Potencial competitivo 

Estratégia de TI ⇒ Estratégia de negócio ⇒ Estrutura de negócio 

A exploração das TI emergentes traz novas possibilidades aos produtos e serviços 

comercializados, e por este motivo, a estratégia adotada em relação à TI é priorizada 

e influencia diretamente a estratégia corporativa. Os indicadores de performance 

relacionam-se com o nível de sucesso dos produtos e serviços que incorporam as 

novas TI, e incluem crescimento e participação no mercado. 

 

4. Nível de serviço 

Estratégia de TI ⇒ Estrutura de TI ⇒ Estrutura de negócio 
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Neste caso a organização tem por objetivo estabelecer-se como referência em 

serviços baseados em sistemas de informação. A compreensão das potencialidades 

da TI determinam a infra-estrutura e os processos dos sistemas de informação. A 

estratégia de negócios tem como objetivo direcionar as ações para estimular a 

demanda dos clientes e o seu grau de satisfação é o principal indicador de sucesso. 

 

2.2.2 O Grid  de Impacto Estratégico da Tecnologia da Informação  

Também avaliando a questão sobre o alinhamento entre estratégia e Tecnologia da 

Informação, Nolan e McFarlan (2005) propõem que uma empresa analise duas 

questões principais de forma a determinar qual a melhor forma de alinhamento entre 

objetivos estratégicos e Tecnologia da Informação: 

1. Quanto a empresa necessita de sistemas de TI confiáveis, capazes de operar 

ininterruptamente, de forma segura e com custos apropriados (características 

defensivas)? 

2. Quanto a empresa depende da TI para agregar valor aos produtos e serviços 

oferecidos e atender melhor seus clientes, potencializando a obtenção dos seus 

objetivos estratégicos (características ofensivas)? 

A partir das respostas obtidas, a empresa deve ser capaz de analisar o seu 

posicionamento na matriz “Grid de Impacto Estratégico da Tecnologia da 

Informação”, apresentada na figura a seguir, e desta forma, determinar se a TI deve 

ser tratada como um tema estratégico pela organização ou permanecer como um 

ativo organizacional gerenciado por um comitê especificamente estruturado com 

esta finalidade. 
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Figura 6 - Grid de Impacto Estratégico da Tecnologia da Informação 

Fonte: Nolan e McFarlan (2005) 

 

De acordo com estes autores, as categorias propostas são descritas da seguinte 

forma: 

• Suporte: as empresas neste quadrante apresentam necessidades pequenas em 

relação à confiabilidade e ao uso estratégico da TI; logo, a TI existe 

principalmente para suportar as atividades dos empregados, os principais 

sistemas são executados em lotes (batch), backups são realizados manualmente 

e fornecedores e clientes não têm acesso direto aos sistemas internos. 

• Fábrica: as empresas neste quadrante necessitam de sistemas confiáveis, mas 

não necessariamente os mais avançados tecnologicamente; desta forma, os 

sistemas produtivos dependem dos sistemas de TI e os prejuízos financeiros são 

elevados no caso de falha; a comunicação com fornecedores e clientes 

usualmente utiliza extranets. 

• Transição: as empresas neste quadrante usualmente estão executando 

transições estratégicas, e por este motivo, os investimentos em TI são elevados e 

os novos sistemas são fundamentais para a disponibilização dos novos produtos 

e serviços e para a reestruturação de processos operacionais; pelo fato de os 

sistemas serem novos, o nível de confiabilidade dos sistemas pode ser baixo. 
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• Estratégico: para as empresas que se situam neste quadrante a inovação é o 

principal direcionador, e a adoção de novas tecnologias viabiliza melhor acesso 

aos mercados, produtos e serviços inovadores e processos produtivos mais 

eficientes. 

 

2.2.3 Níveis de organização da TI na empresa 

Abordando as questões sobre organização da TI na empresa, Laurindo (2002) 

propõe que a análise esteja fundamentada em cinco diferentes níveis de 

abrangência, como apresentado na figura a seguir: 
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Figura 7 – Níveis de Organização da TI na empresa 
Fonte: Laurindo (2002) 

 

O autor descreve os níveis apresentados da seguinte forma: 

• Nível 1 – Posicionamento da área de TI na estrutura da empresa: nesse nível são 

analisados os vínculos da TI com a estratégia da empresa, a forma como a TI 

está posicionada na sua hierarquia e como ela se encaixa na sua estrutura. 

• Nível 2 – Estrutura dos órgãos internos da área de TI: neste nível são analisados 

o tipo de estrutura necessária (funcional, matricial, por clientes...), o processo de 

planejamento da TI e as formas de organização do suporte aos usuários. 
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• Nível 3 – Organização das equipes de trabalho de desenvolvimento de sistemas: 

analisa a formação dos grupos de trabalho dos projetos de sistemas de 

informações, envolvimento dos usuários e aspectos sócio-técnicos. 

• Nível 4 – Metodologia de desenvolvimento de sistemas de informação: analisa a 

padronização na coleta de informações, na modelagem do problema, na 

documentação e nas técnicas para converter requisitos em projetos de sistemas 

de informação. 

• Nível 5 – Técnicas de programação: nível operacional do desenvolvimento de 

sistemas de informação, incluindo qualidade dos sistemas desenvolvidos, 

desempenho dos sistemas no computador, interface homem-máquina, facilidade 

de manutenção dos programas, produtividade da codificação. 

 

De forma a analisar os fatores relativos à estrutura da empresa e o papel 

desempenhado pela TI dentro da organização, o autor propõe que os seguintes 

passos sejam executados: 

1. Obtenção dos Fatores Críticos de Sucesso (FCS) e dos respectivos sistemas de 

TI que contribuem para a obtenção dos FCS, que devem ser analisados de 

acordo com a extensão do impacto nos FCS e com o fato de estes sistemas 

estarem desenvolvidos ou não. 

2. Enquadramento da empresa em um dos quadrantes (Fábrica, Estratégico, 

Suporte e Transição) do modelo do Grid Estratégico proposto por Nolan e 

McFarlan (2005). 

3. Verificação da perspectiva adotada no modelo do alinhamento estratégico. 

4. Análise sobre a existência de razões para descentralização na empresa. 

5. Avaliação do grau de descentralização. 

6. Verificação do estágio de informatização. 

7. Verificação do estágio de descentralização. 

8. Configuração existente da função e da operação da TI. 

9. Nível de participação dos usuários. 
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10. Análise da organização da área de TI. 

 

2.3 MODELOS DE ALINHAMENTO ENTRE OBJETIVOS ESTRATÉG ICOS E 
TECNOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

 

Como mencionado no início deste capítulo, este tópico da revisão de literatura 

procurou analisar modelos que vinculam explicitamente objetivos estratégicos e 

tecnologias de desenvolvimento de software.  

De acordo com a definição proposta por Phaal et al. (2003), a tecnologia constitui um 

conhecimento aplicado, com foco no know how de uma organização, e para as 

empresas de software o seu conhecimento encontra-se estruturado principalmente 

nos seus processos de desenvolvimento, pois, diferentemente dos processos de 

manufatura e de serviços, este processo é realizado essencialmente por equipes de 

desenvolvimento, sem alto grau de automatização. Esta afirmação é ratificada por 

Sawyer e Guinan (1998), que consideram que os processos executados num projeto 

de software podem ser divididos em quatro categorias principais, constituindo o 

know how de uma empresa que atua neste segmento de mercado: 

• Métodos produtivos: incluem métodos, técnicas e ferramentas para suportar o 

desenvolvimento de software, compreendendo os modelos de maturidade de 

processo de software, tais como o Software Capability Maturity Model (SW-CMM) 

(PAULK et al., 1993), o Capability Maturity Model Integration (CMMI) (CHRISSIS et 

al., 2003) e a ISO/IEC 15504 (ISO, 2004).  

• Processos sociais: analisam como as equipes de desenvolvedores podem 

estruturar-se em equipes de maneira eficaz, compreendendo estruturas de 

comunicação formais e informais. Métodos como o Team Software Process (TSP) 

(HUMPHREY, 2000) trabalham esta perspectiva tecnológica. 

• Perspectiva individual: tem como foco aprimorar o processo de desenvolvimento 

individual de cada membro da equipe de desenvolvimento, incluindo técnicas e 

motivação. Métodos como o Personal Software Process (PSP) (HUMPHREY, 

1997) e o People Capability Maturity Model (P-CMM) (CURTIS et al., 2001) 

apresentam conceitos para aprimorar os processos de desenvolvimento de 

software sob esta perspectiva. 
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• Contexto organizacional: tem como foco questões estratégicas, incluindo a análise 

da competitividade da empresa, o mercado na qual ela opera, o nível de recursos 

e fatores extra-organizacionais que afetam a performance do processo de 

desenvolvimento. 

 

Apesar da extensa literatura identificada sobre tecnologias de desenvolvimento de 

software e que será explorada em maior detalhe na próxima seção, nenhuma das 

referências analisadas aborda de forma estruturada e sistêmica a questão do 

alinhamento entre objetivos estratégicos e processo de desenvolvimento de acordo 

com as diferentes características do mercado em que a empresa de software está 

operando, apresentada por Sawyer e Guinan (1998) como “contexto organizacional” 

da empresa. 

Por exemplo, Hoch et al. (1999) analisaram as características principais de um 

grande número de empresas de software consideradas como referências de sucesso 

e de maneira semelhante a Brooks (1986) consideram que a complexidade dos 

sistemas de software é responsável pelos altos níveis de falha no desenvolvimento 

deste tipo de sistema, sendo esta complexidade decorrente dos seguintes fatores: 

• Incertezas sobre os requisitos: no mercado de software, as necessidades dos 

clientes são difíceis de serem identificadas, principalmente no início do projeto, 

fazendo com que a arquitetura do sistema tenha de ser mantida em aberto de 

forma a acomodar mudanças posteriores. 

• Imprevisibilidade do design: em algumas situações analisadas pelos autores, as 

decisões iniciais sobre como estruturar o software mostraram-se equivocadas 

durante as etapas posteriores do projeto. 

• Mudanças nos requisitos: em diversas situações analisadas, os requisitos do 

sistema que foram corretamente identificados no início do projeto alteraram-se 

durante a sua execução. 

• Mudanças tecnológicas: os sistemas de software são altamente dependentes em 

relação ao ambiente tecnológico em que serão executados. 
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De forma a aprimorar o alinhamento entre objetivos estratégicos e as tecnologias de 

desenvolvimento de software, Hoch et al. (1999) propõem que as seguintes ações 

sejam executadas: 

• Preservar a flexibilidade: buscar manter as características do sistema em aberto 

pelo máximo tempo possível, sem comprometer os prazos acordados. 

• Adotar diferentes posturas nas fases de criação e de desenvolvimento do 

software: o objetivo é dividir o processo de desenvolvimento em duas etapas, 

sendo que durante a fase de criação a empresa privilegia os fluxos de trabalho 

criativos e informais e durante a etapa de desenvolvimento privilegia os fluxos de 

trabalho estruturados e formais. 

• Investir tempo para poupar tempo: empregar o máximo de tempo possível nas 

etapas de definição do sistema de software que está sendo desenvolvido, de 

forma que a estrutura dos requisitos e da arquitetura resultante altere-se menos 

durante as etapas posteriores de desenvolvimento. 

• Criar equipes competentes: maximizar o potencial da equipe de desenvolvimento, 

criando equipes que mesclam profissionais talentosos com profissionais 

medianos. 

• Manter os profissionais talentosos: estabelecer critérios de remuneração e 

adequação dos postos de trabalho de forma a reter os principais talentos da 

empresa. 

• Investir em maior performance dos processos: utilizar metodologias formais de 

desenvolvimento, buscando trazer maior qualidade aos sistemas elaborados. 

• Envolver os diferentes stakeholders continuamente: procurar aproximar as 

diferentes pessoas envolvidas com o projeto de desenvolvimento do software, de 

forma a incorporar suas considerações conforme o projeto evolui. 

• Trazer os clientes para junto das equipes de desenvolvimento: o envolvimento 

contínuo dos clientes com o projeto de desenvolvimento de software permite a 

clarificação dos requisitos que devem ser implementados e facilita a avaliação 

dos custos relacionados com a implementação de novas funcionalidades. 
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• Compilar o software diariamente: a ação de compilar todo o sistema de software 

diariamente facilita a identificação dos defeitos introduzidos pelas equipes de 

desenvolvimento, pois permite que o sistema seja testado continuamente. 

• Aprimorar a reutilização de componentes: a reutilização de componentes 

minimiza os custos de desenvolvimento e potencializa a qualidade do software, 

pois utiliza componentes já implementados e testados na construção do novo 

sistema de software. 

 

Como é possível observar, as diretrizes propostas por Hoch et al. (1999), apesar de 

úteis para as empresas de software por apresentarem um conjunto de “melhores 

práticas” para gestão de projetos de software, em nenhum momento consideram as 

particularidades dos diferentes mercados em que elas atuam e como se estruturam 

as práticas de desenvolvimento mais relevantes para o atingimento dos objetivos 

estratégicos propostos. Esta lacuna de conhecimento constitui a base para o 

desenvolvimento deste projeto de pesquisa e será explorada na última seção deste 

capítulo. 

 

2.4 CONCEITOS SOBRE PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO DE 
SOFTWARE 

 

O processo de desenvolvimento de software segue um ciclo de vida, inicializado com 

o surgimento de uma idéia ou de uma necessidade, que pode ser atendida 

totalmente ou parcialmente com a aquisição de um sistema de software. O processo 

de desenvolvimento de software inclui quatro processos fundamentais, comuns para 

todos os projetos (SOMMERVILLE, 2004): 

1. Especificação do software: métodos, técnicas e ferramentas para a definição das 

funcionalidades do software e das suas restrições quando em operação; inclui a 

análise e a definição dos requisitos, que devem ser compreendidos e acordados 

por clientes, usuários e equipe de desenvolvimento. 

2. Desenvolvimento do software: compreende métodos, técnicas e ferramentas para 

definir a arquitetura e desenvolver o software. Inclui o design do software, que 
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particiona os seus requisitos e gera a arquitetura geral do sistema e o seu design 

detalhado, e a sua implementação, em que o código do sistema é efetivamente 

programado. 

3. Validação do software: compreende os métodos, técnicas e ferramentas para 

garantir que o software produzido realiza o que o cliente deseja; inclui testes de 

unidades de programas e testes de sistema. 

4. Evolução do software: compreende métodos, técnicas e ferramentas para evoluir 

o software de acordo com as novas necessidades dos clientes; cada ciclo de 

evolução pode ser compreendido como um pequeno ciclo completo de 

desenvolvimento. 

 

Como mencionado, o processo de desenvolvimento de um software compreende um 

conjunto comum de atividades, que acontece cada vez que uma iteração de 

desenvolvimento é executada. Uma nova descrição deste conjunto comum de 

atividades é apresentada pelo modelo de ciclo de vida de software “cascata” 

(ROYCE, 1970), como mostra a figura a seguir: 

 

Definição dos
Requisitos

Design do
Sistema

Implementação

Integração e
Testes

Operação

 
Figura 8 – Ciclo de vida do software 

Fonte: Adaptado de Sommerville (2004) 

 

De acordo com a ISO/IEC 12207 (ISO, 1995), as atividades apresentadas na figura 

anterior podem ser descritas da seguinte forma: 
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• Definição dos requisitos: nesta etapa as funcionalidades pretendidas do sistema 

a ser desenvolvido devem ser analisadas de forma a especificar os seus 

requisitos, incluindo a descrição das suas funções e capacidades, dos requisitos 

de negócio, organizacionais e de usuários, de proteção, de segurança, de 

engenharia de fatores humanos (ergonomia), de interface, de operações e de 

manutenção, e as restrições de projeto e requisitos de qualificação. 

• Design do sistema: nesta etapa os requisitos do software são transformados 

numa arquitetura que descreve sua estrutura de alto nível e identifica os seus 

componentes; todos os requisitos devem ser alocados em componentes e, mais 

adiante, refinados para facilitar o projeto detalhado. Um projeto detalhado deve 

ser elaborado para cada componente, de forma que os componentes possam ser 

refinados em níveis mais baixos, contendo unidades de software que possam ser 

codificadas, compiladas e testadas.  

• Implementação: nesta etapa o design do software é codificado, compilado e 

testado, sendo transformado em rotinas de software, contendo instruções que 

podem ser executadas pelos computadores. Esta etapa também compreende os 

testes de unidades, realizados pelos desenvolvedores para cada rotina de 

software. 

• Integração e testes: nesta etapa o desenvolvedor deve elaborar um plano de 

integração, integrar as diferentes rotinas de software e testar o sistema completo. 

• Operação: nesta etapa o sistema de software desenvolvido entra em execução, 

passando a ser operado nas diferentes atividades organizacionais. 

 

Retomando a conceituação proposta por Sawyer e Guinan (1998), os processos 

executados num projeto de software podem ser divididos em quatro categorias 

principais: métodos produtivos, processos sociais, perspectiva individual e contexto 

organizacional. Esta última etapa da fundamentação teórica apresenta as principais 

teorias e métodos que orientam os métodos produtivos dos sistemas de software, 

amplamente utilizadas durante as iniciativas de pesquisa de campo. As referências 

sobre processos sociais e perspectiva individual  (HUMPHREY, 1997; HUMPHREY, 

2000; CURTIS et al., 2001) não são apresentadas com detalhe, pois não foram 

empregadas durante a execução das iniciativas de pesquisa em campo. 
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Hobday e Brady (1998) classificam os métodos produtivos dos projetos de software 

em duas categorias principais: 

1. Processo de desenvolvimento racional: durante o processo de desenvolvimento 

do software, a empresa cumpre todos os procedimentos de planejamento, 

análise, projeto, implementação e testes, realizando o projeto de acordo com as 

especificações inicialmente planejadas. 

2. Processo de Desenvolvimento Soft: nesta categoria a empresa prioriza a 

implementação do produto sem grande preocupação com as especificações 

iniciais do projeto. 

 

Com o surgimento do “software livre” na década de 1990 (TAURION, 2004), 

desenvolvido por comunidades de programadores dispersos geograficamente e não 

formalmente estruturados em equipes de desenvolvimento, atualmente os métodos 

produtivos para projetos de software podem ser divididos em três categorias 

principais: 

1. Métodos racionais: tem características semelhantes ao modelo proposto por 

Hobday e Brady (1998) e incluem o SW-CMM, o CMMI e as normas ISO 

apresentadas a seguir. Têm foco gerencial, ou seja, o processo é planejado, 

documentado e monitorado em todas as suas etapas. 

2. Métodos ágeis: são métodos elaborados principalmente a partir das expectativas 

dos programadores e, desta forma, têm como principal objetivo formalizar as 

melhores práticas sob a ótica deste grupo. A prática apresentada neste trabalho 

é a Extreme Programming (XP). 

3. Método de desenvolvimento em rede: trata-se do processo de desenvolvimento 

de software com a colaboração de diversos indivíduos dispersos 

geograficamente e não formalmente organizados. Inclui o desenvolvimento dos 

chamados software livres, através da Internet. 

 

As seções a seguir contêm os métodos produtivos para projetos de software 

considerados neste trabalho.  
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2.4.1 O modelo Software Capability Maturity Model  (SW-CMM) 

O SW-CMM (Software Cability Maturity Model) é uma aplicação de conceitos de 

gestão de processos e de melhoria da qualidade para o desenvolvimento e 

manutenção de software (PAULK et al., 1993). Segundo Zahran (1998), o modelo 

descreve como uma organização de software amadurece na medida em que 

aperfeiçoa seu processo de software e, desta forma, pode ser considerado como um 

guia de melhoria contínua. 

De acordo com Pessôa e Spinola (2001), o SW-CMM é: 

• Uma aplicação criteriosa de conceitos de gestão de software e melhoria da 

qualidade no desenvolvimento e manutenção de software. 

• Um guia de propriedade da comunidade. 

• Um modelo para a melhoria organizacional. 

• A estrutura básica para métodos confiáveis de avaliação. 

 

Desenvolvido pelo Software Engineering Institute (SEI), o modelo baseia-se em 

níveis evolutivos de maturidade para o processo de software. Por este motivo, o 

modelo apresenta uma descrição dos estágios através dos quais uma organização 

de software evolui na definição, implementação, medição, controle e melhoria de seu 

processo de software  (PAULK et al., 1993). Os estágios do SW-CMM são 

apresentados na figura a seguir: 
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1. Inicial
Não previsível e 

pobremente 
controlado

2. Repetível
Tarefas principais 

repetidas

3. Definido
Processo 

caracterizado

4. Gerenciado
Processo medido e 

controlado

5. Otimizado
Processo com foco na 

melhoria contínua

 
Figura 9 - Estágios do SW-CMM 

Fonte: Paulk et al. (1993) 

 

 

2.4.2 O modelo Capability Maturity Model Integration  (CMMI) 

O modelo Capability Maturity Model Integration (CMMI) é uma evolução dos modelos 

Capability Maturity Model desenvolvidos pelo Software Engineering Institute (SEI) e 

consiste nas melhores práticas referentes ao desenvolvimento e manutenção de 

produtos e serviços de software, cobrindo o ciclo completo de vida do sistema, 

desde sua concepção até sua entrega e manutenção (CHRISSIS et al., 2003). O 

CMMI integra áreas de conhecimento que são essenciais ao desenvolvimento dos 

sistemas, incluindo engenharia de sistemas, engenharia de software, processo de 

desenvolvimento integrado do produto, gestão do fornecimento e gestão de 

processos e projetos. 

A versão 1.1. do CMMI, utilizada neste projeto de doutorado, possui duas 

representações: uma, baseada em estágios, similar ao SW-CMM; a outra, contínua. 

A representação por estágios representa uma seqüência de melhorias, começando 

com práticas gerenciais básicas, e através de um caminho pré-definido chega aos 

procedimentos de otimização de processos. A representação contínua permite que 

sejam selecionadas as áreas de melhoria mais importantes para que os objetivos do 

negócio sejam atingidos e os riscos do processo minimizados. 
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Os níveis de capacidade do CMMI em sua representação contínua são os seguintes 

(PESSÔA, 2005): 

• Nível 0 – Incompleto: o processo não é executado ou é executado parcialmente. 

• Nível 1 – Executado: o processo satisfaz metas específicas da área de processo. 

• Nível 2 – Gerenciado: o processo é planejado, executado, monitorado e 

controlado para atingir um objetivo (em projetos individuais, grupos ou processos 

isolados). 

• Nível 3 – Definido: o processo gerenciado empregado é adaptado de um 

conjunto de processo padrão da organização. 

• Nível 4 – Gerenciado Quantitativamente: o processo utiliza técnicas estatísticas e 

métodos quantitativos de gerenciamento. 

• Nível 5 – Otimizado: O processo é gerenciado quantitativamente, tendo como 

foco sua melhoria contínua. 

 

Os níveis de capacidade do CMMI em sua representação por estágios são os 

seguintes (PESSÔA, 2005): 

• Nível 1 – Inicial: processos executados sem controle, de forma caótica. 

• Nível 2 – Gerenciado: os requisitos são gerenciados e os processos são 

planejados, executados, medidos e controlados. 

• Nível 3 – Definido: os processos são bem caracterizados e entendidos e são 

descritos por padrões, procedimentos, ferramentas e métodos. 

• Nível 4 – Gerenciado Quantitativamente: os subprocessos são controlados com a 

utilização de técnicas estatísticas ou quantitativas. 

• Nível 5 – Otimização: os processos são continuamente melhorados, a partir do 

entendimento estatístico das causas comuns de variação. 

 

A versão 1.2 do modelo CMMI foi disponibilizada pelo Software Engineering Institute 

no segundo semestre de 2006, buscando reduzir a sua complexidade e tamanho e 
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ampliar a cobertura do modelo. Porém, por não ter sido utilizada neste projeto de 

pesquisa, sua descrição não será apresentada. 

 

2.4.3 A norma ISO/IEC 12207 – “Processo de ciclo de  vida de software”  

A norma ISO/IEC 12207 -  “Processo de ciclo de vida de software” (ISO, 1995) busca 

prover uma estrutura comum para que profissionais de software possam “falar a 

mesma língua” durante o processo de criação e gerência  de sistemas. Desta forma, 

categoriza e apresenta os processos que compõem o ciclo de vida completo do 

software, desde sua concepção até sua manutenção e descontinuidade.  

A ISO/IEC 12007 apresenta três categorias principais de processos, juntamente com 

seus objetivos: 

• Processos fundamentais: constituem um conjunto de cinco processos que 

atendem às partes fundamentais (pessoa ou organização) durante o ciclo de vida 

de software. Uma parte fundamental é aquela que inicia ou executa o 

desenvolvimento, operação ou manutenção dos produtos de software. Estas 

partes fundamentais são o adquirente, o fornecedor, o desenvolvedor, o operador 

e o mantenedor do software.  

• Processos de apoio ao ciclo de vida: são processos de apoio, auxiliando outros 

processos como uma parte integrante e com um propósito distinto, e contribuem 

para o sucesso e qualidade do projeto de software. Um processo de apoio é 

empregado e executado por outro processo, quando necessário.  

• Processos organizacionais de ciclo de vida: constituem um conjunto de 

processos empregados por uma organização para estabelecer e implementar 

uma estrutura subjacente, buscando melhorar continuamente a estrutura e os 

processos. Eles são tipicamente empregados fora do domínio de projetos e 

contratos específicos; entretanto, ensinamentos destes projetos e contratos 

contribuem para a melhoria da organização.  

 

2.4.4 A norma ISO/IEC 15504 – “ Information technology – process assessment”  

A ISO/IEC 15504 pode ter várias finalidades para uma organização, tais como (ISO, 

2004): 
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1. Determinar a capacidade de um fornecedor de software. 

2. Auxiliar na melhoria do processo de software. 

3. Servir como instrumento de auto-avaliação. 

 

A norma é constituída por dimensões de processos, e a demonstração de que a 

organização atingiu um nível de capacidade é fornecida por atributos. As dimensões 

de processo são classificadas em cinco grupos de processos: 

• Processos de fornecimento a clientes, que se relacionam com a prestação de 

serviços propriamente dita. 

• Processos de engenharia, que dizem respeito aos processos necessários para a 

construção dos produtos e serviços. 

• Processos de suporte, que têm a finalidade de apoiar os demais processos. 

• Processos de gestão, que têm a finalidade de gerir projetos e serviços em várias 

dimensões, tais como qualidade, risco e subcontratos. 

• Processos de organização, que dizem respeito à definição e melhoria dos 

processos. 

 

2.4.5 O Processo Unificado  (UP) 

De acordo com Kruchten (2000), os fluxos de trabalho que compõem o processo de 

desenvolvimento de um software podem ser apresentados de acordo com quatro 

fases principais: 

1. Concepção: estabelece os objetivos do sistema, delimita o escopo do projeto, 

cria os primeiros casos de uso de negócio, define os atores do sistema, define os 

critérios de sucesso e as expectativas de risco e estabelece estimativas de 

recursos e cronograma. Ao final desta etapa, clientes e desenvolvedores devem 

concordar sobre escopo do projeto e estimativas de prazo e custo e compreender 

os requisitos do sistema. 

2. Elaboração: envolve a análise do domínio do problema, criação arquitetura do 

projeto, incluindo seu escopo, funcionalidades e requisitos não funcionais como 
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performance; desenvolvimento do planejamento do projeto e eliminação dos 

maiores riscos. O resultado desta etapa é um projeto estável, com arquitetura 

estável e plano de execução suficientemente detalhado. 

3. Construção: etapa em que componentes e aplicações são construídos e 

sincronizados. O resultado é um release suficientemente maduro para ser 

entregue para o cliente. 

4. Transição: etapa de implementação do projeto, correção de erros e realização de 

ajustes. O resultado desta fase é o projeto concluído. 

 

O gráfico a seguir ilustra o relacionamento entre os fluxos de trabalho e as diferentes 

atividades de desenvolvimento de software 

 
Figura 10 - Processo Unificado 

Fonte: Kruchten (2000) 

 

2.4.6 Extreme Programming (XP) 

De acordo com Beck (1999), a Extreme Programming (XP) é uma forma eficiente, de 

baixo risco, flexível e científica de desenvolvimento de software. Possui ciclos curtos 

e contínuos, durante os quais o planejamento das atividades de desenvolvimento vai 

sendo realizado de forma incremental. Desta forma, a implementação das 

funcionalidades do software acontece de forma flexível e de acordo com as 

alterações nas necessidades do negócio.  
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De forma a monitorar o progresso do desenvolvimento, a XP utiliza testes 

automatizados, elaborados em parceria pelos desenvolvedores e pelo cliente. Além 

disto, a prática procura conciliar as expectativas dos programadores (usualmente de 

curto prazo) com as expectativas do projeto (usualmente de longo prazo).  

A prática foi desenvolvida de forma a minimizar a probabilidade de ocorrência das 

principais categorias de risco referentes aos processos de desenvolvimento de 

software: 

• Em relação a atrasos no cronograma, os ciclos de desenvolvimento curtos fazem 

com que o cliente possa acompanhar a evolução do projeto de forma mais ativa. 

• Quanto ao eventual cancelamento do projeto por falta de aderência entre as 

expectativas do cliente e as funcionalidades do software, em cada iteração o 

cliente é convidado a priorizar as funcionalidades que agregam mais valor ao 

produto. 

• Sobre custos de evolução e de manutenção do software, a XP mantém um 

conjunto de testes que são executados a cada alteração do produto, buscando 

garantir a sua integridade. 

• Em relação ao número de defeitos, o conjunto de testes são definidos em 

parceria pelos programadores (testes de unidades) e pelos clientes (testes de 

funcionalidades). 

• Sobre a incompreensão dos requisitos do sistema, o cliente é convidado a fazer 

parte do time, de forma que os requisitos vão sendo continuamente refinados 

durante o processo de desenvolvimento. 

• Quanto a alterações no escopo do negócio, os ciclos de vida curtos garantem 

que estas alterações terão seus impactos minimizados no desenvolvimento do 

produto. 

• Em relação à implementação de funcionalidades desnecessárias, apenas as 

prioridades definidas pelo cliente são implementadas. 

• Sobre rotatividade do pessoal de desenvolvimento, o método procura delegar 

aos programadores a responsabilidade pela elaboração e acompanhamento das 

estimativas de desenvolvimento e, desta forma, existe menos pressão e 

frustração para eles; 
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A XP tem como foco equipes com até dez programadores, produtos com 1.000 a 

250.000 linhas de código, e possui doze práticas principais: 

1. Planejamento: definir rapidamente o escopo do próximo release, combinando 

prioridades do negócio e estimativas técnicas. 

2. Ciclos curtos de desenvolvimento: procurar disponibilizar um release simples 

num curto espaço de tempo. 

3. Metáforas: conduzir todo o processo de desenvolvimento utilizando breves 

histórias sobre como o sistema deve funcionar. 

4. Design simples: o sistema deve ser planejado da forma mais simples possível. 

5. Testes: os programadores devem elaborar primeiro os testes do sistema, que só 

poderá continuar a ser desenvolvido após eles terem sido concluídos. 

6. Refatoramento: os programadores devem procurar aprimorar o código, 

buscando simplificá-lo, flexibilizá-lo e remover duplicidades, sem alterar as suas 

funcionalidades. 

7. Programação pareada: a produção de código é realizada por dois 

programadores numa mesma máquina. 

8. Propriedade coletiva: qualquer programador pode alterar o código, a qualquer 

momento, em qualquer lugar. 

9. Integração contínua: toda vez que uma tarefa é concluída o sistema deve ser 

integrado e testado. 

10. Semana de 40 horas: os programadores devem trabalhar 40 horas por semana. 

11. Presença do cliente: o cliente ou um usuário que o represente deve estar 

presente permanentemente no ambiente de desenvolvimento. 

12. Padronização do código: os programadores seguem padrões combinados para 

o desenvolvimento. 
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2.4.7 Software  Livre 

De acordo com Taurion (2004), software livre é diferente das modalidades 

tradicionais de produção, comercialização e distribuição de software, já que o 

software é distribuído juntamente com seu código fonte e, desta forma, é legível e 

passível de ser alterado e redistribuído pelos usuários.  

Os primeiros sistemas de software livre foram criados e desenvolvidos de acordo 

com a GPL (Gnu Public Licence), segundo a qual o autor outorga a todos o direito 

de usar, copiar, alterar e redistribuir o programa sem o pagamento de taxas 

(GUROWITZ, 2002). Devido a descontentamentos em relação à utilização do 

licenciamento GPL, em 1997 foi criada a Open Source Definition (OSD), conjunto de 

especificações, regras e diretrizes para licenças baseadas no modelo de software 

livre, diferente da GPL, pois não obriga que o código alterado seja disponibilizado 

publicamente. Desta forma, a OSD permite que software livre e proprietário 

convivam numa mesma solução. Outras formas de contornar as restrições impostas 

pela GPL incluem a contratação do programador para reescrever o código de forma 

não GPL ou realizar a engenharia reversa do código e reescrevê-lo em outra 

linguagem.  

O processo de desenvolvimento de software livre é complexo e contraria alguns 

princípios dos modelos econômicos tradicionais, já que normalmente os 

programadores não são remunerados diretamente pelo seu trabalho. Desta forma, 

os programadores envolvidos no seu desenvolvimento usualmente buscam 

reconhecimento, prestígio e reputação (MICHLMAYR et al., 2005). Porém, o 

desenvolvimento de software livre está rapidamente tornando-se uma realidade para 

empresas do setor, que contratam e mantêm programadores dedicados ao 

desenvolvimento desta categoria de programas, buscando influenciar a dinâmica de 

desenvolvimento do produto pela implementação de novas funcionalidades e 

melhorias que estejam ao mesmo tempo alinhadas com os objetivos estratégicos da 

corporação e com os interesses da comunidade desenvolvedora. 

Os projetos de desenvolvimento deste tipo de software são conduzidos por 

comunidades de programadores, dispersos geograficamente e sem interações 

pessoais, sendo a comunicação realizada através de meios eletrônicos e de forma 

bastante sucinta. Mais importante: a comunidade de desenvolvedores atua de forma 

livre, ou seja, os projetos que são desenvolvidos pela comunidade são aqueles que 
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despertam a sua atenção seja pelo seu caráter inovador, seja pelo seu caráter 

desafiador. O projeto normalmente possui um mantenedor, desenvolvedor 

responsável por aprovar as alterações do projeto e pela liberação dos novos 

releases e, desta forma, responsável também pela liderança e gerenciamento do 

projeto, incluindo o processo de motivação dos colaboradores. Porém, o processo de 

desenvolvimento é realizado de forma individual e anárquica, ou seja, cada 

programador define e executa as tarefas que julga serem de interesse, bem como o 

momento e o modo mais apropriado.  

Ainda de acordo com Taurion (2004), o ciclo de vida de um software livre inicia 

quando o autor escreve a versão inicial e disponibiliza na Internet o seu código fonte. 

Se o software despertar interesse, outros programadores começam a experimentá-

lo, descobrem e corrigem erros, propõem modificações e aprimoramentos. Estas 

alterações são encaminhadas ao autor, que as analisa, filtra e incorpora ao código 

as que considera melhores. É publicada uma nova versão.  Esta versão atrai mais 

usuários, que descobrem novos erros e fazem mais modificações e aprimoramentos, 

e assim sucessivamente, disparando um fenômeno conhecido como efeito de rede. 

É um ciclo que se repete continuamente e em pouco tempo a comunidade tem um 

número razoavelmente elevado de voluntários. Atinge massa crítica, e com isso 

garante continuidade de desenvolvimento e suporte. Se o software não for do 

agrado da comunidade, não atrairá interessados em número suficiente e a massa 

crítica não será alcançada, correndo sérios riscos de estagnação e 

desaparecimento. Em julho de 2004 havia mais de 84.000 projetos disponíveis para 

utilização no Source Forge, principal ambiente de divulgação deste tipo de software. 

Porém, grande parte destes projetos possui apenas um colaborador, o seu próprio 

criador, e normalmente não sobrevive. 

 

2.5 ANÁLISE E DISCUSSÃO  
 

Como apresentado no início deste capítulo, os objetivos estratégicos propostos para 

uma corporação devem considerar as capacidades tecnológicas atuais e 

pretendidas para a organização e resultar em direcionadores para o processo de 

gestão tecnológica. Na revisão bibliográfica foram identificadas quatro categorias 
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complementares de teorias que analisam o alinhamento entre objetivos estratégicos 

e gestão tecnológica para empresas de software, como mostra a figura a seguir: 

 

Objetivos estratégicos

Gestão tecnológica

Tecnologias
genéricas

Tecnologia da Informação

Direcionadores

Compreende

1

Tecnologias de 
desenvolvimento de software

2

3

Processo de 
desenvolvimento de software

4

 
Figura 2 – Níveis de análise entre objetivos estratégicos e tecnologia 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A revisão bibliográfica apresentada neste capítulo buscou a elaboração de um 

referencial para análise do alinhamento entre objetivos estratégicos e processo de 

desenvolvimento em empresas de software. A análise destas referências conduz às 

seguintes constatações: 

 

2.5.1 Sobre os modelos de alinhamento entre objetiv os estratégicos e gestão 

tecnológica 

Neste tópico foram analisadas diferentes teorias elaboradas tendo em vista o 

alinhamento entre objetivos estratégicos e o processo de gestão de tecnológica e 

apresentado em detalhe o Technology Roadmapping (PROBERT et al., 2003).  

De maneira geral estes modelos podem ser aplicados em qualquer empresa de base 

tecnológica, independentemente do seu setor de atuação, pois fornecem orientações 

genéricas sobre como alinhar os objetivos estratégicos da organização e seus 

recursos tecnológicos. Estas teorias são relevantes para as empresas de software e 

podem contribuir no aprimoramento do seu processo de planejamento estratégico, 

mas não são capazes de auxiliá-las na identificação dos objetivos mais relevantes 

para a estratégia da corporação.  
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2.5.2 Sobre os modelos de alinhamento entre objetiv os estratégicos e 

Tecnologia da Informação 

Neste tópico foram analisadas diferentes teorias elaboradas tendo em vista o 

alinhamento entre os objetivos estratégicos e o processo de gestão da Tecnologia 

da Informação, incluindo o “Modelo de Alinhamento Estratégico” (HENDERSSON; 

VENKATRAMAN, 1993), o “Grid de Impacto Estratégico da Tecnologia da 

Informação” (NOLAN; MCFARLAN, 2005) e o “Modelo de Níveis de Organização da 

TI na empresa” (LAURINDO, 2002).  

As contribuições apresentadas por Laurindo (2002) reforçam o conceito de que os 

objetivos estratégicos devem ser transformados em direcionadores para a 

estruturação dos departamentos de informática, para organização das equipes de 

trabalho, para a determinação das metodologias de desenvolvimento de software e 

para a seleção de técnicas de programação. Porém, o autor considera que os níveis 

relacionados com o processo de desenvolvimento de software (metodologias de 

desenvolvimento e técnicas de programação) possuem baixo impacto na eficácia da 

empresa. Esta constatação é verdadeira para empresas que não tem o 

desenvolvimento de sistemas de software como atividade principal (empresas 

usuárias de software); porém, para as empresas desenvolvedoras, as metodologias 

de desenvolvimento e as técnicas de programação selecionadas também contribuem 

para a obtenção dos objetivos estratégicos, e desta forma, possuem alto impacto na 

eficácia organizacional.  

Os conceitos propostos no “Grid de Impacto Estratégico da Tecnologia da 

Informação” (NOLAN; MCFARLAN, 2005) também podem ser analisados da mesma 

forma, já que se destinam principalmente a empresas usuárias de tecnologias de 

informação, e não especificamente a empresas que desenvolvem este tipo de 

tecnologia, em especial empresas de software. 

Finalmente, os conceitos apresentados por Henderson e Venkatraman (1993) 

consideram que a estratégia de TI pode ter influência direta na formulação da 

estratégia de negócios da empresa; de maneira consistente, este trabalho considera 

que a estratégia utilizada para a definição e priorização das diferentes tecnologias 

de desenvolvimento de software pode ter influência direta na formulação da 
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estratégia de negócios em empresas de software. Apesar de considerar que a 

estratégia de TI pode ser prioritária na formulação da estratégia de negócios 

empresariais, os autores não exploram como a estratégia de TI pode ser detalhada 

em diretrizes específicas para o processo de desenvolvimento nas empresas de 

software. 

 

2.5.3 Sobre os modelos de alinhamento entre objetiv os estratégicos e 

tecnologia de desenvolvimento de software 

Neste tópico o autor buscou analisar teorias elaboradas tendo em vista o 

alinhamento entre objetivos estratégicos e as tecnologias de desenvolvimento de 

software. Não foram identificadas teorias específicas capazes de orientar o processo 

de alinhamento entre objetivos estratégicos e processo de desenvolvimento em 

empresas de software, apenas modelos e teorias que apresentam conjuntos de 

“melhores práticas” para a estruturação das atividades de gestão tecnológica e dos 

processos de desenvolvimento em empresas de software.  

Estes conjuntos de “melhores práticas” são prescritos de acordo com uma 

dificuldade específica, circunstancial, experimentada por uma empresa de software, 

e podem priorizar a melhor estruturação dos métodos produtivos, dos processos 

sociais ou da perspectiva individual dos desenvolvedores de software.  Porém, a 

perspectiva do contexto organizacional, apresentada por Sawyer e Guinan (1998), 

que analisa o contexto no qual a empresa se encontra inserida de forma a direcionar 

a estruturação dos seus processos de desenvolvimento, não é explorada em 

detalhes por nenhuma das referências bibliográficas identificadas. 

 

2.5.4 Sobre os conceitos de processo de desenvolvim ento de software 

Neste tópico o autor procurou incorporar as principais referências da literatura sobre 

processo de desenvolvimento de software. Por este motivo, este trabalho incorpora 

estas referências bibliográficas enquanto referenciais capazes de descrever de 

maneira estruturada as principais atividades de gerenciamento de projetos e 

desenvolvimento de software nas principais organizações que atuam neste setor. 

Estes referenciais serão utilizados durante toda a pesquisa, nas diferentes iniciativas 

de levantamento de informações.  
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Apesar de a bibliografia descrita apresentar referenciais completos para a 

estruturação das diferentes atividades que compõem o processo de 

desenvolvimento de software, elas não tratam da questão da escolha do referencial 

mais apropriado num determinado contexto organizacional. Esta constitui uma 

questão central para a engenharia de software atualmente, e o estudo da sua 

relevância é o objeto central deste estudo.  

 

2.5.5 Considerações finais 

A revisão bibliográfica apresentada reforça a relevância dos objetivos propostos para 

esta pesquisa. É possível observar que teorias que descrevem o alinhamento entre 

estratégia corporativa e gestão tecnológica não consideram explicitamente o 

processo de desenvolvimento dos sistemas de software; por outro lado, os modelos 

de processo de desenvolvimento de software apresentados também não consideram 

explicitamente os contextos organizacionais em que estão inseridos.  

Esta separação de contextos reflete-se num desalinhamento entre objetivos 

estratégicos e processo de desenvolvimento, reforçando a relevância de pesquisas 

que analisem o alinhamento entre objetivos estratégicos e processo de 

desenvolvimento em empresas de software. Esta observação é reforçada por Boehm 

(2003), que considera que atualmente tanto pesquisa como prática em engenharia 

de software tendem a ser realizadas de forma neutra. Cada requisito, caso de uso, 

objeto ou defeito é tratado como igualmente importante, os métodos são 

apresentados e praticados como atividades encadeadas e é praticada uma 

“separação de preocupações”, e nesse contexto, a responsabilidade dos 

engenheiros de software permanece confinada à transformação dos requisitos em 

códigos executáveis. Como conseqüência, na perspectiva de um desenvolvedor de 

software, diferentes atividades de desenvolvimento são consideradas como 

igualmente relevantes para a obtenção dos objetivos corporativos.  

De forma a lidar com estas questões, Boehm (2003) propõe a “Engenharia de 

Software Baseada em Valor” (Value Based Software Engineering – VBSE), que 

mescla conhecimentos provenientes da Engenharia de Software com princípios 

econômicos, tais como o cálculo do “Retorno Sobre Investimento” (Return On 

Investment - ROI) e a “Gestão de Valor Agregado” (Earned Value Management – 
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EVM) para engenharia de requisitos e para arquitetura de software. Esta abordagem, 

apesar de relevante para empresas de software, explora uma área de estudos não 

compreendida neste projeto de pesquisa, que tem por objetivo aplicar conceitos 

provenientes da área de gestão tecnológica para auxiliar as empresas de software 

no alinhamento entre os seus objetivos estratégicos e seus processos de 

desenvolvimento. 
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3 ESTRUTURAÇÃO DA PESQUISA 
 

A análise das informações apresentadas na revisão de literatura conduz às 

seguintes constatações: 

1. O processo de alinhamento entre estratégia corporativa e gestão tecnológica tem 

cada vez maior importância para as organizações, já que a incorporação das 

novas tecnologias em produtos e serviços potencializa a introdução de inovações 

no mercado e pode resultar em diferenciais competitivos para as empresas . 

2.  A estratégia de uma organização evolui continuamente, transformando os 

produtos e serviços que devem ser oferecidos e demandando o desenvolvimento 

interno de soluções ou a aquisição de sistemas e conhecimentos de outras 

corporações. A análise e a implementação deste processo de capacitação devem 

incluir um grande número de fatores que devem se refletir em direcionadores de 

processo e tecnológicos. 

3. Nas empresas usuárias de TI, tanto estratégia de Tecnologia da Informação 

como estratégia de negócios podem se apresentar como principal direcionador 

na formulação dos objetivos estratégicos, dependendo do contexto específico da 

organização. 

4. Porém, nas empresas que desenvolvem software, componente fundamental das 

soluções tecnológicas, a estratégia de tecnologia de software usualmente não é 

considerada como principal direcionador para a formulação dos objetivos 

estratégicos da corporação. Estas empresas podem executar as atividades que 

compõem o processo de desenvolvimento de maneiras distintas, e cada modelo 

de gerenciamento e de desenvolvimento de software apresenta as suas 

particularidades.  

 

Retomando as categorias complementares de teorias que analisam o alinhamento 

entre objetivos estratégicos e gestão tecnológica apresentadas no capítulo anterior, 

é possível verificar o seguinte: 
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• Métodos genéricos de alinhamento entre objetivos estratégicos e gestão 

tecnológica não consideram explicitamente as particularidades do mercado em 

que a empresa atua. 

• Métodos de alinhamento entre objetivos estratégicos e gestão da Tecnologia da 

Informação consideram explicitamente as particularidades do mercado em que a 

empresa atua. 

• Métodos de alinhamento entre objetivos estratégicos e gestão da tecnologia de 

desenvolvimento de software não consideram explicitamente as particularidades 

do mercado em que a empresa atua. 

 

A figura a seguir apresenta esquematicamente as afirmações anteriores. 

 

Onde:

v: Analisam explicitamente o relacionamento entre mercado e tecnologia na 
determinação dos objetivos estratégicos da corporação

X: Não analisam explicitamente o relacionamento entre mercado e tecnologia 
na determinação dos objetivos estratégicos da corporação

Objetivos estratégicos

Gestão tecnológica

Tecnologias
genéricas

Tecnologia da Informação

Direcionadores

X

Tecnologias de 
desenvolvimento de software

v

X

 
Figura 11 – Teorias que consideram as particularidades do mercado para elaboração da gestão 

tecnológica 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.1 PREMISSAS, HIPÓTESES E QUESTÕES DA PESQUISA 

 

A análise das constatações apresentadas conduz às seguintes premissas, válidas 

para todas as empresas de base tecnológica: 
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• Premissa 1: o processo de planejamento estratégico deve estabelecer 

direcionadores para os produtos e serviços que serão comercializados. 

• Premissa 2: os produtos e serviços a serem comercializados estabelecem 

direcionadores para o processo de capacitação tecnológica. 

• Premissa 3: Os direcionadores de capacitação tecnológica devem considerar, 

entre outros, os processos produtivos da corporação e ter reflexos nas 

características dos produtos e serviços a serem disponibilizados e, como 

conseqüência, têm influência no processo de planejamento estratégico da 

corporação. 

 

Estas premissas, obtidas a partir da revisão bibliográfica realizada, correspondem à 

estruturação proposta pela European Industries Research Management Association 

(EIRMA), apresentada a seguir, e serão utilizadas na estruturação do método a ser 

empregada na execução desta pesquisa.  

 

Tempo

Mercado

Produtos e
Serviços

Tecnologia

 
Figura 4 –Technology Roadmap Genérico 

Fonte: EIRMA apud Phaal et al. (2003) 

 

Pelo fato de empresas de software serem de base tecnológica, as premissas 

apresentadas anteriormente também servem de base para o estabelecimento das 

seguintes hipóteses iniciais: 

• Hipótese 1: numa empresa de software, as características do mercado devem se 

refletir nos objetivos estratégicos da corporação, que, por sua vez, devem se 
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refletir na definição das características dos sistemas de software a serem 

desenvolvidos (produtos e serviços) e nas tecnologias empregadas para o seu 

desenvolvimento, inclusive na priorização de atividades de desenvolvimento que 

são mais relevantes para o atingimento destes objetivos estratégicos. 

• Hipótese 2: numa empresa de software, as características das atividades de 

desenvolvimento têm influência nas tecnologias de software utilizadas para o 

desenvolvimento dos sistemas propostos e, como conseqüência, contribuem 

para a obtenção dos objetivos estratégicos da corporação. 

 

A figura a seguir esquematiza as hipóteses apresentadas e que o autor pretende 

comprovar nesta pesquisa. 

Objetivos
estratégicos

Produtos &
serviços

Tecnologias
de software

Processo de
desenvolvimento

de software

Hipótese 1: existe Influência

Hipótese 2: existe Influência

Mercado

 
Figura 12 - Relação esquemática entre as hipóteses da pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De forma a avaliar as hipóteses apresentadas e verificar a sua veracidade, as 

seguintes questões de pesquisa são propostas: 

• Questão 1: é possível segmentar a indústria de software utilizando algum critério 

capaz de incorporar no mesmo referencial todas as empresas que atuam neste 

setor? 

 

Caso a questão 1 seja respondida de forma afirmativa, então as seguintes questões 

podem ser analisadas: 

• Questão 2: é possível estabelecer e analisar a importância de diferentes 

categorias de objetivos estratégicos para empresas de software utilizando a 

segmentação elaborada na questão 1? 
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• Questão 3: é possível estabelecer e analisar a importância de diferentes 

categorias de produtos e serviços para empresas de software utilizando a 

segmentação elaborada na questão 1? 

• Questão 4: é possível estabelecer e analisar a importância de diferentes 

categorias de tecnologias de desenvolvimento para empresas de software 

utilizando a segmentação elaborada na questão 1? 

• Questão 5: é possível estabelecer e analisar a importância de diferentes 

categorias de atividades de desenvolvimento para empresas de software 

utilizando a segmentação elaborada na questão 1? 

 

O primeiro grupo de questões foi analisado durante as primeiras etapas da pesquisa 

de campo e será apresentado nos capítulos 4, 5 e 6; como as respostas obtidas 

para estas questões iniciais foram positivas, comprovando as hipóteses 

apresentadas anteriormente, surgiram então as seguintes questões finais deste 

projeto de pesquisa: 

• Questão 6: é possível estruturar um método consistente com as teorias já 

desenvolvidas sobre alinhamento entre estratégia corporativa e gestão 

tecnológica, específico para empresas de software e incorporando as 

considerações levantadas durante o processo de análise das questões 1 a 5? 

• Questão 7: é possível replicar este método de forma sistêmica e repetível em 

diferentes empresas de software que representam os diferentes segmentos de 

empresas identificadas na questão 1? 

 

Como as questões 6 e 7 também foram respondidas ao longo deste trabalho, então 

esta pesquisa apresenta o seguinte resultado: 

• Resultado final: empresas de software podem alinhar seus objetivos estratégicos 

e suas atividades de desenvolvimento de software de acordo com as 

características do mercado em que atuam, de maneira consistente, prática e 

sistêmica. 
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3.2 PROJETO DA PESQUISA 

 

O problema apresentado, alinhamento entre objetivos estratégicos e processo de 

desenvolvimento de software, corresponde a um objeto de estudo da Engenharia de 

Produção, já que, de acordo com o Institute of Industrial Engineers (2006), “a 

Engenharia de Produção tem como objeto de estudo o projeto, aprimoramento e 

instalação de sistemas integrados, compostos por pessoas, materiais, informações, 

equipamentos e energia. Ela se baseia em conhecimentos e competências da 

matemática, da física e das ciências sociais, em conjunto com os princípios e 

métodos de projeto e análise da engenharia, para especificar, predizer e avaliar os 

resultados a serem obtidos destes sistemas”. 

Verschuren & Doorewaard (1999) apresentam o seguinte quadro conceitual, que 

serve como referência para as atividades que devem ser conduzidas durante a 

realização de uma pesquisa: 

 

Objetivo da pesquisa

Quadro referencial da pesquisa

Fluxo da pesquisa

Definição de conceitos

Objetivo da pesquisa

Quadro referencial da pesquisa

Fluxo da pesquisa

Definição de conceitos

Material de pesquisa

Estratégia da pesquisa

Planejamento da pesquisa

Material de pesquisa

Estratégia da pesquisa

Planejamento da pesquisa

Projeto
conceitual

Projeto
técnico

Projeto
conceitual

Projeto
técnico

Projeto de
pesquisa

 

Figura 13 - Projeto de pesquisa 
Fonte: Verschuren e Doorewaard (1999) 

 

Onde: 
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• Objetivo da pesquisa: deve apresentar um conjunto de problemas capazes de 

iniciar a pesquisa, formando o seu contexto. A partir da análise deste contexto 

devem ser estabelecidos os objetivos da pesquisa. Os objetivos da pesquisa, 

incluindo seu contexto, foram apresentados no capítulo 1. 

• Quadro referencial da pesquisa: a formulação do quadro referencial tem como 

objetivo referenciar as informações que conduzem às questões que serão 

respondidas pela pesquisa, e quais os passos que serão executados na sua 

condução. O quadro referencial teórico deste projeto foi apresentado no capítulo 

2, e os passos que serão executados na sua condução serão descritos neste 

capítulo. 

• Fluxo da pesquisa: traz as questões centrais que devem ser respondidas de 

forma a que o objetivo da pesquisa seja atingido. Estas questões foram 

apresentadas neste capítulo. 

• Definição de conceitos: determina e define os conceitos centrais relacionados 

com as questões da pesquisa. Estes conceitos foram analisados no capítulo 2. 

 

As etapas que compõem o projeto conceitual da pesquisa foram realizadas e 

descritas nas seções anteriores deste trabalho. As questões referentes ao projeto 

técnico são as seguintes: 

• Material de pesquisa: indica qual será a população analisada tendo em vista o 

levantamento de informações relevantes para a resolução das questões 

formuladas, de forma que o objetivo da pesquisa possa ser atingido. As 

empresas que serão analisadas neste estudo são empresas de software, 

caracterizadas de acordo com os referenciais analisados até aqui.  

• Estratégia da pesquisa: determina como as informações necessárias para que os 

objetivos da pesquisa sejam atingidos serão obtidas junto ao material de 

pesquisa. A estratégia da pesquisa será detalhada no próximo tópico, e os 

resultados obtidos serão apresentados nos próximos capítulos. 

• Planejamento da pesquisa: determina como as informações coletadas serão 

analisadas e como o documento final será elaborado. O planejamento da 

pesquisa será apresentado ao longo deste capítulo. 
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3.3 ESTRATÉGIA DA PESQUISA 

 

Como mencionado no item anterior, a formulação da estratégia da pesquisa tem 

como objetivo determinar como as informações necessárias para que os objetivos da 

pesquisa sejam atingidos serão obtidas junto às empresas que compõem o universo 

que será analisado. 

O projeto de pesquisa, que teve suas premissas, hipóteses e questões apresentadas 

ao longo deste capítulo, busca analisar como acontece o alinhamento entre objetivos 

estratégicos e processo de desenvolvimento em empresas de software. Esta 

abordagem específica, ainda não totalmente explorada pelo meio acadêmico, 

garante a sua originalidade, e para que o objetivo da pesquisa seja atingido, a 

análise do problema e das questões apresentadas envolve uma abordagem 

multidisciplinar. 

Por outro lado, por ser esta uma abordagem ainda não totalmente explorada pelo 

meio acadêmico, o percurso metodológico desenvolvido para atingir os objetivos 

propostos não é convencional e envolve diferentes etapas nas quais a recuperação 

de teorias, de conceitos e de modelos foi mesclada com atividades de pesquisa para 

o detalhamento, teste e ratificação dos diversos elementos que vêm a constituir o 

resultado pretendido. 

Para atingir o objetivo proposto foram realizadas sete etapas de pesquisa, 

apresentadas a seguir: 

1. Projeto “Novas Formas de Organização do Trabalho – Setor Telecomunicações”: 

prospectou novas formas de organização do trabalho no setor de 

Telecomunicações. A necessidade de criação de um novo referencial para 

análise para este setor motivou a participação do autor no projeto. O projeto 

buscava responder à questão 1, foi realizado durante os meses de abril a 

setembro de 2004, e seus resultados constam no capítulo 4. 

2. Projeto “Cidade do Conhecimento – Emancipação Digital na Cadeia de Celular”: 

analisou a aplicabilidade do modelo desenvolvido na iniciativa de pesquisa 
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anterior num projeto de “Emancipação Digital”, desenvolvido pela Universidade 

de São Paulo, utilizando a rede de telefonia celular para geração de renda para 

as comunidades menos favorecidas. O projeto relacionava-se com a questão 1, 

foi realizado ao longo de 2006 e seus resultados estão no capítulo 4. 

3. Projeto “Estado da Prática em Engenharia de Software”: empregou uma survey 

para analisar diferentes práticas de software buscando encontrar características 

capazes de segmentar o mercado, incorporando no mesmo referencial todas as 

empresas que atuam neste setor. Por este motivo, o projeto também buscava 

responder a questão 1, foi realizado entre maio de 2004 e março de 2005 e seus 

resultados estão no capítulo 5. 

4. Pesquisa “Dinâmicas Organizacionais do Setor de Software”: empregou 

entrevistas com especialistas para validar o modelo proposto a partir dos 

resultados obtidos com a iniciativa de pesquisa anterior e detalhar as principais 

características dos segmentos de empresas de software identificados. Este 

projeto buscava responder as questões 2, 3, 4 e 5, foi realizado entre novembro 

de 2005 e dezembro de 2006 e seus resultados são apresentados no capítulo 5. 

5. Projeto “Novas Formas de Organização do Trabalho – Setor Software”: utilizou os 

conceitos propostos nas iniciativas de pesquisa anteriores para a estruturação de 

uma análise sobre o setor de software, buscando determinar quais os perfis 

profissionais mais relevantes neste setor. O processo de pesquisa resultou num 

relatório, apresentado para especialistas acadêmicos e diretores da instituição 

contratante, e as considerações obtidas nestas análises foram utilizadas no 

aprimoramento dos referenciais criados. De maneira semelhante à iniciativa 

anterior, este projeto buscava responder as questões 2, 3, 4 e 5, foi realizado 

entre julho de 2005 e dezembro de 2006 e seus resultados estão no capítulo 5. 

6. Projeto Software Sourcing in Manufacturing: pesquisa-ação realizada tendo como 

objetivo a estruturação de um método consistente com as teorias já 

desenvolvidas sobre alinhamento entre estratégia corporativa e gestão 

tecnológica, específico para empresas de software, incorporando as 

considerações levantadas durante as iniciativas de pesquisa anteriores. Este 

projeto buscou responder a questão 6, foi realizado entre setembro de 2004 e 

setembro de 2005 e seus resultados são apresentados no capítulo 7. 
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7. Projeto Software Roadmapping: consistiu na realização de quatro estudos de 

caso em empresas de software, utilizando o método elaborado no item anterior 

para estruturar o planejamento estratégico destas empresas, com o objetivo de 

verificar a aplicabilidade do método proposto. Este projeto buscou responder a 

questão 7, foi realizado entre novembro de 2005 e agosto de 2006 e seus 

resultados estão no capítulo 7. 

 

A tabela a seguir resume as iniciativas de pesquisa descritas: 

 

Novas Formas 
de Organização 
do Trabalho - 

Setor 
Telecomunica-

ções

Cidade do 
Conhecimento - 

Emancipação 
Digital

Estado da 
Prática em 

Engenharia de 
Software

Dinâmicas 
Organizacionais 

do Setor de 
Software

Novas Formas 
de Organização 
do Trabalho - 

Setor Software

Software 
Sourcing in 

Manufacturing

Software 
Roadmapping

Questões em 
análise

1 1 1 2 a 5 2 a 5 6 7

Local de 
execução

Departamento de 
Engenharia de 
Produção - Escola 
Politécnica - 
Universidade de 
São Paulo

Departamento de 
Cinema, Rádio e 
TV - Escola de 
Comunicações e 
Artes - 
Universidade de 
São Paulo

Departamento de 
Engenharia de 
Produção - Escola 
Politécnica - 
Universidade de 
São Paulo

Departamento de 
Engenharia de 
Produção - Escola 
Politécnica - 
Universidade de 
São Paulo

Departamento de 
Engenharia de 
Produção - Escola 
Politécnica - 
Universidade de 
São Paulo

Centre for 
Technology 
Management  - 
Institute for 
Manufacturing  - 
Universidade de 
Cambridge

Departamento de 
Engenharia de 
Produção - Escola 
Politécnica - 
Universidade de 
São Paulo

Data de início
abril de 2004 abril de 2006 maio de 2004

Novembro de 
2005

Julho de 2005 Setembro de 2004
Novembro de 
2005

Data de 
término

setembro de 2004 dezembro de 2006 março de 2005
Dezembro de 
2006

Dezembro de 
2006

Setembro de 2005 Agosto de 2006

Metodologia 
de pesquisa

Delphi Estudo de caso Survey
Entrevistas com 
especialistas

Entrevistas com 
especialistas

Pesquisa-ação Estudos de caso

Principais 
resultados

Modelo 
"Dinâmicas 
Organizacionais - 
Setor 
Telecomunica-
ções"

Validação do 
modelo 
"Dinâmicas 
Organizacionais - 
Setor 
Telecomunica-
ções"

Modelo 
"Dinâmicas 
Organizacionais - 
Setor Software"

Detalhamento do 
modelo 
"Dinâmicas 
Organizacionais - 
Setor Software"

Detalhamento do 
modelo 
"Dinâmicas 
Organizacionais - 
Setor Software"

Adaptação do 
Technology 
Roadmapping 
para empresas de 
software - Método 
Software 
Roadmapping

Validação do 
método Software 
Roadmapping

 
Tabela 2 - Resumo das iniciativas de pesquisa em campo executadas 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.4 PLANEJAMENTO DA PESQUISA - METODOLOGIAS 

 

Como mencionado na tabela anterior, diferentes metodologias de pesquisa foram 

empregadas durante a execução das iniciativas de pesquisa em campo; esta seção 

traz detalhes sobre estas metodologias. 
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3.4.1 Estudo de Caso 

De acordo com Voss et al. (2002), estudos de caso são um método de grande 

importância para a gestão de operações, principalmente quando o estudo que está 

sendo executado envolve o desenvolvimento de uma nova teoria. A realização de 

um estudo de caso usualmente enfrenta algumas dificuldades, como, por exemplo, a 

necessidade de pesquisadores qualificados, tempo para realização das observações 

e cuidados no momento de criar generalizações a partir de um pequeno conjunto de 

casos. Apesar destas dificuldades, os resultados obtidos podem ser de grande 

relevância para a comunidade científica.  

Ainda de acordo com os autores, a utilização de estudos de caso é indicada quando: 

• O fenômeno pode ser estudado em seu ambiente natural, e teorias relevantes e 

significativas são geradas a partir da observação das práticas correntes. 

• Questões do tipo “por que”, “qual” e “como” podem ser respondidas a partir da 

compreensão da natureza e da complexidade do fenômeno observado. 

• O método está sendo aplicado numa investigação em que as variáveis ainda não 

são plenamente conhecidas e o fenômeno não é totalmente compreendido. 

 

Os autores também sugerem que o estudo de caso tenha como ponto de partida a 

construção de um quadro referencial e das questões de pesquisa, e como é possível 

observar, nesta iniciativa de pesquisa os estudos de caso são realizados após a 

proposição de modelos e referenciais de análise elaborados anteriormente.  

Finalmente, os detalhes sobre a escolha dos casos que serão estudados, os 

instrumentos e protocolos de pesquisa, a forma de condução da pesquisa de campo, 

a documentação e a codificação dos dados, a análise dos dados e o 

desenvolvimento e teste das hipóteses serão apresentados em detalhe de acordo 

com cada iniciativa realizada.  
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3.4.2. Survey 

De acordo com Forza (2002) as surveys têm como objetivo contribuir para o 

conhecimento disponível numa área particular de interesse e podem ser de três 

tipos: 

• Exploratória: a ser executada quando o objetivo é a obtenção de conhecimentos 

preliminares sobre determinado tópico.  

• Confirmatória: a ser executada quando o conhecimento sobre o tópico já foi 

articulado teoricamente utilizando conceitos, proposições e modelos bem 

definidos. 

• Descritiva: a ser executada quando o objetivo é descobrir a relevância de 

determinado fenômeno e a distribuição deste fenômeno entre a população 

pesquisada. 

 

Ainda de acordo com o autor, as etapas envolvidas na execução de uma survey são 

as seguintes: 

1. Definição teórica, buscando definir com clareza os construtos, proposições e 

limites da pesquisa. 

2. Projeto, incluindo definição das necessidades de informação, a amostra, o 

método de coleta de dados e os instrumentos de medida. 

3. Teste piloto, buscando validar o formato proposto para a survey. 

4. Aplicação da pesquisa, tendo como objetivo a coleta de dados. 

5. Análise dos dados. 

6. Geração do documento final da survey. 

 

3.4.3 Pesquisa-Ação 

De acordo com Coughlan e Coghlan (2002), pesquisa-ação é um termo genérico 

que compreende diversas formas de pesquisa orientadas à ação, envolve grande 

diversidade de abordagens teóricas e práticas e faz com que pesquisadores possam 

adotar atitudes distintas, de acordo com a sua adequação ao propósito do projeto de 
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pesquisa. Os resultados obtidos incluem simultaneamente ações e pesquisas que, 

contrariamente às ciências positivistas, têm como objetivo único a criação de 

conhecimento.  

Algumas das características mais relevantes sobre uma pesquisa-ação incluem: 

• Pesquisa “em ação”, ao invés de pesquisa “sobre ação”: a idéia central é que a 

pesquisa-ação emprega uma abordagem científica para estudar a resolução de 

uma questão de pesquisa junto às entidades que se encontram diretamente 

envolvidas com a mesma. A pesquisa-ação é executada em ciclos que 

compreendem quatro etapas: planejamento da ação, execução da ação, 

avaliação da ação e elaboração dos próximos passos. 

• Participação: a pesquisa-ação é participativa, pois os membros do sistema que 

está sendo analisado participam ativamente do processo descrito anteriormente. 

• Pesquisa concorrente com a ação: o objetivo da pesquisa é tornar a ação mais 

eficaz e ao mesmo tempo estruturar o conhecimento científico obtido. 

• Seqüência de eventos e abordagem para a resolução do problema: a seqüência 

de eventos executada numa pesquisa-ação inclui ciclos de levantamento de 

dados, analise de dados, planejamento de ações, execução de ações, novo 

levantamento de dados e assim em diante. A abordagem para resolução do 

problema caracteriza o resultado principal deste tipo de pesquisa, e deve 

incorporar aprendizados esperados e inesperados. 

 

A figura a seguir contém esquematicamente as características descritas. 
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Levantamento de dados

Planejamento da ação

Monitoramento

Retorno dos dados

Análise de dados

Avaliação

Implementação

Monitoramento

Retorno dos dados

Análise de dados

Retorno dos dados

Análise de dados

Avaliação

Implementação

Avaliação

Implementação

Contexto e Propósito

 
Figura 14 - Ciclo da pesquisa-ação 
Fonte: Coughlan e Coghlan (2002) 

 

 

3.4.4 Delphi 

De acordo com Giovinazzo (2001), o método Delphi pode ser definido como uma 

forma de pesquisa qualitativa, envolvendo um processo interativo, que busca atingir 

um consenso entre opiniões fornecidas por um grupo de especialistas. A evolução 

em direção a um consenso representa uma consolidação do julgamento intuitivo 

deste grupo sobre eventos futuros e tendências. A técnica baseia-se no uso 

estruturado do conhecimento, da experiência e da criatividade de um painel de 

especialistas, no pressuposto de que o julgamento coletivo, quando organizado 

adequadamente, é melhor do que a opinião de um só indivíduo, ou mesmo de 

alguns indivíduos desprovidos de ampla variedade de conhecimentos 

especializados. 

Existem três condições básicas para a execução do método: 

1. Anonimato: como as opiniões são levantadas de forma anônima, reduz-se a 

influência de um especialista sobre outro, minimizando a possibilidade de 

influenciamento nas respostas. 

2. Interação com feedback controlado: a condução do experimento acontece em 

etapas, e no início de uma nova etapa um resumo objetivo dos resultados obtidos 

na etapa anterior é transmitido aos participantes. 
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3. Respostas estatísticas: busca evitar a dispersão das respostas individuais com a 

utilização de técnicas estatísticas para agrupamento dos resultados obtidos com 

a realização de cada etapa. 

 

O produto final resultante do processo é ser uma previsão que expressa o ponto de 

vista da maioria dos participantes (WEBLER et al., 1991). No entanto, existe a 

possibilidade de que o resultado que expressa a opinião de minorias de participantes 

tenha de ser explicitado, conseqüência de uma das fraquezas do método, a 

dificuldade em comparar e sintetizar estatisticamente opiniões expressas de forma 

qualitativa. 

O número de etapas a serem realizadas no estudo depende do custo do painel e do 

tempo disponível entre os participantes. Não existe a exigência de um número 

mínimo ou máximo de participantes, que depende essencialmente do tipo de 

problema em investigação e da população e/ou amostra utilizada. O método Delphi 

envolve custo relativamente baixo, e a aplicação do método pode ser feita de forma 

eletrônica ou por escrito.   

A dinâmica de aplicação do método é a seguinte: na primeira rodada os 

especialistas recebem um questionário, preparado por uma equipe de coordenação, 

aos quais é solicitado responder individualmente, usualmente com respostas 

quantitativas apoiadas por justificativas e informações qualitativas. Geralmente o 

questionário é bastante elaborado, apresentando para cada questão uma síntese 

das principais informações conhecidas sobre o assunto. As respostas das questões 

quantitativas são tabuladas e recebem tratamento estatístico simples, definindo-se a 

mediana e os quartis, e os resultados são devolvidos aos participantes na rodada 

seguinte. Quando há justificativas e opiniões qualitativas associadas a previsões 

quantitativas, a coordenação busca relacionar os argumentos às projeções 

quantitativas correspondentes. A cada nova rodada as perguntas são repetidas, e os 

participantes devem reavaliar suas respostas à luz das respostas numéricas e das 

justificativas dadas pelos demais respondentes na rodada anterior. São solicitadas 

novas previsões com justificativas, particularmente se estas previsões divergirem 

das respostas centrais do grupo. Esse processo é repetido por sucessivas rodadas 

do questionário até que a divergência de opiniões entre especialistas tenha se 
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reduzido a um nível satisfatório, e a resposta da última rodada é considerada como a 

previsão do grupo. 
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4 SEGMENTANDO A INDÚSTRIA DE SOFTWARE – UMA 
EXPERIÊNCIA NO SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES 
 

A partir da revisão de literatura realizada e definição dos procedimentos 

metodológicos, a primeira etapa da pesquisa de campo deste estudo teve como 

objetivo analisar a primeira questão proposta, levantando informações que 

pudessem evidenciar a existência de diferentes categorias de empresas de software 

e segmentar esta indústria de acordo com um único critério.  

 

4.1 APRESENTAÇÃO DA PESQUISA EXPLORATÓRIA 
 

Com o objetivo de identificar o critério para segmentação das empresas de software, 

o autor participou do projeto “Novas Formas de Organização do Trabalho”, “Setor de 

Telecomunicações”, contratado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI) e executado pelo Departamento de Engenharia de Produção da USP. 

Iniciado em abril de 2004, o projeto teve como objetivo prospectar novas formas de 

organização do trabalho em diferentes segmentos industriais brasileiros, incluindo o 

setor de Telecomunicações, no horizonte de 5 a 10 anos e buscar formular análises 

capazes de subsidiar o processo de tomada de decisões sobre novas grades 

curriculares nos comitês especiais da instituição contratante.  

O trabalho de prospecção foi executado empregando a metodologia Delphi 

(WEBLER  et al., 1991; GIOVINAZZO, 2001), e desta forma, incluiu a realização de 

três etapas principais: a primeira etapa consistiu na formulação e validação do 

questionário inicial, compreendendo a elaboração de um referencial para análise 

deste segmento de mercado; a segunda etapa incluiu a aplicação dos questionários 

junto a especialistas deste mercado; finalmente, a terceira etapa compreendeu a 

análise dos resultados obtidos e a elaboração do relatório final do estudo. O autor 

participou apenas da primeira etapa do trabalho, que buscou criar um referencial 

para análise do setor de Telecomunicações, definir a estrutura do questionário para 

levantamento de informações e validar a metodologia proposta junto a diferentes 

especialistas do setor.  
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A justificativa de analisar o setor de Telecomunicações buscando encontrar 

referenciais para a identificação de categorias de empresas que atuam no setor de 

software encontra-se relacionada com o processo de convergência tecnológica 

verificado nas últimas décadas, quando software e Telecomunicações passaram a 

constituir um setor mais amplo, o setor de Tecnologia da Informação (LUFTMAN et 

al., 1993; FRANSMAN, 2002; LAURINDO, 2002).  

 

4.2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O processo de construção do referencial a ser utilizado na prospecção do setor de 

Telecomunicações iniciou-se com a análise do modelo proposto por Fransman 

(2001), apresentado no capítulo 2. De acordo com este modelo, as empresas que 

atuam neste segmento encontram-se divididas em seis camadas: 

 

Camada Atividade Exemplos 

VI Consumidores  

V 
Camada de aplicações, incluindo empacotamento de 
conteúdo, como por exemplo web-design, serviços de 
informação online, comércio eletrônico, etc 

Bloomberg, Reuters, 
MSN, etc 

IV 
Camada de navegação e middleware, como por exemplo 
navegadores, portais e mecanismos de busca 

Yahoo, Google, UOL, etc 

III 
Camada de conectividade, como por exemplo acesso à 
Internet e hospedagem de sites 

Internet Service 
Providers como TVA, 
Globo.com, etc 

Interface TCP/IP 

II Camada de rede, incluindo redes de fibra ótica, de rádio, 
Ethernet, ... 

Vivo, Telemar, NET, etc 

I 
Camada de equipamentos e software, incluindo switches, 
equipamentos de transmissão, roteadores, ... 

Nortel, Lucent, Cisco, 
Ericson, Nokia, etc. 

Tabela 3 – O modelo de camadas da indústria de Telecomunicações 
Fonte: Fransman (2002) 

 

Como mencionado, o objetivo inicial do projeto “Novas Formas de Organização do 

Trabalho” buscava criar um referencial para análise da evolução das formas de 

trabalho nas diferentes empresas que compõem o setor das Telecomunicações.  

Durante a realização da primeira etapa do estudo, que envolveu a revisão da 

literatura e discussões com especialistas, ficou claro que para empresas que operam 
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no setor de Telecomunicações é difícil definir e classificar de maneira não ambígua 

as suas principais competências utilizando apenas o referencial proposto por 

Fransman (2001). Corporações com perfis distintos, tais como IBM, Unisys, 

Accenture, Microsoft, SAP, Promom, Abril, Microsiga, Stefanini, Globo, Atento e 

Rational, comercializam com seus clientes serviços e sistemas tecnológicos, 

compostos por software e hardware combinados. Por outro lado, internamente estas 

empresas encontram-se divididas em unidades organizacionais com perfis distintos, 

e muitas vezes cada unidade organizacional caracteriza-se como um centro de 

excelência possuindo sua própria estratégia competitiva. Mais ainda, em diversas 

situações o principal cliente de uma unidade é outra unidade desta mesma empresa. 

Assim, as observações obtidas com a análise inicial sobre a classificação de 

empresas do setor de Telecomunicações utilizando as camadas propostas por 

Fransman (2001) podem ser resumidas da seguinte maneira: 

• Todas as empresas produtoras de hardware e software encontram-se agrupadas 

na primeira camada e, desta forma, a utilização do modelo como referencial de 

análise não possibilita a análise da evolução destas empresas de maneira 

diferenciada.  

• Grande parte das empresas do setor analisado atua simultaneamente em mais 

de um nível, pois a otimização na utilização de recursos conduz as empresas a 

explorarem novas possibilidades, em níveis que não necessariamente se 

encontram diretamente relacionados com seu nível de atuação inicial. 

 

Por sua vez, Fleury et al. (2004), analisando o relacionamento entre diferentes 

empresas que atuam no mercado de Telecomunicações brasileiro, consideram a 

existência de duas categorias principais de empresas que atuam neste setor, 

descritas da seguinte maneira: 

• Operadoras de rede: empresas que comercializam serviços de 

Telecomunicações, tendo como foco principal a gestão do relacionamento com o 

mercado e a identificação, desenvolvimento e produção dos serviços a serem 

comercializados com os clientes. Os serviços oferecidos pelas operadoras 

podem ser “serviços de massa”, cujo objetivo principal é aumentar a escala e 

reduzir os custos da operação, otimizando a margem por cliente; “loja de 
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serviços”, onde os clientes adquirem serviços básicos e também outros serviços 

complementares com maior valor agregado, e, finalmente, “serviços 

profissionais”, onde cada cliente é tratado de forma totalmente individualizada, 

adquirindo serviços produzidos de acordo com suas necessidades únicas. 

• Fornecedoras de equipamentos: empresas responsáveis pela concepção, projeto 

e fabricação dos equipamentos que serão utilizados pelas operadoras de rede 

durante o processo de produção dos serviços. Os autores destacam que esta 

categoria de empresas está alterando o seu posicionamento no mercado, 

deixando de ser essencialmente fornecedoras de equipamentos e passando a 

prover soluções integradas para as operadoras de rede. 

 

O referencial proposto por Fleury et al. (2004) é consistente com o modelo de 

camadas proposto por Fransman  (2002), separando empresas de serviços 

(operadoras de rede, camada de rede) das empresas de hardware e software 

(fornecedores de equipamentos, camada de equipamentos e software). Porém, ao 

observar que os fornecedores de equipamentos estão expandindo suas habilidades 

e passando a prover soluções integradas para as operadoras de rede, os autores 

fornecem um indício relevante de que as empresas que atuam nesta camada podem 

ser caracterizadas de maneira mais específica. Neste sentido, a análise que busca 

caracterizar os fornecedores de equipamentos de maneira mais segmentada será 

apresentada na próxima seção. 

 

4.3 PROPONDO UM NOVO REFERENCIAL PARA ANÁLISE DAS 
EMPRESAS DO SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES 

 

Tendo em vista a identificação de diferentes categorias de empresas que atuam no 

setor de Telecomunicações de maneira mais coerente e com menor nível de 

interferência, a norma ISO/IEC 12207 (ISO, 1995) foi analisada, de forma a 

evidenciar os processos corporativos mais relevantes para diferentes corporações 

que têm as atividades de software entre seus processos principais. Vale destacar 

que, devido à proximidade entre a indústria de software e a indústria de 
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Telecomunicações, neste momento foi utilizado um referencial desenvolvido para o 

setor de software como base para análise de empresas de Telecomunicações.  

Como apresentado no capítulo 2, a  ISO/IEC 12207 (ISO, 1995) tem como objetivo 

prover uma estrutura comum para a disciplina de software, de forma que os 

profissionais que atuam nesta área possam “falar a mesma língua” durante o 

processo de criação e gerência  de software.  

Assim, a norma categoriza e apresenta os processos que compõem o ciclo de vida 

completo do software, desde sua concepção até sua manutenção e descontinuação. 

A norma define três categorias principais de processos (ISO, 1995): 

1. Processos fundamentais: conjunto de cinco processos que atendem às partes 

fundamentais (pessoa ou organização) durante o ciclo de vida de software. Estas 

partes fundamentais são o adquirente, o fornecedor, o desenvolvedor, o operador 

e o mantenedor do software. Os processos fundamentais são: aquisição, 

fornecimento, desenvolvimento, operação e manutenção. 

2. Processos de apoio ao ciclo de vida: conjunto de oito processos. Um processo de 

apoio auxilia um outro processo como uma parte integrante, com um propósito 

distinto, e contribui para o sucesso e a qualidade do projeto de software. Um 

processo de apoio é empregado e executado, quando necessário, por outro 

processo. Os processos de apoio são: documentação, gerência de configuração, 

garantia da qualidade, verificação, validação, revisão conjunta, auditoria e 

resolução de problema.  

3. Processos organizacionais de ciclo de vida: conjunto de quatro processos. Eles 

são empregados por uma organização para estabelecer e implementar uma 

estrutura subjacente, constituída de processos de ciclo de vida e pessoal 

associados, objetivando melhorar continuamente a estrutura e os processos 

organizacionais. Eles são tipicamente empregados fora do domínio de projetos e 

contratos específicos; entretanto, ensinamentos destes projetos e contratos 

contribuem para a melhoria da organização. Os processos organizacionais são: 

gerência, infra-estrutura, melhoria e treinamento. 

 

Como mencionado, a análise da ISO/IEC 12207 partiu da proposição de Fleury et al. 

(2004), que afirmam que as empresas fornecedoras de equipamentos estão 
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expandindo suas habilidades, passando a prover soluções integradas para as 

operadoras de rede, e buscou evidenciar os processos corporativos mais relevantes 

para diferentes corporações que tem as atividades de software entre seus processos 

principais. Processos de apoio ao ciclo de vida e processos organizacionais do ciclo 

de vida suportam os processos fundamentais, e desta forma, apesar de essenciais 

ao bom gerenciamento de uma corporação, não são capazes de estabelecer 

diferentes categorias de corporações ou unidades de negócios.  

Como resultado, foi considerado que as habilidades principais da corporação (ou da 

unidade de negócios) devem encontrar-se relacionadas com os seus processos 

fundamentais, e, desta forma, estes processos foram analisados individualmente.  

• Processo de aquisição: contempla as etapas envolvidas na aquisição do produto, 

serviço ou solução tecnológica que deve ser implementada, desde a definição 

das características da solução e concepção do projeto de aquisição até a 

aceitação e conclusão do processo, incluindo as etapas de levantamento de 

requisitos do sistema, emprego planejado do sistema, avaliação de opções de 

aquisição (compra de produto, desenvolvimento interno ou aquisição de 

terceiros) e gerenciamento de riscos. O processo tem início com a modelagem do 

negócio e o levantamento dos requisitos capazes de satisfazer a necessidade ou 

oportunidade identificada, evolui com a aquisição e adaptação dos sistemas até a 

sua entrada em operação e encerra-se com a sua aceitação. É possível afirmar 

então que a principal habilidade de uma empresa ou unidade organizacional 

especializada na aquisição de soluções tecnológicas é tradução das 

necessidades do cliente em sistemas de software, ou seja, o seu correto 

processo de especificação, integração e implantação. Desta forma, o processo 

de aquisição pode ser considerado principal para esta categoria de empresas ou 

unidades organizacionais, e devido ao fato de as suas características serem 

semelhantes com as características propostas em estudos sobre empresas 

“Integradoras de Sistemas” (PRENCIPE et al., 2003), estas empresas ou 

unidades organizacionais serão denominadas como “Integradoras”. 

• Processo de fornecimento: compreende atividades e tarefas do fornecedor e 

caracteriza o inicio de um projeto de software, já que inclui a elaboração de 

propostas de fornecimento, e continua com a determinação dos procedimentos e 

recursos necessários para gerenciar e garantir a execução do projeto, incluindo o 
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desenvolvimento e a execução dos planos de projeto até a entrega do sistema, 

produto de software ou serviço de software para o adquirente. De acordo com a 

norma ISO/IEC 12207, o processo de fornecimento inclui diversas atividades 

relacionadas com o processo de gerenciamento do projeto. Como grande parte 

das corporações pertencentes ao segmento de mercado analisado possui 

procedimentos para o gerenciamento de projetos, foi considerado que esta 

categoria de atividades não se apresenta como processo principal, capaz de 

diferenciar uma categoria de organizações de outra. 

• Processo de desenvolvimento: contém as atividades e tarefas do desenvolvedor, 

contemplando as atividades de análise de requisitos do sistema, projeto da 

arquitetura do software, projeto detalhado do software, codificação e testes do 

sistema, integração do software, teste de qualificação do software, integração do 

sistema, testes de qualificação do sistema, instalação do software e apoio à 

aceitação do software. Empresas ou unidades organizacionais especializadas no 

processo de desenvolvimento são especializadas na transformação dos 

requisitos já definidos de sistema/software em linhas de código, estruturas de 

dados e documentos de suporte. Desta forma, o processo de desenvolvimento 

pode ser considerado principal para esta categoria de empresas ou unidades 

organizacionais, e estas empresas ou unidades organizacionais serão 

denominadas como “Desenvolvedoras”. 

• Processo de operação: contém as atividades e as tarefas do operador, incluindo 

a operação do produto de software e o suporte operacional aos usuários. Como a 

operação do produto de software está integrada com a operação do sistema, as 

atividades e tarefas deste processo se referem ao sistema. As empresas ou 

unidades organizacionais especializadas no processo de operação incluem 

aquelas cujos negócios são sustentados pela operação de sistemas de software, 

mas que não se encontram diretamente envolvidas com sua especificação e 

desenvolvimento. Desta forma, o processo de operação pode ser considerado 

principal para esta categoria de empresas ou unidades organizacionais, e estas 

empresas ou unidades organizacionais serão denominadas como “Operadoras” 

no restante deste trabalho. 

• Processo de manutenção: contém as atividades e tarefas do mantenedor. O 

objetivo é modificar um produto de software existente, preservando a sua 
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integridade. O processo termina com a descontinuação do produto de software. 

Desta forma, é possível caracterizar este processo como sendo uma variação em 

menor escala dos processos de aquisição e de desenvolvimento, não 

caracterizando uma habilidade essencial para as empresas pertencentes aos 

segmentos de mercado deste estudo.  

 

O resultado da análise anterior evidencia que diferentes unidades organizacionais, 

pertencentes ou não a uma mesma empresa, podem ter como processos principais 

a integração (aquisição), o desenvolvimento ou a operação. A figura a seguir 

apresenta o relacionamento existente entre estes três tipos de unidades 

organizacionais. 

 

Desenvolvedoras

Manutenção Fornecimento

Operadoras

Manutenção Fornecimento

Integradoras
(Aquisição)

Manutenção Fornecimento

 
Figura 15 – Categorias propostas para o setor de Telecomunicações utilizando a ISO 12207 

Fonte: Projeto de Qualificação (FLEURY, 2004) 

 

De acordo com o modelo apresentado, no setor de Telecomunicações podem ser 

encontradas três categorias principais de empresas: operadoras, integradoras e 

desenvolvedoras,. Seguindo a análise elaborada, de acordo com a ISO/IEC 12207 

cada categoria proposta é especializada na execução das seguintes atividades: 

1. Integradoras: definição das características da solução, concepção do projeto de 

aquisição e de desenvolvimento, levantamento de requisitos do sistema, 

emprego planejado do sistema, avaliação de opções de aquisição, compra de 
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produto, desenvolvimento interno, aquisição de terceiros, integração de sistemas, 

gerenciamento de riscos, aceitação e conclusão do processo. 

2. Desenvolvedoras: análise de requisitos do sistema, projeto da arquitetura do 

software, projeto detalhado do software, codificação, testes do sistema, 

integração do software, teste de qualificação do software, integração do sistema, 

testes de qualificação do sistema, instalação do software e apoio à aceitação do 

software.  

3. Operadoras: operação do sistema de software e suporte operacional aos 

usuários 

 

O modelo descrito nesta seção foi apresentado no Projeto de Qualificação defendido 

pelo autor em julho de 2004, e então passou a ser validado em entrevistas semi-

estruturadas com especialistas do setor. 

 

4.4 VALIDAÇÃO DO MODELO INICIAL E PROPOSIÇÃO DE UM MODELO 
FINAL 

 

Como mencionado, para validar o modelo proposto foram realizadas entrevistas 

semi-estruturadas com três especialistas do setor. Dois dos entrevistados 

concordaram com o modelo proposto e trouxeram considerações relevantes sobre 

como a sua estrutura se verifica de forma prática. Porém, o terceiro entrevistado 

discordou do modelo proposto, apresentando como justificativa o fato de que as 

empresas desenvolvedoras usualmente não realizam o processo de produção 

efetivo, que é terceirizado para empresas especializadas em processos produtivos, 

capazes de produzir grandes quantidades de produtos manufaturados com grande 

variabilidade, custo reduzido e padrões de qualidade aceitáveis.  

Desta forma, o modelo proposto foi alterado de forma a acomodar este novo tipo de 

organização, e o resultado obtido é apresentado a seguir: 
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OperadoresIntegradoras

Desenvolvedoras

Sistema (Soluções Integradas)

Características Sistema

Produtoras

Características 
Solução Solução

Características 
Solução Solução

ProdutoProjeto
Produto

Mercado

 
Figura 16 – Dinâmicas Organizacionais do Setor de Telecomunicações 

Fonte:  Fleury e Fleury (2004 a) 

 

De acordo com o modelo apresentado, empresas “Operadoras” têm como principal 

objetivo a comercialização de serviços de comunicação para o mercado final 

(corporativo ou individual). Desta forma, o processo de concepção do serviço inclui a 

análise das principais demandas e oportunidades apresentadas por seus clientes e 

as principais possibilidades tecnológicas disponibilizadas por seus fornecedores. 

Sua competência principal baseia-se no relacionamento com os clientes finais. Seus 

principais processos envolvem a concepção e desenvolvimento do serviço, 

implantação e operação do serviço e marketing. 

Por sua vez, empresas “Integradoras” projetam, montam, testam e implantam 

sistemas tecnológicos complexos para empresas “Operadoras”. Um sistema 

tecnológico corresponde ao conjunto de uma ou mais soluções tecnológicas, 

integradas e customizadas de acordo com as especificações do cliente; assim, os 

sistemas desenvolvidos operacionalizam o serviço planejado pela “Operadora”. A 

principal competência deste tipo de empresa é a engenharia de sistemas, e seus 

processos principais incluem concepção e desenvolvimento do sistema e 

implantação e operação do sistema.  

Empresas “Desenvolvedoras” têm como missão a pesquisa e o desenvolvimento de 

novos produtos e soluções integradas. Usualmente uma solução compreende 

hardware e software operando em conjunto de forma a viabilizar novas aplicações. A 

principal competência deste tipo de empresa está relacionada com sua capacidade 
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de pesquisa e desenvolvimento, e desta forma, seus processos principais incluem 

concepção e desenvolvimento da solução, implantação e operação da solução e 

marketing. 

Finalmente, empresas “Produtoras” têm como especialidade a eficiência de seus 

processos produtivos, sejam eles voltados para a produção de hardware, de 

software ou prestação de serviços. Desta forma, seus processos principais incluem 

concepção e desenvolvimento do processo e implantação e operação do processo. 

A tabela a seguir resume as principais características de cada categoria de 

empresas: 

 

 Operadoras Integradoras Desenvolvedoras Produtoras 

 
 
Características 

Interagem com o 
mercado final 
como 
fornecedoras de 
serviços 

Projetam, 
montam, testam 
e implementam 
sistemas 
tecnológicos 
complexos  

Pesquisam e 
desenvolvem 
novos produtos e 
soluções 
integradas 

Produzem 
produtos e 
fornecem 
serviços de rotina  

 
 
 
Foco 

Operação 
Clientes mais 
Sistemas 
(Software & 
Hardware &   
Relacionamento 
& Operações) 

Sistema 
Sistemas 
Tecnológicos 
(Software & 
Hardware para 
atender 
requisitos dos 
clientes) 

Solução 
Produtos 
complexos 
(Software & 
Hardware) para 
viabilizar 
aplicações  

Processos  para 
produção de 
produtos 
(Hardware OU  
 Software) e 
serviços 

Alguns 
Exemplos  

Telefonica, NET, 
TIM, Vivo 

Promon, Scopus Motorola, Nokia, 
Samsung 

Flextronics, 
Celestica 

Competência 
Principal 

Relacionamento 
com os clientes 
finais 

Engenharia de 
Sistemas 

Pesquisa e 
Desenvolvimento 

Processos de 
Produção 

Processos 
Principais 

Concepção e 
Desenvolvimento 
do Serviço 
Implantação e 
Operação do 
Serviço 
Marketing 

Concepção e 
Desenvolvimento 
do Sistema 
Implantação e 
Operação do 
Sistema 

Concepção e 
Desenvolvimento 
da Solução 
Implantação e 
Operação da 
Solução 
Marketing 

Concepção e 
Desenvolvimento 
do Processo 
Implantação e 
Operação do 
Processo 

Tabela 4 – Sumário das características organizacionais – Setor Telecomunicações 
Fonte: Fleury e Fleury (2004 b) 

 

Este modelo, validado novamente, foi utilizado como base para a execução da 

pesquisa Delphi, análise sobre as novas formas de organização no setor de 
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Telecomunicações e elaboração do relatório final. Todos os entrevistados 

concordaram com a estrutura proposta. 

 

4.5 VALIDANDO O MODELO PROPOSTO – UM ESTUDO DE CASO  

 

A aplicação do modelo “Dinâmicas Organizacionais do Setor de Telecomunicações” 

revelou resultados acadêmicos relevantes e contribuiu para que o autor analisasse  

a cadeia de valor resultante de um projeto de “Emancipação Digital”, conduzido em 

2006 na Cidade do Conhecimento, projeto de pesquisa do Departamento de 

Cinema, Rádio e Televisão da USP. Esses resultados foram apresentados em 

congresso de Engenharia de Produção no mesmo ano (FLEURY et al., 2006 a). 

 

4.5.1 Revisão de Literatura: “Inclusão Digital” e “ Emancipação Digital” 

A partir da década de 1990, os movimentos globais de acumulação de capital 

associados às transformações tecnológicas, em especial à difusão de redes digitais 

de informação e comunicação, reabriram o debate sobre o futuro do trabalho e a 

busca de soluções práticas capazes de aprimorar as condições de emprego e renda 

dos trabalhadores. A agenda brasileira de “Inclusão Digital” (ID) começou a se 

delinear no final desta mesma década, quando foram publicados o Livro Verde e o 

Livro Branco do Programa da Sociedade de Informação (SOCINFO), pelo Ministério 

da Ciência e Tecnologia (TAKAHASHI, 2000). Esse programa considera a 

universalização do acesso às Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) 

uma condição para a construção da chamada “Sociedade da Informação”, para a 

redução de desigualdades sociais e para a promoção de novos mecanismos de 

geração de renda e redução do desemprego. A obra desdobra-se em sete linhas de 

ação, dentre as quais duas merecem destaque: 

Mercado, trabalho e oportunidades: oferta de novas formas de trabalho por meio do 

uso intensivo de tecnologias de informação e comunicação. 

Universalização de serviços e formação para a cidadania: a promoção de modelos 

de acesso coletivo ou compartilhado à Internet; o fomento a projetos que 

promovam a cidadania e a coesão social. 
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Entre alternativas macroeconômicas e políticas públicas voltadas à qualificação 

profissional do trabalhador e à geração de empregos destacam-se as iniciativas de 

“Inclusão Digital”, definida por Silveira e Cassino (2003, p.18) como, “no mínimo, 

acesso ao computador e aos conhecimentos básicos para utilizá-lo”. Ainda segundo 

Silveira e Cassino (2003, p.18), começa a existir um consenso com relação à 

“Inclusão Digital” que a vincula “ao acesso à rede mundial de computadores (...). 

Portanto, a ID dependeria de alguns elementos (...) o computador, o telefone, o 

provimento de acesso e a formação básica em aplicativos de software”.  

Atualmente, grande parte das iniciativas executadas no país buscam promover a ID 

apoiadas no conceito apresentado por Silveira e Cassino (2003) e com foco principal 

na universalização dos serviços e formação para a cidadania. Este é o caso de 

telecentros, infocentros e outras iniciativas que disponibilizam, gratuitamente, 

ambientes onde os alunos encontram computadores conectados à Internet e 

monitores treinados para proporcionar uma formação básica na utilização destas 

ferramentas.  

Apesar de promover o acesso coletivo à Internet e à formação básica na utilização 

de ferramentas tecnológicas, a capacidade deste tipo de curso em contribuir 

decisivamente para a melhoria das condições de emprego e renda dos participantes 

vem sendo questionada. Buscando verificar o impacto de programas que oferecem 

cursos de educação digital voltados à formação profissional e com o objetivo de 

facilitar o acesso ao emprego, Dahmer (2006) realizou pesquisa com 27 alunos e 14 

egressos deste tipo de programa. De acordo com as observações da autora, alunos 

e egressos que freqüentaram os cursos de ID acreditam que essa formação constitui 

um dispositivo de inserção profissional; porém, em termos práticos, parte 

significativa dos formandos e dos egressos continua em situação de desemprego. 

Desta forma, apesar de ampliar as habilidades dos participantes em relação ao 

manuseio das novas ferramentas tecnológicas, os cursos de “Inclusão Digital” 

atualmente promovidos de acordo com os conceitos apresentados por Silveira e 

Cassino (2003) apresentam-se como mecanismos insuficientes para alterar a 

condição de desemprego ou criar novos mecanismos de geração de renda  para 

seus participantes. Assim, torna-se necessário que iniciativas que buscam a 

“Inclusão Digital” de seus participantes sejam capazes de promover não só o acesso 
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às novas ferramentas tecnológicas, mas também mecanismos que tornem possível a 

sua exploração, capazes de efetivamente gerar renda para estas populações.  

Schwartz (2005) apresenta o conceito de “Emancipação Digital” como forma de 

potencializar os resultados obtidos pelos projetos tradicionais de “Inclusão Digital”. 

Os processos de “Emancipação Digital” buscam promover o deslocamento do 

paradigma da “sociedade da informação” para um que tenha a “sociedade do 

conhecimento” como horizonte, fazendo, portanto, do acesso apenas um dos elos na 

cadeia produtiva (ou economia da informação) que poderá dar sustentabilidade à 

emancipação econômica, social e cultural. Neste modelo, capaz de organizar a 

produção e a demanda por bens e serviços produzidos digitalmente pelas 

comunidades atendidas por programas de “Inclusão Digital”, as populações menos 

favorecidas passam a ter não apenas acesso, mas os meios (software, hardware e 

conhecimento) para controle dos processos produtivos de conteúdo digital (os meios 

de produção de valor na sociedade do conhecimento, do entretenimento e das artes 

audiovisuais). Neste contexto, os cidadãos conseguem emancipar-se, ou seja, agir 

individual e coletivamente em função de projetos de desenvolvimento humano. 

Assim, se o conceito defendido por Schwartz (2005) apresenta-se efetivamente 

como um dispositivo de geração de renda e desenvolvimento humano, então a 

cadeia de produção e demanda por bens e serviços produzidos digitalmente deve se 

inserir em cadeias de valor tradicionais, onde bens e serviços transformam-se 

efetivamente em recursos financeiros. 

 

4.5.2 A Pesquisa de Campo 

De forma a testar a validade do conceito proposto por Schwartz e apresentar uma 

pesquisa sobre o processo de transição de um projeto de “Inclusão Digital” para um 

projeto de “Emancipação Digital”, foi realizado um estudo de caso (VOSS et al., 

2002), junto ao projeto “Rede Pipa Sabe”, planejado e executado pela Cidade do 

Conhecimento, projeto de pesquisa do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão 

da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. 

A Cidade do Conhecimento atua na Praia de Pipa, município de Tibau do Sul, no Rio 

Grande do Norte, onde desenvolve uma pesquisa-ação (COUGHLAN; COGHLAN, 

2002) desde dezembro de 2003, procurando estimular o uso de redes digitais para 
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apoiar uma consciência local crítica, que busca manter e preservar a cultura como 

ferramenta para a promoção do turismo sustentável. Inicialmente o projeto promoveu 

a instalação de um telecentro comunitário na localidade em dezembro de 2003 e a 

partir deste momento passou a capacitar os seus integrantes na utilização de 

diferentes ferramentas de software. 

Desde então o projeto avança na medida em que o treinamento permite a passagem 

da inclusão para um processo de “Emancipação Digital”, e um segundo momento 

registra o início deste processo de emancipação, entendido como a efetiva conexão 

do meio de acesso a redes produtivas, integrando a comunidade a cadeias 

produtivas globais e, assim, abrindo perspectivas de geração de emprego e renda. 

O projeto escolhido foi o de produção de conteúdo para celulares, buscando avaliar, 

consolidar e promover a difusão das melhores práticas de “Emancipação Digital”, 

entendida como inserção no mundo digital como forma de geração de emprego, 

renda e oportunidades de desenvolvimento humano mensuráveis. Dois tipos de 

conteúdo digital (imagens e sons típicos da região) foram capturados junto à 

comunidade local, para posterior produção tendo em vista a sua distribuição pelas 

“Operadoras” de telefonia celular.  

A análise da cadeia produtiva resultante deste projeto de pesquisa cria um quadro 

referencial correspondente à cadeia produtiva proposta no modelo “Dinâmicas 

Organizacionais do Setor de Telecomunicações”, apresentada no item anterior. Ao 

elaborar este novo modelo de produção de conteúdo, a Cidade do Conhecimento 

torna-se responsável pela etapa de pesquisa e desenvolvimento desta cadeia, 

buscando desenvolver inovações tecnológicas baseadas em conteúdo cultural 

regional, capazes de serem comercializadas pelas “Operadoras” de telefonia celular. 

Assim, neste estudo de caso, a Cidade do Conhecimento assume a posição de 

“Desenvolvedora”, especificamente de desenvolvimento de conteúdo para telefonia 

celular. Por sua vez, músicos e artistas da Região de Tibau do Sul, responsáveis 

pela produção cultural local, atuam como “Especialistas Culturais” nesta cadeia de 

processamento de símbolos culturais, gerando os insumos que por ela serão 

comercializados. 

O primeiro passo no sentido de transformar o conteúdo digital capturado em 

produtos a serem comercializados no mercado incluiu a transformação dos 

conteúdos brutos em conteúdos tratados, com formato e outras características 
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capazes de viabilizar a sua comercialização junto às “Operadoras” de telefonia 

celular. Neste elo da cadeia atuam as instituições especializadas em produção de 

conteúdo audiovisual, já que devido à sua especialização neste tipo de processo, 

possuem escala e podem realizar estas atividades de forma economicamente 

rentável. Neste caso, como o projeto busca a “Emancipação Digital” da comunidade 

envolvida, os participantes do telecentro da Praia da Pipa foram capacitados na 

utilização de ferramentas para processamento de imagens e de áudio, realizaram a 

edição destes conteúdos e assumiram a posição de “Produtores” nesta cadeia de 

valor. 

Surgem então os primeiros produtos concretos desta cadeia: os ringtones, que 

reproduzem trechos de danças folclóricas locais, e os wallpapers, imagens 

produzidas por artistas e moradores da comunidade (desenho, foto, vídeo).  

Por ser considerado complexo, o processo de armazenagem, distribuição e 

cobrança de ringtones e wallpapers é realizado por empresas parceiras das 

“Operadoras”, as “Agregadoras”, responsáveis pelo desenvolvimento, integração e 

manutenção dos sistemas de software gerenciadores de transações e pela 

intermediação do relacionamento entre “Operadoras” e “Desenvolvedoras”, e que 

desta forma, assumem a posição de “Integradoras” nesta cadeia de valor. 

Atualmente o projeto conta com a parceria de quatro empresas “Agregadoras”, 

capazes de disponibilizar o conteúdo digital em todas as “Operadoras” de telefonia 

celular que atuam no país. O lançamento no exterior estava programado para o 

segundo semestre de 2006 como parte desta estratégia de “Emancipação Digital”. 

Tendo o conteúdo digital no formato apropriado, armazenado e suportado por 

processos de negócios capazes de gerar receita, as “Operadoras” passam a 

disponibilizar a comercialização dos serviços em seus sites Web e Wap (celular). 

Neste momento a cadeia produtiva fica efetivamente integrada e os recursos 

gerados com a comercialização dos ícones digitais passa a gerar renda e emprego 

para as comunidades que se valorizam como produtoras de cultura própria – uma 

dimensão sócio-política da emancipação que também agrega valor à cidadania local.  

A figura a seguir ilustra a cadeia de valor resultante deste processo de “emancipação 

digital”. 
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Figura 17 - Cadeia de valor resultante no processo de “Emancipação Digital” 

Fonte: Fleury et al. (2006 a) 

 

4.5.3 Resultados obtidos 

Os primeiros ringtones e wallpapers criados pelo projeto de “Emancipação Digital” 

foram disponibilizados para comercialização no início do ano de 2006, e os 

resultados aqui apresentados são provenientes de apenas uma das “Agregadoras” 

(“Integradoras”). 

Durante os quatro primeiros meses, 257 ringtones e 952 wallpapers foram 

comercializados, sendo que grande parte do conteúdo foi transacionado através do 

portal Wap da “Operadora”, e não pelo seu portal Web, apesar dos conteúdos serem 

semelhantes e o processo de transação pela Web ser mais simples. Dentre os 

estados que mais adquiriram ringtones e wallpapers, São Paulo e Rio de Janeiro 

respondem por aproximadamente 50% das vendas, fato que pode ser justificado 

pelo maior número de aparelhos celulares habilitados nestes estados. 

Em relação à distribuição dos resultados financeiros, 50% permaneceram com as 

“Operadoras”, 25% com as “Integradoras”, e os outros 25% foram distribuídos entre 

os demais participantes do projeto. Aos produtores locais de conteúdo de Tibau do 

Sul coube o valor correspondente a 12,5% das receitas, que foi dividido entre os 

diversos artistas de acordo com o número de unidades comercializadas. O objetivo 

principal da pesquisa- ação, gerar renda para comunidades locais através da 

comercialização de símbolos digitais culturais foi atingido e a negociação coletiva de 

um pacto de distribuição da riqueza gerada ampliou os espaços de cidadania e 
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inteligência cívica. 

 

4.5.4 Análise dos resultados obtidos 

De acordo com Dahmer (2006), a realização de projetos de “Inclusão Digital” resulta 

em pequenas repercussões nas condições de emprego para aqueles que neles 

foram inseridos, pois os conhecimentos elementares transmitidos não são capazes 

de alterar a condição de desemprego dos participantes. Porém, como destaca a 

autora, para populações que geralmente estão à margem dos benefícios 

econômicos, sociais e culturais, estes projetos apresentam-se como relevantes, pois 

o desenvolvimento de novas habilidades entre os participantes permite que eles 

expandam as suas capacidades profissionais. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa corroboram a tese proposta por Schwartz 

(2005), segundo a qual os projetos de “Inclusão Digital” tornam-se mais efetivos 

quando possuem um escopo mais amplo, buscando também o processo de 

“Emancipação Digital” das comunidades atendidas por meio de arranjos produtivos 

locais. Ao capacitar a população local na utilização das novas ferramentas 

tecnológicas (“Inclusão Digital”) e propor um modelo de negócios capaz de 

preservar, aumentar e remunerar a produção de cultura local (“Emancipação por 

meio de Arranjos Produtivos Locais integrados por Mídia Digital”), a Cidade do 

Conhecimento exercita ainda um processo pedagógico de certificação digital 

aplicada a regiões de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e altos riscos 

ou vulnerabilidades sociais e educacionais. 

Por outro lado, a análise da cadeia de produção estabelecida a partir deste projeto 

de “Emancipação Digital” utilizando conceitos provenientes da Engenharia de 

Produção permite identificar e caracterizar os diferentes participantes desta cadeia, 

abrindo espaço para uma avaliação mais transparente dos conflitos distributivos 

envolvidos nas regras de revenue share, um ponto importante a ser acompanhado 

por todos os players, em especial pelas agências reguladoras, no contexto de 

debate sobre o futuro do FUST. 

A partir dos resultados obtidos com este estudo de caso, merecem registro as 

seguintes constatações: 

• Quando explorados na nova cadeia de produção de conteúdo para telefonia 
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móvel, símbolos culturais e folclóricos tornam-se bens com valor comercial e com 

possibilidades de exploração semelhantes a outros conteúdos digitais. A cultura 

brasileira é reconhecida por sua diversidade e qualidade, e desta forma, o 

desenvolvimento de iniciativas que promovam a digitalização e comercialização 

destes símbolos pode contribuir significativamente para a sua preservação e 

geração de receitas para as comunidades produtoras (fabricação de ícones para 

consumo global). 

• Neste segmento de mercado, as “Agregadoras” (“Integradoras”) desempenham 

importante função no processo de comercialização do conteúdo digital, mediando 

o relacionamento entre “Desenvolvedoras” e “Operadoras”, e recebem parte 

expressiva dos recursos financeiros gerados. No contexto dos projetos de 

“Emancipação Digital”, tornam-se relevantes as iniciativas governamentais e 

acadêmicas que buscam maximizar o retorno para as comunidades locais, 

através do desenvolvimento de ferramentas de software utilizando padrão aberto 

e mediação da negociação entre “Desenvolvedores” e “Operadoras”, no marco 

da responsabilidade social e ambiental das empresas. 

• Finalmente, considerando que o relacionamento com o cliente é controlado 

diretamente pelas “Operadoras”, a governança desta cadeia encontra-se com 

esta categoria de empresas. Pelo fato de o conteúdo digital gerado por 

comunidades menos favorecidas poder beneficiá-las financeiramente, a adoção 

de políticas governamentais que maximizem o retorno para as comunidades é 

justificada. 

 

4.6 ANALISANDO O SETOR DE SOFTWARE A PARTIR DA ABOR DAGEM 
PROPOSTA PARA O SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES 

 

Como mencionado, o objetivo do desenvolvimento de um modelo capaz de explicar 

o setor de Telecomunicações utilizando uma norma desenvolvida especificamente 

para empresas de software (ISO/IEC 12207) era criar um referencial capaz de 

categorizar de maneira semelhante as empresas de Telecomunicações e as 

empresas de software. 
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Apesar de ter sido validado como um referencial apropriado para descrever o setor 

de Telecomunicações durante a execução do projeto “Novas Formas de 

Organização do Trabalho – Setor Telecomunicações”, na análise da cadeia de valor 

resultante de um processo de “Emancipação Digital” (FLEURY et al., 2006 a) e para 

estudo de diversos outros setores industriais, como o setor automotivo, o setor aéreo 

e o setor têxtil (FLEURY; FLEURY, 2004 b; FLEURY; FLEURY, 2006), algumas 

questões sugerem que a aplicação do modelo proposto para o setor de 

Telecomunicações no setor de software não é apropriada.  

A primeira questão refere-se ao fato de que, dependendo do contexto em que a 

análise é elaborada, uma determinada empresa pode ser considerada 

simultaneamente “Integradora” ou “Desenvolvedora”, tornando o modelo 

inconsistente. Por exemplo, o desenvolvimento de um software ERP (Enterprise 

Resource Planning) requer a integração de diversos software “básicos” para a 

geração da nova aplicação, como sistemas operacionais, bancos de dados, 

geradores de interface e geradores de relatórios. Neste contexto, a empresa que 

desenvolve o ERP (como por exemplo Microsiga e Datasul) pode ser considerada 

uma “Integradora”, já que utilizou diversas “soluções” desenvolvidas anteriormente 

para a criação do seu “sistema”. Por outro lado, a customização e a implementação 

deste tipo de produto apresentam-se como projetos complexos, usualmente 

realizados por outras empresas, normalmente consultorias especializadas (como por 

exemplo Accenture e Procwork). Nesta segunda análise sobre o mesmo evento, a 

empresa que desenvolveu o ERP deixa de ser “Integradora” e apresenta-se como 

“Desenvolvedora”, e a empresa de consultoria assume a posição de “Integradora”.  

Outra questão relevante surge a partir da análise do papel das “Produtoras”, 

empresas especializadas em processos de fabricação. No modelo proposto para o 

setor de Telecomunicações, estas empresas interagem apenas com as 

“Desenvolvedoras” e têm pouca influência no processo de levantamento dos 

requisitos do sistema (produto). No setor de software, empresas especializadas em 

processos de desenvolvimento e reutilização de componentes são caracterizadas 

como “Fábricas de Software”. Elas se comportam de maneira diferente das 

“Produtoras” do segmento de Telecomunicações, já que, além das 

“Desenvolvedoras”, estas podem interagir diretamente com as “Integradoras” ou até 

mesmo com o cliente final (“Operadoras”), e assim, têm grande influência no 
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processo de levantamento de requisitos e definição das características do sistema. 

Mais ainda, eventualmente todas as empresas que atuam no segmento de software 

possuem áreas especializadas de desenvolvimento, podendo implantar “Fábricas de 

Software” internas. 

Desta forma, o modelo proposto para o setor de Telecomunicações apresenta 

aderência limitada quando o contexto analisado envolve apenas empresas 

especializadas no desenvolvimento de software. 
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5 DINÂMICAS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE SOFTWARE 
 

Apesar de criar um modelo consistente, capaz de definir e descrever diferentes 

categorias de empresas que atuam no setor de Telecomunicações e explicar 

processos de “Emancipação Digital” ambientados nesta cadeia de valor, a primeira 

iniciativa de pesquisa em campo teve resultados limitados na geração de um modelo 

que pudesse vir a ser aplicado para um melhor entendimento das diferentes 

categorias de empresas que atuam no setor de software. Porém, por ser capaz de 

explicar o funcionamento do setor de Telecomunicações, este modelo será 

novamente utilizado na exploração de um estudo de caso apresentado no próximo 

capítulo, já que o seu funcionamento é relevante no processo de analise das 

características de empresas que desenvolvem software embutido. 

Por este motivo, a segunda etapa da pesquisa de campo deste projeto de doutorado 

teve novamente como objetivo analisar a primeira questão da pesquisa, levantando 

informações que pudessem evidenciar a existência de diferentes categorias de 

empresas de software. Para isto foi elaborada e aplicada uma survey exploratória, 

cujos resultados preliminares foram divulgados em diferentes congressos (FLEURY; 

SPINOLA, 2005 a; FLEURY; SPINOLA, 2005 b; FLEURY et al., 2005) e serão 

apresentados a seguir.  

 

5.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Buscando definir uma estratégia para formulação, aplicação e análise dos resultados 

da survey, foram revisadas pesquisas com escopo semelhante, ou seja, que 

analisaram como o processo de desenvolvimento de software (cujos principais 

conceitos foram apresentados no capítulo 2) é efetivamente estruturado nas 

corporações. A pesquisa “Estado da Prática em Engenharia de Software”, publicada 

na revista IEEE Software Magazine em dezembro de 2003 (GLASS, 2003), 

apresenta uma extensa revisão sobre as práticas de desenvolvimento executadas 

de forma corrente em empresas de software que atuam em diferentes países. De 

maneira geral, cada artigo analisa práticas de desenvolvimento em um determinado 
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estágio do processo de desenvolvimento de software, e uma breve descrição destas 

iniciativas é apresentada a seguir: 

• Cusumano et al. (2003) analisaram 104 projetos de software na Índia, Japão, 

Estados Unidos, Europa e Israel utilizando questionários enviados por correio aos 

participantes. A pesquisa constatou que os desenvolvedores aparentam elaborar 

mais linhas de código por dia quando possuem especificações funcionais 

completas e especificações detalhadas de arquitetura relacionam-se com 

menores índices de defeitos. Porém, estas situações são possíveis quando os 

requisitos são estabilizados, e para uma empresa de software, estabilizar os 

requisitos nos primeiros estágios do projeto pode inviabilizar a construção de 

produtos inovadores destinados a um mercado em constante evolução. A 

pesquisa constatou ainda que a utilização de protótipos e de versões beta cria 

oportunidades para que os clientes avaliem os resultados parciais do projeto, 

aprimorando seus objetivos futuros e resultando em menores taxas de defeitos; 

esta constatação permite explicar por que procedimentos ágeis, como, por 

exemplo, a XP, podem compensar as ineficiências decorrentes de especificações 

incompletas. 

• Neil e Laplante (2003) elaboraram um questionário baseado na Web para avaliar 

práticas de gerenciamento de requisitos em empresas multinacionais. Os autores 

constataram que modelos formais raramente são utilizados, o modelo cascata 

ainda é bastante popular e técnicas orientadas a objeto não são comuns entre as 

empresas pesquisadas. 

• Birk et al. (2003) analisaram linhas de produção de software em cinco 

organizações, e a pesquisa constatou que algumas práticas são mais comuns e 

difundidas entre as empresas participantes, mas as especificidades das linhas de 

produção de software dependem de fatores corporativos, tais como a estrutura 

de desenvolvimento da organização, as características dos produtos e os 

modelos de negócios adotados. 

• Lethbridge et al. (2003) realizaram estudos para analisar as práticas de 

documentação mais comumente executadas pelos engenheiros de software. A 

pesquisa constatou que documentos sobre arquitetura e outras abstrações do 

software, como por exemplo comentários no código, são usualmente válidos e 
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normalmente trazem orientações para a evolução do produto, que pode ser útil 

para os mantenedores do software. Freqüentemente a documentação está 

desatualizada, e alguns sistemas possuem excesso de documentação com 

pouca utilidade. Os padrões de documentação apresentados por referenciais 

como o CMMI ou o processo unificado são considerados demasiadamente 

detalhados, e sua implementação completa é capaz de gerar atrasos no 

cronograma e aumentar o custo do projeto. 

• Ramesh et al. (2003) analisaram o desenvolvimento de diferentes aplicações 

baseadas na Web. A pesquisa constatou que o direcionador mais importante 

para o desenvolvimento de software para Internet é a velocidade, e as atividades 

de gerenciamento são significativamente diferentes para projetos desta categoria, 

pois não existe um início ou final claro para as atividades de desenvolvimento, 

que são realizadas continuamente. A manutenção de software é considerada 

como um pequeno ciclo de vida do software, e neste tipo de projeto, os 

desenvolvedores parecem ser menos substituíveis. 

 

5.2 DESIGN DA SURVEY EXPLORATÓRIA 

 

A pesquisa proposta teve por objetivo identificar características capazes de 

diferenciar as empresas desenvolvedoras de software de acordo com seus 

processos principais e, desta forma, criar um referencial único, capaz de incorporar 

todas as empresas que atuam no setor e permitir comparações entre seus diferentes 

perfis. Assim, a pesquisa buscou analisar a realidade vivenciada por um número 

significativo de empresas distintas que têm o desenvolvimento de software como 

uma de suas atividades principais. 

De acordo com Forza (2002) as surveys têm como objetivo contribuir para o 

conhecimento disponível numa área particular de interesse e podem ser de três 

tipos: exploratória, que deve ser executada quando o objetivo é obter conhecimentos 

preliminares sobre um determinado tópico; confirmatória, quando o conhecimento 

sobre o tópico já foi articulado teoricamente utilizando conceitos, proposições e 

modelos bem definidos; e descritiva, quando o objetivo é descobrir a relevância de 

determinado fenômeno e a distribuição deste fenômeno entre a população 
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pesquisada. A pesquisa executada nesta etapa do projeto caracteriza-se como 

exploratória, pois buscou levantar informações preliminares sobre como empresas 

especializadas no desenvolvimento de software alinham seus processos de 

desenvolvimento com seus objetivos estratégicos. 

Ainda de acordo com Forza (2002), as etapas envolvidas na execução de uma 

survey são as seguintes: 

1. Definição teórica, buscando definir com clareza os construtos, as proposições e 

os limites da survey. 

2. Projeto, incluindo definição das necessidades de informação, a amostra, o 

método de coleta de dados e os instrumentos de medida. 

3. Teste piloto, buscando validar o formato proposto para a survey. 

4. Aplicação da pesquisa, tendo como objetivo a coleta de dados. 

5. Análise dos dados. 

6. Geração do documento final da survey. 

 

As questões iniciais, que direcionaram o seu planejamento, são as seguintes: 

1. Como criar um quadro referencial comum para análise das diferentes empresas 

que atuam neste segmento? 

2. Como escolher as empresas que deveriam participar da survey, de forma a obter 

uma amostra significativa? 

3. Qual o método apropriado para a aplicação da survey? 

4. Qual o método a ser empregado na análise dos dados obtidos? 

 

Buscando trabalhar a primeira questão e possibilitar comparações entre diferentes 

categorias de empresas, tornou-se necessário criar um quadro referencial para 

análise único, compreendendo práticas comerciais, de definição de produtos e 

serviços e de desenvolvimento de software relevantes para todas as corporações a 

serem pesquisadas. Desta forma, a revisão de literatura sobre empresas de 

desenvolvimento de software incluiu os seguintes modelos, conceitos e práticas, 
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apresentados em detalhe no capítulo 3: Capability Maturity Model para Software 

(SW-CMM), Capability Maturity Model Integration (CMMI), ISO/IEC 12207, ISO/IEC 

15504, Processo Unificado e Extreme Programming (XP). 

Dentre as referências teóricas indicadas, a ISO/IEC 12207 (ISO, 1995) apresenta um 

quadro completo e compreensivo para estabelecimento de análises, descrevendo o 

processo de desenvolvimento de software e suas atividades relacionadas durante 

cada etapa de desenvolvimento, desde a concepção do produto até a sua 

descontinuidade. As outras referências apresentadas possuem forte 

correspondência com esta norma, mas como usualmente também estão 

relacionadas com estratégias comerciais de produtos e serviços tendem a priorizar 

características específicas do processo de desenvolvimento.  

Como o objetivo neste momento era a criação de um quadro referencial para análise 

de processos de software, a ISO/IEC 12207 foi adotada como base inicial, e para 

cada atividade de desenvolvimento identificada na norma foram incorporadas 

considerações relevantes apresentadas pelas outras referências analisadas.  

O resultado obtido foi um questionário com 300 questões, dividido em cinco áreas 

principais: características da organização, características dos projetos de software, 

processos fundamentais, processos de suporte e processos organizacionais.  

O questionário da pesquisa é apresentado no Apêncice A deste documento e incluiu, 

além de questões sobre informações gerais da empresa e informações pessoais 

sobre o respondente da pesquisa, informações sobre os projetos de software 

desenvolvidos, detalhadas a seguir. 

Em relação ao planejamento do projeto de desenvolvimento do software, as 

questões apresentadas no questionário foram as seguintes:  

• Quais os tipos de estimativas realizadas antes do início do processo de 

desenvolvimento, incluindo estimativas de tamanho, de prazo de conclusão, 

recursos de pessoal, custos, defeitos, retrabalho, riscos, além da realização de 

planos de contingência, planos de aceitação, planos de controle de qualidade e 

planos de ambiente e infra estrutura? 

• Qual periodicidade de coleta de dados e quais itens são controlados (tamanho do 

software, tempo de desenvolvimento, número de defeitos...) pelo controle de 

projeto de desenvolvimento de software? 
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• Quais são as técnicas utilizadas para realização de medições de acervo? 

• Quais são os principais objetivos dos projetos de melhoria para processos de 

desenvolvimento de software, incluindo exatidão nas estimativas, remoção de 

defeitos, redução de custos, aumento da produtividade, etc? 

• Quais são os modelos de melhoria de processo utilizados, buscando levantar se 

a empresa segue formalmente, segue informalmente ou não segue as práticas 

apresentadas pelos modelos CMM, CMMI, ISO 9000, ISO 12207 e ISO 15504? 

• Quais tipos de treinamento são ministrados para os funcionários da empresa? 

• Quais as categorias de riscos gerenciadas pela empresa, incluindo incertezas 

quanto aos requisitos, inviabilidade do projeto, incertezas tecnológicas e de 

pessoal, incertezas sobre prazos, subcontratados, etc? 

• Como acontece a alocação de pessoal em cada projeto? 

• Quais são os critérios utilizados para determinar o processo de alocação de 

funcionários em cada projeto? 

 

Em relação aos processos fundamentais de desenvolvimento de software, as 

questões apresentadas aos respondentes foram as seguintes: 

• Quais os modelos de desenvolvimento mais comumente utilizados (cascata, ágil 

ou racional) para o desenvolvimento de diferentes categorias de software? 

• Quais as práticas realizadas para levantamento dos requisitos? 

• Quais as técnicas empregadas para revisão dos requisitos? 

• Quais as técnicas empregadas para modelagem dos requisitos? 

• Quais as técnicas de prototipação de software utilizadas? 

• Quais as técnicas utilizadas para modelagem funcional dos sistemas? 

• Quais as técnicas utilizadas para o detalhamento da modelagem funcional dos 

sistemas? 

• Quais as técnicas utilizadas para modelagem dos dados do sistema? 
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• Quais as principais linguagens de programação utilizadas para o 

desenvolvimento de cada categoria de software? 

• Quais são os procedimentos de programação definidos pela empresa? 

• Quais as técnicas utilizadas para teste dos programas e dos seus componentes? 

• Quais as técnicas utilizadas para realizar os testes do sistema? 

• Qual o nível de formalização dos testes? 

• Quais as ferramentas automatizadas utilizadas na realização dos testes? 

 

Em relação aos processos de suporte, seguem as questões apresentadas: 

• Quais etapas de desenvolvimento são documentadas? 

• Como a documentação é mantida ao longo do tempo? 

• Quais são os procedimentos de consulta à documentação? 

• Qual a utilidade da documentação encontrada? 

 

De forma a validar o questionário inicial, foram convidadas empresas com 

relacionamento prévio com a Universidade para responder o questionário e analisar 

a sua aplicabilidade. Os respondentes iniciais consideraram o questionário 

apropriado para grandes e médias empresas, mas muito complexo para as 

pequenas. Esta percepção justifica-se pelo fato de que práticas estruturadas 

usualmente são encontradas em empresas com um certo nível de recursos e 

estruturas. Por este motivo, e respondendo à segunda questão proposta nesta etapa 

da pesquisa, ficou definido que a população a ser pesquisada preferencialmente 

deveria estar relacionada entre as 200 maiores empresas de tecnologia operando no 

Brasil, de acordo com listagem elaborada pela revista Info Exame (FORTES, 2004). 

Conforme apresentado no início da seção, a maioria das iniciativas para 

levantamento de dados utilizou questionários publicados na Internet; desta forma o 

questionário elaborado e apresentado anteriormente foi transformado para formato 

HTML e publicado no site da Universidade. Os potenciais respondentes, diretores e 

gerentes de empresas listadas entre as 200 maiores empresas de tecnologia do 
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país, foram convidados por telefone e por e-mail para preencher o questionário na 

Web. O Ministério da Ciência e Tecnologia brasileiro também participou da 

divulgação da pesquisa, enviando e-mails para suas bases de cadastros e 

convidando as empresas relacionadas a participarem do processo. 

 

5.3 A PESQUISA “ESTADO DA PRÁTICA EM ENGENHARIA DE 
SOFTWARE” 

 

5.3.1 Caracterizando a população em análise: a indú stria brasileira de software 

A história da indústria brasileira de software pode ser dividida em duas fases 

principais (VELOSO et al., 2003). Antes de 1990 a política para a indústria de 

software era indireta, vinculada à política de hardware e buscando a autonomia 

tecnológica do país por meio da implementação de políticas de reserva de mercado. 

Neste período algumas organizações, atuando principalmente nos setores 

governamental e financeiro, criaram equipes internas e estabeleceram competências 

para desenvolver sistemas de software. Ainda neste período produtos inovadores e 

interessantes foram desenvolvidos por empresas nacionais, como, por exemplo, o 

editor de textos “Carta Certa”. Porém, por estar crescendo isolada das grandes 

mudanças tecnológicas que aconteciam no plano internacional durante os anos 

1980, a indústria nacional foi perdendo competitividade. Pressões financeiras e pela 

liberalização do mercado reduziram os subsídios governamentais diretos e os 

estímulos para o desenvolvimento de novas tecnologias. As firmas locais passaram 

a falhar no desenvolvimento de novos produtos. A principal conseqüência negativa 

deste período foi o aumento no custo do hardware para os usuários finais, atrasando 

e reduzindo o processo de difusão da TI, e mais importante, bloqueando o 

desenvolvimento de usuários de software maduros e sofisticados. O impacto para as 

novas empresas de software apresentou-se na forma de grandes barreiras de 

entrada e um favorecimento em relação aos setores que podiam arcar com o custo 

extra do hardware, como, por exemplo, bancos e instituições financeiras. Em 1991 o 

mercado doméstico de software correspondia a US$ 1,1 bilhões ou 1/3 do total das 

vendas de TI.  
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Os anos 1990 foram caracterizados pela implementação extensiva de políticas de 

liberalização, buscando maior integração internacional e redução do papel do estado 

na economia brasileira. Temendo que o país retardasse o seu desenvolvimento 

tecnológico, a política de reserva de mercado foi substituída por uma política 

orientada ao mercado em 1992, e, como conseqüência direta, a indústria nacional 

passou a enfrentar competição internacional. Para evitar exposição excessiva, 

diversas leis foram criadas buscando estimular a indústria brasileira; apesar dos 

esforços governamentais, durante estes anos o cenário do mercado alterou-se 

significativamente e corporações internacionais conquistaram importantes 

segmentos, incluindo aplicativos para computadores pessoais, bancos de dados, 

ERPs e sistemas de informações gerenciais.  

Atualmente, o Brasil possui um mercado de software relativamente forte para o seu 

nível de desenvolvimento econômico quando comparado com a realidade de outros 

países. Este segmento contabiliza vendas de US$ 7,7 bilhões de dólares anuais 

(1,5% do PIB), emprega 160.000 trabalhadores e é o sexto mercado do mundo, 

atrás dos Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido e Índia (VELOSO et al., 

2003).  

Apesar do seu porte, a realidade da indústria brasileira de software difere 

significativamente da realidade vivenciada em outros países considerados 

referências de sucesso, já que, não obstante os estímulos governamentais, as 

exportações de software do país são relativamente pequenas (na ordem de US$ 300 

milhões anuais3) e a indústria tem como foco principal o mercado interno. Pesquisas 

realizadas na Índia, Israel e Irlanda, países que recentemente atingiram volumes 

expressivos de exportação de software, sugerem que o caminho para o 

desenvolvimento de uma indústria de sucesso é a busca de uma ampla base de 

exportação, constituída por empresas locais ou com investimento estrangeiro direto, 

e em qualquer um dos casos, com forte relacionamento com o mercado norte 

americano.  

Composta por aproximadamente 5.400 empresas a indústria nacional é 

fragmentada, predominando os micro e pequenos empreendimentos. 

Aproximadamente 76% das empresas empregam menos de 50 funcionários. 

Tipicamente estas empresas têm como foco o desenvolvimento de aplicações de 
                                                
3 Informações fornecidas pela Softex em 2005 
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nicho, explorando necessidades únicas do mercado doméstico e customizando 

produtos estrangeiros às práticas e linguagem locais. Estes empreendimentos 

carecem de escala e de competências claras, e, como as barreiras para entrada de 

novas empresas são baixas, o surgimento e o desaparecimento de empresas é 

elevado. Um pequeno número de empresas, menos de 1%, desenvolveu produtos 

ou serviços distintos; estas empresas usualmente possuem mais de 1.000 

empregados e faturamento superior a US$ 50 milhões (VELOSO et al., 2003). 

Em relação às áreas verticais, alguns setores da economia nacional destacam-se 

enquanto consumidores de software nacional. O setor financeiro, reconhecido por 

seus padrões internacionais de competitividade, é o maior e mais sofisticado 

mercado para as empresas de software. O setor de Telecomunicações também é 

importante, graças aos laboratórios de pesquisa e à presença de multinacionais. O 

setor de e-business é outro em que o Brasil é líder na América Latina (40% do 

volume total e 60% do B2B) e pode estimular a competitividade das empresas 

brasileiras. O governo federal também é grande e sofisticado usuário de software; 

porém, grande parte dos seus gastos é absorvida por empresas estatais, o que limita 

os efeitos multiplicadores dos investimentos governamentais no setor privado (em 

2002, as oito maiores empresas do estado atingiram vendas muito superiores a meio 

bilhão de dólares). 

As áreas horizontais, como as “Fábricas de Software” e os software Enterprise 

Resource Planning (ERP), também representam boas oportunidades do mercado 

doméstico. O modelo das “Fábricas de Software” enquanto processo de 

desenvolvimento de software estruturado e com significativa reutilização de 

componentes experimentou grande avanço nos últimos anos, mas mesmo nestas 

Fábricas ainda predomina o desenvolvimento de aplicações pequenas e 

customizadas. Algumas empresas nacionais lideram segmentos de mercado 

específicos, como o segmento de ERPs, onde duas empresas têm importância 

bastante grande entre pequenas e médias empresas no Brasil e na América Latina. 

Muitas das empresas de destaque estão buscando a sua internacionalização, 

algumas começando pela América Latina, mas outras diretamente no mercado norte 

americano. Por outro lado, estas empresas estão enfrentando maior competição 

devido à expansão das empresas multinacionais no mercado doméstico.  
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5.3.2 Resultados obtidos com a pesquisa “Estado da Prática em Engenharia de 

Software ” 

 

- Caracterização da amostra 

Trinta e oito empresas responderam ao questionário, e o perfil das respondentes 

apresentou-se diversificado, de forma consistente com o objetivo inicial proposto. 

Aproximadamente 50% das respondentes encontram-se listadas entre as 200 

maiores empresas de tecnologia no Brasil (FORTES, 2004); as outras 50% são 

empresas de menor porte pertencentes ao mesmo segmento de mercado ou 

empresas que possuem áreas de desenvolvimento de software importantes, tais 

como universidades, centros de pesquisa e empresas de mídia.  

Buscando caracterizar o perfil das empresas analisadas, a Figura 18 revela o 

relacionamento entre vendas corporativas e número de funcionários trabalhando 

com atividades de desenvolvimento de software: 
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Figura 18 - Vendas corporativas por número de funcionários diretos 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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De acordo com os resultados obtidos, mais de 50% das empresas respondentes 

possuem pelo menos 50 funcionários atuando na área de desenvolvimento. 

Comparando estes resultados com publicações sobre o mercado brasileiro de 

software (VELOSO et al., 2003), é possível concluir que a amostra obtida não 

representa a população geral de empresas de software no país, pois inclui um 

percentual maior de médias e grandes empresas. Este fato se justifica pela definição 

da amostra a ser pesquisada, apresentada anteriormente, e potencializa a 

representatividade dos resultados obtidos, pois, como observado no teste piloto, 

empresas com áreas maiores usualmente possuem práticas mais estruturadas e, 

desta forma, podem trazer melhores indícios sobre as categorias de empresas mais 

relevantes no mercado de software. 

A distribuição geográfica das empresas respondentes é apresentada na figura a 

seguir: 
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Figura 19 - Distribuição geográfica dos participantes 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Procurando caracterizar o nível de maturidade do processo de desenvolvimento de 

software dentro da empresa, os respondentes foram questionados se ela já era 

certificada ou pretendia obter certificação de diferentes tipos. Parte significativa dos 

respondentes considerou que certificações do tipo SW-CMM e CMMI são relevantes 

e que a empresa encontrava-se certificada ou envolvendo-se em processos de 

certificação. Os resultados obtidos são apresentados na próxima figura: 
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Figura 20 - Companhias certificadas ou em processo de certificação (SW-CMM/CMMI) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Outra característica relevante sobre o perfil dos entrevistados foi a importância de 

diferentes tipos de software na composição do faturamento da empresa. A figura a 

seguir mostra os resultados obtidos: 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Outros

Embutido

Pacotes

Missão Crítica

Portais

Páginas Web

Departamental

ERP

SIG

Customizado

 
Figura 21 - Importância de diferentes aplicações de software para as vendas corporativas 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Os resultados obtidos podem ser comparados com trabalhos previamente realizados 

no país (VELOSO et al. 2003), e é possível observar similaridades entre o perfil dos 

respondentes e um perfil geral da indústria brasileira de software, onde aplicações 

específicas e customização de sistemas encontram-se entre as categorias mais 

importantes; por outro lado, software embutido e software “pacote”, produtos que 

geram maior receita em processos de exportação e podem apresentar vantagens de 

escala, encontram-se entre as categorias menos importantes para os respondentes. 

 

- Gerenciamento de projetos de software  

De acordo com o Software Engineering Institute (Hilburn et al., 1999), o 

gerenciamento de projetos de software inclui conceitos, métodos e técnicas para 

gerenciar projetos e produtos de software e, desta forma, inclui atividades como 

gerenciamento de projetos, gerenciamento de riscos, garantia de qualidade de 

software (SQM) e gerenciamento de configuração de software (SCM). As atividades 

de gerenciamento de projetos são estratégicas para empresas de software, pois eles 

sempre estão sujeitos a restrições de cronograma e orçamento (ISO, 1995).  

Buscando avaliar as práticas de gerenciamento de software, foram propostas 

questões em quatro áreas distintas, incluindo estimativas de projeto, medidas de 

produtividade, periodicidade de coleta de dados e periodicidade de análise dos 

dados coletados. A figura 5 revela os resultados obtidos sobre práticas de 

estimativas de planejamento de projeto: 

 



 

 

102 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Defeitos

Retrabalho

Qualidade de Processo

Riscos

Planos de Contingência

Aceitação

Viabilidade

Qualidade de Produto

Ambiente 

Orçamento

Recursos Materiais

Tamanho

Trabalho

Duração

Freqüentemente

Ocasionalmente

 
Figura 22 - Estimativas de planejamento de projeto 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Conforme os resultados obtidos, duração do projeto, força de trabalho necessária e 

orçamento do projeto são as estimativas mais comumente elaboradas por gerentes 

de projeto. Estimativas relacionadas com qualidade (qualidade de produto e 

processo, retrabalho e taxa esperada de defeitos) são menos comuns. 

A segunda questão proposta sobre gerenciamento de projetos envolvia os tipos de 

medidas produzidas durante a execução do projeto, e os resultados constam na 

figura a seguir: 

 



 

 

103 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

COCOMO

Pontos de Caso de Uso

KLOC

Pontos de Função

Defeitos por fase

Retrabalho

Auditoria

Custo por fase

Defeitos

Tamanho

Mudanças de Escopo

Duração por Fase

Número de Versões

Custos

Satisfação de Clientes

Duração do Projeto

Freqüentemente

Ocasionalmente

 
Figura 23 - Medidas de gerenciamento de projetos 

Elaborado pelo autor 

 

Novamente, duração do projeto e custos encontram-se entre as medidas mais 

freqüentemente produzidas, juntamente com satisfação de cliente. Esta figura 

também evidencia um aspecto bastante relevante sobre o gerenciamento de 

projetos de software: a falta de medidas sobre produtividade. De acordo com a 

pesquisa, “pontos de função” é a medida de produtividade difundida, mas é utilizada 

por menos de 15% dos entrevistados; outras medidas de produtividade, com pontos 

de caso de uso, KLOC e COCOMO são ainda menos freqüentes. Vale lembrar que 

sem medidas claras sobre os artefatos produzidos a criação de um sistema de 

mensuração de produtividade torna-se um desafio considerável. 

A questão seguinte perguntou aos respondententes quais os objetivos de melhoria 

mais relevantes para o gerenciamento dos projetos. A maioria dos respondentes tem 

como objetivo aprimorar as técnicas de estimação e medição e também aprimorar os 

padrões de qualidade obtidos. Vale notar que novamente a melhoria dos processos 

de medição de produtividade encontra-se entre os objetivos menos relevantes. 

Finalmente, gerentes de projeto coletam principalmente informações sobre a 

conclusão das tarefas e revisam os projetos semanalmente; padrões de qualidade e 

custos do projeto são medidos e revisados uma vez por mês. 
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- Gerenciamento de riscos 

O gerenciamento de riscos busca identificar os principais riscos inerentes a um 

projeto de software e estabelecer planos para minimizar o seu impacto. A análise de 

riscos avalia a probabilidade de uma circunstância adversa acontecer e compreende 

os riscos de projeto que podem obstar o cronograma ou os recursos disponíveis, os 

riscos de produto que afetam a qualidade ou performance do software e os riscos de 

negócio que afetam a organização que desenvolve o software (BOEHM, 1989). A 

figura 7 representa as respostas sobre práticas de gerenciamento de riscos: 
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Figura 24 – Práticas de gerenciamento de riscos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os resultados obtidos encontram-se alinhados com as descobertas anteriores: as 

principais preocupações dos gerentes de projeto relacionam-se com duração do 

projeto e orçamento, e estes também são os riscos mais comumente gerenciados 

durante a execução de um projeto. Mudanças nos requisitos, uma realidade comum 

para todos os projetos de software, constituem o terceiro item mais mencionado 

nesta questão, e serão analisados com maior profundidade na próxima seção. 

 

- Engenharia de requisitos 

A engenharia de requisitos pode ser definida como o processo de estabelecimento 

dos serviços que um cliente requisita de um sistema de software e as restrições 
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operacionais que terão de ser obedecidas durante o seu desenvolvimento e 

operação (SOMMERVILLE, 2004). Técnicas para elicitação, modelagem e validação 

dos requisitos de software podem variar de descrições abstratas em alto nível de um 

serviço ou sistema até especificações funcionais detalhadas. Isto é necessário 

porque as especificações dos requisitos constituem a base de uma proposta para 

um contrato e, desta forma, devem possibilitar diferentes interpretações e também 

devem servir de base para o contrato propriamente dito e, desta maneira, devem 

estar definidos em detalhe. Os requisitos podem ser especificados de diferentes 

maneiras: podem ser escritos em linguagem natural, tabelas e diagramas e também 

podem ser escritos em linguagem natural estruturada ou linguagens formais. 

Nesta pesquisa, as questões sobre requisitos foram divididas em três áreas 

principais: 

• Elicitação de requisitos: técnica utilizada para descobrir quais serão as 

funcionalidades e restrições de um software. Entrevista, uma técnica não 

estruturada para elicitação de requisitos, foi a mais mencionada (87%), seguida 

por observação direta (68%) e cenários (68%). 

• Prototipação: técnica utilizada para criar protótipos do sistema. A técnica mais 

utilizada é o protótipo de interface. A utilização de ferramentas CASE (Computer 

Aided Design) faz parte da rotina de 41% dos respondentes e apenas 16% deles 

utilizam técnicas evolucionárias para prototipar um sistema de software. 

• Modelagem de requisitos: técnica utilizada para representar os requisitos do 

sistema. Os resultados obtidos são apresentados na figura a seguir: 
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Figura 25 - Práticas de modelagem de requisitos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De acordo com os resultados obtidos, modelos de “entidade-relacionamento” e 

fluxogramas, técnicas comumente empregadas no desenvolvimento de aplicações 

funcionais, são as ferramentas mais utilizadas. Modelos de casos de uso e de 

classes, técnicas orientadas a objetos, também são utilizados com alguma 

freqüência. 

 

- Design  e arquitetura 

Práticas de design e arquitetura de software são definidas como os procedimentos 

necessários para identificação e especificação dos subsistemas que compõem o 

sistema e os referenciais para controle dos subsistemas e de comunicação. Os 

artefatos gerados durante este processo são utilizados em análises e avaliações 

sobre as funcionalidades do sistema e também na reutilização de componentes de 

software pelos diferentes stakeholders envolvidos. Nesta etapa o sistema é 

decomposto em diversos sub-sistemas principais e os requisitos de comunicação 

entre estes sub-sistemas são identificados. Um modelo para controlar o 

relacionamento entre as diferentes partes do sistema é criado. Finalmente, os 

subsistemas identificados são decompostos em módulos. Diferentes modelos de 

arquitetura podem ser produzidos durante o processo de design, e cada modelo 

representa diferentes perspectivas da arquitetura. Modelos estruturais estáticos 

mostram os componentes principais do sistema ; modelos dinâmicos de processos 
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mostram a estrutura de processos do sistema; modelos de interface definem as suas 

interfaces.  

A figura a seguir apresenta os resultados obtidos: 
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Figura 26 -  Práticas de modelagem de design 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A análise dos resultados obtidos revela que os modelos orientados a objetos 

constituem as práticas mais comuns entre as companhias pesquisadas. Uma 

consideração importante que pode ser observada na figura apresentada é que a 

maioria dos respondentes pode usar diferentes técnicas para modelar a arquitetura 

do software, e a técnica selecionada é de acordo com as características específicas 

de cada projeto. 

 

- Práticas de programação 

As questões sobre práticas de programação buscavam avaliar dois tópicos 

relevantes: quais são as linguagens de programação mais utilizadas e como os 

procedimentos de programação são padronizados (como por exemplo nome de 

variáveis, gráficos, interfaces, etc). A figura a seguir representa as linguagens de 

programação mais utilizadas: 
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Figura 27 - Linguagens de programação 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os resultados obtidos nesta questão indicam a linguagem Java, orientada a objetos, 

como a linguagem de programação mais importante entre as empresas 

pesquisadas. Em relação à padronização das estruturas dos programas, elementos 

de interface, como por exemplo telas de pesquisa e seleção, e elementos gráficos 

são os mais estruturados. Estruturas como, por exemplo, acoplamentos e coesões, 

são livremente definidos pelos programadores. 

 

- Práticas de teste 

Procedimentos de teste buscam descobrir defeitos nos sistemas. Existem duas 

categorias principais de teste, a saber: testes de componentes, nos quais os 

componentes individuais dos programas são testados, usualmente pelo seu 

desenvolvedor, usando a sua experiência no desenvolvimento deste componente; 

testes de integração, nos quais grupos de programas são integrados de forma a criar 

os subsistemas e sistemas e são testados. Estes procedimentos usualmente são de 

responsabilidade de um grupo de testadores independentes, e os testes são 

derivados das especificações iniciais do sistema (requisitos e arquitetura). A figura a 

seguir informa os resultados obtidos junto às empresas pesquisadas. 
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Figura 28 - Práticas de testes 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como é possível observar, os testes de integração, tais como interface e caixa preta, 

são os mais comuns entre as empresas pesquisadas, enquanto que testes de 

componentes são práticas executadas com menor freqüência. 

 

- Práticas de documentação 

A documentação é parte do sistema de software, e as práticas de documentação 

têm por objetivo registrar informações relevantes durante a execução de 

determinada atividade para posterior consulta por gerentes e usuários finais. Por ser 

de grande importância, os resultados da pesquisa apontam que grande parte dos 

entrevistados realiza sistematicamente estas práticas, como mostra a figura a seguir: 
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Figura 29 - Práticas de documentação 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A análise dos resultados obtidos revela que as primeiras fases do ciclo de vida de 

software, incluindo requisitos e arquitetura, são as atividades mais comumente 

documentadas. Estes resultados podem ser explicados porque os documentos 

produzidos são usualmente utilizados para checar as especificações do sistema com 

os clientes e compartilhar as especificações entre as diferentes equipes de 

desenvolvimento. Para aumentar a qualidade do software, é importante a 

documentação dos testes realizados; porém, esta prática mostrou-se menos comum 

dentre as empresas analisadas. 

Finalmente, os respondentes foram questionados sobre a relevância da 

documentação, e as respostas obtidas indicam que a documentação é considerada 

útil nas empresas pesquisadas. A tabela a seguir mostra as tarefas que mais utilizam 

documentações previamente criadas: 
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Tarefa 

Buscar informações de alto nível sobre as características de um sistema 74% 

Aprendizado sobre um sistema de software 66% 

Responder questões para clientes ou gerentes sobre um sistema 63% 

Buscar informações detalhadas sobre um determinado sistema de software 61% 

Resolver problemas 57% 

Testar um sistema de software 53% 

Desenvolver um novo sistema de software 34% 

Tabela 5 – Principais utilizações das documentações geradas 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

5.4. IDENTIFICANDO CATEGORIAS DE EMPRESAS DE SOFTWA RE 

 

Conforme mencionado, trinta e oito empresas participaram da pesquisa e, destas, 

trinta e duas responderam o questionário completo. Buscando responder a questão 

inicial da pesquisa e identificar diferentes categorias de empresas de software de 

acordo com seus objetivos estratégicos, os resultados obtidos e apresentados 

anteriormente foram analisados comparando as empresas com a utilização de três 

conjuntos principais de variáveis: finalidade do software, práticas comerciais e 

características do processo de desenvolvimento. 

Os respondentes foram questionados sobre quais tipos de software são mais 

importantes para suas vendas corporativas. As opções de respostas incluíam 

diferentes aplicações, tais como Enterprise Resource Planning (ERP), sistemas de 

informação gerencial e software embutido. Apesar de os resultados obtidos serem 

consistentes com descrições sobre o mercado de software brasileiro, forte no 

desenvolvimento de aplicativos customizados, ERPs e sistemas de informação 

gerencial, mas com pouco desenvolvimento de pacotes de software e sistemas 

embutidos (VELOSO et al., 2003), não foi possível diferenciar as empresas 

participantes da pesquisa utilizando apenas o propósito do software como variável 

de análise. 

Quanto às respostas sobre as diferentes etapas que compõem o processo de 

desenvolvimento, como apresentado, todos os respondentes executam com maior 

ou menor rigor as mesmas práticas, comprovando a existência de um conjunto de 
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processos genéricos que são comuns às diferentes empresas de software 

(SOMMERVILLE, 2004); porém, a análise de práticas de desenvolvimento 

individualmente não foi capaz de evidenciar a existência de diferentes grupos de 

empresas dentro da amostra avaliada. 

Os respondentes também foram questionados sobre suas práticas comerciais, 

incluindo número de projetos ativos e número de clientes ativos nas suas unidades 

de negócio. Análises utilizando apenas número de clientes ativos ou número de 

projetos ativos também não trouxeram resultados significativos, já que a amostra 

apresentou distribuições lineares em ambos os casos; porém, foi identificado que 

companhias com números proporcionais de clientes ativos e projetos ativos 

usualmente operam no mesmo segmento de mercado.  

Analisando as empresas utilizando o relacionamento entre número de clientes ativos 

(NC) e número de projetos ativos (NP) como base para comparação, foi possível 

uma primeira identificação de três categorias de empresas desenvolvedoras de 

software: 

• Empresas com menos de um cliente por projeto (NC/NP < 1). 

• Empresas com mais de um e menos de dez clientes por projeto (1 < NC/NP < 

10). 

• Empresas com mais de dez clientes por projeto (NC/NP > 10). 

 

Para validar a existência das três categorias identificadas foi realizada uma Análise 

de Variância (ANOVA) com os resultados obtidos (ANDERSON et al., 1997). 

Análises do tipo ANOVA testam a hipótese de que um determinado parâmetro é 

capaz de explicar a existência de diferentes populações contidas numa mesma 

amostra. Desta forma, a hipótese nula considera que o parâmetro não é capaz de 

explicar a existência de diferentes populações (as médias são semelhantes), e a 

hipótese alternativa rejeita a primeira, comprovando a existência de diferentes 

populações dentro da amostra analisada. Em outras palavras,  

• H0: µ1 = µ2 = µ3 

• H1: as médias das populações não são iguais 
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Onde o teste estatístico é o seguinte: 

F = Mean Square Between (MSB) / Mean Square Within (MSW), 

E se F > Fα, então H0 é rejeitado, onde Fα baseia-se numa distribuição F com k-1 

graus de liberdade no numerador e nt – k graus de liberdade do denominador, e as 

fórmulas de MSB e MSW são apresentadas a seguir: 

 e  

 

Os resultados obtidos com a Análise de Variância realizada são os seguintes: 

 

 Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 

Média -0,98 0,84 4,31 

Variância 0,48961 0,13086 1,34186 

Tam. Amostra 11 12 9 

Tabela 6 - Características das categorias identificadas 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Hipótese µ1 = µ2 = µ3 µ1 = µ2 µ2 = µ3 µ1 = µ3 

MSB 71,0768 65,4159 80,3676 138,524 

MSW 0,58864 0,31678 0,64075 0,86839 

F 120,748 206,504 125,426 159,518 

Fα 3,33 4,32 4,38 4,41 

Resultado Rejeitado Rejeitado Rejeitado Rejeitado 

Tabela 7 - Análise de variância entre as diferentes categorias identificadas 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A partir dos resultados obtidos é possível concluir que as três categorias observadas 

podem ser comprovadas estatisticamente, evidenciando a existência de três 

categorias distintas de empresas de software. A interpretação sobre o significado de 
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cada categoria de empresas identificada é obtida a partir da análise da relevância da 

relação entre número de clientes e número de projetos para uma empresa de 

software.  

De acordo com o Software Engineering Institute (2005), o gerenciamento de 

software lida com conceitos, métodos e técnicas para gerenciar um projeto de 

software e suas atividades de desenvolvimento. Cada projeto de software pode ser 

considerado como uma unidade de análise para uma empresa deste setor, pois um 

ciclo de vida completo é executado cada vez que um projeto é concluído, incluindo 

todos seus processos gerenciais e de desenvolvimento.  

Cada projeto de software gera um sistema final; desta forma, o número de clientes 

que pode ter interesse pelo resultado deste projeto cria uma perspectiva de escala 

para ele. Se o resultado de um projeto tem milhares de clientes potenciais, a 

estratégia comercial da empresa pode se focar na comercialização em massa deste 

sistema. Por outro lado, se o número de clientes potenciais que virão a se beneficiar 

com este resultado de projeto é apenas um (o cliente inicial), a empresa pode se 

focar em vender mais projetos de software para este cliente específico, já que as 

principais barreiras para o estabelecimento do relacionamento comercial terão sido 

superadas. Desta maneira, a relação entre número total de clientes e número total 

de projetos revela a especialização da companhia em direção ao desenvolvimento 

customizado ou de massa. 

A análise utilizando a relação ente número de clientes e número de projetos como 

critério de segmentação revela então três grupos de companhias de software: 

• Empresas orientadas a clientes: empresas com menos de um cliente por projeto, 

desenvolvendo diversos projetos de software para clientes específicos. 

• Empresas orientadas a serviços: empresas com alguns clientes por projetos, 

usualmente trabalhando com um pequeno número de sistemas de software e 

comercializando serviços relacionados com estes sistemas, incluindo 

customização, implantação, treinamento e operação (no caso de terceirização de 

processos). 

• Empresas orientadas a produtos: empresas com muitos clientes por projeto, 

usualmente desenvolvendo “pacotes de software” (ou “software de prateleira”), 

para serem comercializados com muitos clientes. 
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5.5 DETALHANDO O SIGNIFICADO DE CADA CATEGORIA DE 
EMPRESAS IDENTIFICADA 

 

Após a identificação das diferentes categorias de empresas de software, uma nova 

análise dos dados obtidos com a pesquisa executada foi realizada, e as principais 

considerações obtidas são apresentadas a seguir. 

Em relação ao interesse por modelos de maturidade de processo de software, os 

resultados apresentados anteriormente (47% das empresas com interesse por CMMI 

e 53% das empresas sem interesse) são novamente analisados, desta vez 

considerando cada categoria de empresa identificada. 
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Figura 30 - Interesse por modelos de maturidade por categoria de empresa 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De acordo com os resultados obtidos, a constatação é de que o interesse por 

modelos de maturidade de processo, como, por exemplo, o Capability Maturity 

Model Integration (CMMI), difere significativamente entre as diferentes categorias. 

Esta observação pode ser explicada pelo fato de que empresas “orientadas a 

clientes” desenvolvem sistemas de acordo com as especificações únicas de cada 

cliente; desta forma, não é possível a comparação de diferentes sistemas de forma a 

evidenciar a qualidade do sistema que está sendo desenvolvido, e, por este motivo, 

empresas “orientadas a clientes” tem suas potencialidades evidenciadas com a 
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avaliação da qualidade dos seus processos de software. Por outro lado, empresas 

“orientadas a serviços” e empresas “orientadas a produtos” comercializam sistemas 

que possuem similares, e desta forma, seus padrões de qualidade são evidenciados 

pela comparação da qualidade dos serviços e dos produtos comercializados e, por 

este motivo, estas categorias de empresas tem menos interesse em certificações 

orientadas a processos, como, por exemplo, o CMMI. 

Em relação aos procedimentos de treinamento, os resultados obtidos são 

apresentados na figura a seguir: 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Modelagem de
Negócios

Gerenciamento do
Projeto

Revisões Técnicas

Gerenciamento de
Configurações

Documentação do
Sistema

Testes de Sistema

Qualidade do Produto

Qualidade do Processo

Especificação dos
Requisitos

Ambiente

Modelagem de
Sistemas

Programação

Orientação Produto

Orientação Serviços

Orientação Cliente

 
Figura 31 - Principais treinamentos fornecidos por categoria de empresa 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De acordo com os resultados obtidos, todas as empresas têm como principal 

interesse de treinamento a programação” Empresas “orientadas a clientes” também 

têm interesse em treinar seus funcionários em gerenciamento de configurações; esta 

constatação pode ser explicada pelo fato de que os sistemas de software são 

desenvolvidos de acordo com as especificações únicas do cliente e usualmente não 

são plenamente compreendidos até o projeto aproximar-se do seu final; desta forma, 
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os requisitos tendem a mudar bastante durante o projeto, e diversas versões dos 

sistemas, dos subsistemas e dos módulos são geradas, exigindo procedimentos 

formalizados de gerenciamento de configuração. Empresas “orientadas a serviços” 

têm maior interesse em treinar seus funcionários em modelagem de sistemas; esta 

observação pode ser justificada pelo fato de que o processo de adaptação, de 

implantação e de treinamento dos sistemas comercializados tem grande impacto 

sobre o negócio do cliente, e, por este motivo, os profissionais que atuam nas 

empresas “orientadas a serviços” têm de compreender de maneira precisa como 

modelar de maneira apropriada o processo de adoção deste novo sistema pelo 

cliente. Finalmente, empresas “orientadas a produtos” têm como principal 

preocupação de treinamento os testes.  Esta observação justifica-se porque, como o 

sistema será “empacotado” para ser entregue diretamente ao usuário final ou então 

utilizado por outras empresas de software, ele tem de atingir padrões desejáveis de 

qualidade antes de ser distribuído, e a forma de atingir estes padrões de qualidade 

neste tipo de empresa é a realização procedimentos de testes relevantes. 

Finalmente, a figura a seguir ilustra as principais categorias de riscos identificadas 

por categoria de empresa: 
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Figura 32 - Principais riscos por categoria de empresa 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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De acordo com os resultados obtidos, mudanças nos requisitos são um risco 

enfrentado principalmente pelas empresas “orientadas a clientes”; restrições no 

orçamento implicam risco relevante principalmente para empresas “orientadas a 

serviços”; finalmente, duração do projeto é o risco mais relevante para empresas 

“orientadas a produtos”. 

 

5.6 O MODELO “DINÂMICAS ORGANIZACIONAIS – SETOR DE 
SOFTWARE” 

 

Buscando propor um modelo capaz de descrever como acontece o relacionamento 

entre as diferentes categorias de empresas apresentadas anteriormente, desta vez 

considerando o relacionamento entre produtos e serviços transacionados neste 

mercado, esta etapa da pesquisa apresenta um modelo capaz de descrever as 

“Dinâmicas Organizacionais do Setor de Software”. 

De acordo com as referências apresentadas ao longo do capítulo 2, os sistemas 

comercializados pelas empresas de software usualmente são classificados como 

produtos ou serviços (HOCH et al., 1999; VELOSO et al., 2003; DTI, 2004).  

Por isto, a proposta é de que os produtos de software podem ser assim 

classificados: 

• Aplicativos: software que pode ser usado diretamente pelo cliente final sem 

necessidade de treinamento ou customização, como por exemplo planilhas de 

cálculo ou processadores de texto. 

• Produtos Complexos: software que precisa ser customizado antes de ser 

utilizado pelo cliente final, como por exemplo sistemas de Enterprise Resource 

Planning (ERP) ou plataformas de comércio eletrônico. 

• Ferramentas: software que será utilizado para construir novos software, como por 

exemplo aplicativos de desenvolvimento e editores de imagens. 

• Componentes: software que será incorporado na construção de outro software, 

como por exemplo rotinas de programas e classes de objetos. 
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Por sua vez, os serviços de software podem ser classificados como: 

• Software Original: software especificamente desenvolvido para o cliente, de 

acordo com as suas especificações únicas. 

• Software Customizado: produto complexo, desenvolvido por uma empresa 

orientada a produtos, e adaptado de acordo com as necessidades específicas de 

cada cliente, estando pronto para entrar em operação. 

 

Utilizando esta classificação proposta para os sistemas de software e as categorias 

de empresas propostas anteriormente, o relacionamento entre as diferentes 

empresas que compõem o mercado de software pode ser resumido de acordo com a 

figura apresentada a seguir: 

 

Usuários de
SoftwareOrientadas a Clientes

Orientadas a ServiçosOrientadas a Produtos

Produtos de Software
- Ferramentas
- Componentes

Software
Customizado

Requisitos de
Customização

Software Original 

Requisitos Software

Produtos de Software
- Aplicativos

Produtos de Software
- Produtos Complexos

 
Figura 33 - Dinâmicas Organizacionais do Mercado de Software 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O referencial proposto apresenta de maneira resumida como ocorre o 

relacionamento entre as diferentes empresas que atuam no mercado de software e 

os usuários finais e será utilizado no detalhamento de suas características principais, 

como apresentado a seguir. 
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5.7 VALIDANDO O MODELO PROPOSTO - AS PESQUISAS 

CONFIRMATÓRIAS 

 

A análise dos dados obtidos com a realização da survey exploratória, apresentada 

nas seções anteriores, foi capaz de evidenciar diferentes categorias de empresas de 

software, permitir uma nova classificação dos principais produtos e serviços 

transacionados neste mercado e também trazer outros indicadores sobre quais as 

práticas mais relevantes para cada categoria de empresa identificada. Por exemplo: 

67% das empresas “orientadas a produtos” consideraram os testes como sendo o 

treinamento mais importante a ser oferecido para seus funcionários, enquanto que a 

modelagem de sistemas apresentou-se como o treinamento mais relevante para 

63% das empresas “orientadas a serviços” e o gerenciamento de configurações 

apresentou-se como o treinamento mais relevante para 55% das empresas 

“orientadas a clientes”. 

Com as categorias identificadas e validadas estatisticamente e contando com 

indícios sobre as atividades de desenvolvimento mais relevantes para cada tipo de 

empresa, esta etapa do trabalho buscou refinar os modelos, os conceitos e as 

proposições apresentados anteriormente, de forma a complementar o referencial 

conceitual que caracteriza as empresas de software de acordo com suas habilidades 

principais.  

 

5.7.1 Design da pesquisa confirmatória 

Para isto, foi realizada uma nova pesquisa, desta vez com caráter confirmatório 

(FORZA, 2002), já que o conhecimento sobre o tópico foi articulado teoricamente na 

seção anterior, utilizando conceitos, proposições e modelos bem definidos. Nesta 

etapa os objetivos da pesquisa incluíram validar o modelo elaborado e incorporar 

novas considerações sobre como acontece o processo de elaboração de objetivos 

estratégicos, definição de produtos e serviços a serem oferecidos para o mercado e 

a priorização de diferentes atividades de desenvolvimento para cada uma das 

categorias de empresas de software propostas.  



 

 

121 

O processo de condução da pesquisa confirmatória aconteceu em duas iniciativas 

distintas e complementares: 

• Na primeira iniciativa foram realizadas entrevistas com especialistas envolvidos 

diretamente com desenvolvimento de software, incluindo diretores e gerentes de 

empresas e pesquisadores de universidades no Brasil e no Reino Unido e 

empregando questionários semi-estruturados, nas quais eles tiveram a 

possibilidade de analisar os modelos e conceitos propostos, bem como as 

principais características apresentadas para cada categoria de empresas, 

podendo concordar ou não com as proposições e apresentar suas considerações 

a respeito. 

• A segunda iniciativa foi realizada no segundo semestre de 2005, quando o autor 

envolveu-se novamente com o projeto “Novas Formas de Organização do 

Trabalho”, desta vez analisando especificamente o “Setor de Software”, num 

projeto que também teve como objetivo prospectar novas formas de organização 

do trabalho neste setor, no horizonte de 5 a 10 anos e buscando formular 

análises capazes de subsidiar o processo de tomada de decisões sobre novas 

grades curriculares nos comitês especiais da instituição contratante. O trabalho 

consistiu na elaboração de um relatório técnico, utilizando os conceitos sobre o 

mercado e empresas de software apresentados anteriormente; este relatório foi 

validado por especialistas da academia e pela direção da instituição, e será 

utilizado na determinação de estruturas curriculares para seus cursos de 

formação. 

 

5.7.2 Resultados obtidos com as pesquisas confirmat órias 

Em ambas as iniciativas realizadas os entrevistados concordaram com a existência 

das três categorias encontradas na fase exploratória deste trabalho, e as principais 

considerações adicionais sobre as dinâmicas do mercado de software e sobre as 

características de cada tipo de empresa são apresentadas a seguir. 
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- Produtos e serviços transacionados 

Empresas “orientadas a produtos” formam a base do mercado de software, sendo 

responsáveis pelo desenvolvimento de sistemas que serão utilizados diretamente 

pelos clientes finais (aplicativos) ou por outras empresas de software (ferramentas, 

componentes e produtos complexos). O objetivo principal para estas empresas é 

obter escala comercial com os seus sistemas, transacionando-os com o maior 

número possível de clientes e preservando as características originais do sistema 

desenvolvido (baixo nível de customização). 

Por sua vez, empresas “orientadas a serviços” comercializam serviços relacionados 

com customização, implementação, treinamento e terceirização de operação de 

produtos complexos, desenvolvidos pelas empresas “orientadas a produtos”. O 

objetivo principal para esta categoria de empresas é a identificação de produtos 

complexos que sejam capazes de formar a base dos serviços que serão 

comercializados de forma lucrativa, ou seja, que possam ser transacionados com um 

número suficiente de clientes de forma a amortizar os custos necessários para a 

formatação da linha de serviços que será comercializada. 

Finalmente, nas empresas “orientadas a clientes”, cada projeto de software 

comercializado é único, desenvolvido de acordo com as especificações levantadas 

junto a cada cliente, utilizando para isto ferramentas e componentes de software 

desenvolvidos pelas empresas “orientadas a produtos”. O objetivo principal para esta 

categoria de empresas é comercializar o maior número possível de projetos com 

cada cliente que elas atendem. Estas empresas podem ser de dois tipos: 

consultorias estratégias, que desenvolvem sistemas de software capazes de garantir 

diferenciais competitivos para seus clientes, ou fábricas de software, empresas 

especializadas em processos de software, capazes de desenvolvê-los com  

condições de prazo, qualidade e custo superiores aos outros tipos de empresas que 

atuam nesse segmento de mercado. 

 

- Diferenciais competitivos 

A concorrência entre empresas “orientadas a produtos” ocorre no nível de “produto 

final”, ou seja, tende a conquistar maior participação no mercado a empresa que 

oferecer o sistema de software com funcionalidades mais inovadoras e níveis 
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apropriados de qualidade. Desta forma, a capacidade de introduzir inovações no 

mercado é o principal diferencial competitivo para esta categoria de empresas, e 

este fato é capaz de explicar uma tendência atual do mercado de software: as 

grandes corporações, que antigamente posicionavam-se como empresas 

“orientadas a produtos”, tais como IBM, Oracle ou Microsoft, atualmente estão 

enfrentando maior dificuldade para trazer continuamente inovações para o mercado, 

e por este motivo, tem optado por posicionarem-se como “orientadas a serviços”, 

controlando diretamente o relacionamento com os usuários finais corporativos, 

adquirindo pequenas empresas de software que têm sido capazes de criar sistemas 

de software inovadores e priorizando a comercialização de serviços de software que 

utilizam os produtos desenvolvidos pela corporação. 

Conforme mencionado, as empresas “orientadas a serviços” comercializam serviços 

relacionados com customização, implementação, treinamento e terceirização de 

operação de software; como o produto complexo que forma a base dos serviços a 

serem comercializados é o mesmo para as diferentes empresas que atuam neste 

setor, o serviço que está sendo transacionado é razoavelmente previsível, sendo 

possível para os clientes avaliar os benefícios e os custos de cada fornecedor e, 

desta forma, elas podem optar pelo fornecedor com menor preço, desde que ele 

apresente padrões aceitáveis de qualidade. Por este motivo, o preço cobrado pelo 

serviço transacionado caracteriza-se como o principal diferencial competitivo para 

esta categoria de empresas, e em conseqüência, o volume de recursos disponíveis 

para desenvolver o projeto de software tende a ser reduzido. 

Finalmente, as empresas “orientadas a clientes” possuem número de projetos 

superior ao número de clientes, fazendo com que cada cliente apresente-se como 

de grande relevância para as vendas corporativas. Usualmente o cliente deste tipo 

de empresas opta por adquirir um software único, exclusivo, porque este software 

será capaz de lhe garantir a criação de um diferencial competitivo, e, desta forma, é 

preferível para a empresa adquirir um sistema que não possua similares no 

mercado. Por este motivo, o principal diferencial competitivo para uma empresa 

“orientada a clientes” é a sua capacidade de desenvolver sistemas de software 

capazes de garantir o diferencial competitivo imaginado pela empresa cliente, 

gerando relacionamentos comerciais lucrativos e de longa duração. 
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- Qualidade 

Nas empresas “orientadas a produtos”, o produto final será “empacotado” para ser 

distribuído, comercializado e utilizado por um grande número de clientes (usuários 

finais ou outras empresas de software); desta forma, empresas orientadas a 

produtos devem alocar parte dos seus recursos para garantir que o produto final 

atingirá padrões adequados de qualidade, criando equipes de especialistas em 

testes e adotando procedimentos de testes formais. Os processos de garantia de 

qualidade de software nestas empresas devem se focar em características  como 

eficiência, usabilidade, confiabilidade, portabilidade e manutenibilidade, como 

descreve a norma ISO/IEC 9126 (ISO, 2003).  

A realidade nas empresas “orientadas a serviços” é distinta: como os serviços 

comercializados são razoavelmente previsíveis e como tende a ganhar um pedido a 

empresa que apresentar menor custo, o projeto comercializado usualmente possui 

restrições orçamentárias e de prazo bastante significativas; logo, para estas 

empresas o gerenciamento do projeto adquire grande importância, já que é a efetiva 

gestão do projeto que será capaz de garantir que o projeto será entregue no prazo, 

de acordo com o orçamento e com os parâmetros de qualidade esperados. 

Por outro lado, empresas “orientadas a clientes” desenvolvem sistemas de software 

únicos, de acordo com as especificações de cada cliente. Desta forma,  não é 

possível para os clientes analisar os padrões de qualidade de seus fornecedores 

comparando as características do software que está sendo desenvolvido com as 

características de sistemas similares (como ocorre nas empresas orientadas a 

produtos). Como conseqüência, os clientes usualmente avaliam diferentes 

fornecedores de acordo com a qualidade dos seus processos de desenvolvimento; 

assim, processos de garantia de qualidade neste tipo de empresas focam-se na 

adoção de metodologias orientadas a processos, como por exemplo o Capability 

Maturity Model Integration (CHRISSIS et al., 2003). 

 

- Atividades de desenvolvimento mais relevantes 

Conforme mencionado, pelo fato de o software desenvolvido nas empresas 

“orientadas a produtos” ser “empacotado” e enviado diretamente para outras 

empresas de software ou para os clientes finais, as atividades de teste adquirem 
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importância fundamental para esta categoria de empresas. As atividades de 

documentação dos sistemas também são bastante relevantes, pois a documentação 

será utilizada como base para eventuais customizações do software e para auxiliar 

os usuários finais durante a sua operação. 

Nas empresas “orientadas a serviços”, o processo de customização e implantação 

do software deve ser realizado de acordo com o produto complexo que está sendo 

customizado e de acordo com as características específicas de cada cliente; desta 

forma, o processo de modelagem do sistema, em que os requisitos de customização 

são levantados de acordo com a realidade específica de cada cliente e 

implementados de acordo com as possibilidades oferecidas pelo produto complexo, 

torna-se a atividade mais relevante. 

Finalmente, nas empresas “orientadas a clientes”, pelo fato de o software ser 

desenvolvido de acordo com requisitos únicos e vinculados aos objetivos 

estratégicos de cada cliente, usualmente estes não são completamente 

compreendidos antes de o projeto aproximar-se do seu final; desta maneira, a 

mudança de requisitos é uma realidade constante nesta categoria de empresas, e, 

como conseqüência, duas atividades adquirem importância significativa: o 

gerenciamento de requisitos, que deve ser capaz de incorporar as alterações 

solicitadas da maneira apropriada no sistema que está sendo desenvolvido, e o 

gerenciamento de configuração de software, já que mudanças constantes nos 

requisitos geram novas versões de programas e subsistemas. 

 

- Software Livre 

O impacto do software livre para empresas “orientadas a produtos” pode ser 

significativo e relaciona-se principalmente com a sua capacidade de introduzir 

inovações no mercado. Como mencionado, o desenvolvimento de software livre 

difere significativamente das modalidades tradicionais de desenvolvimento de 

software, pois utiliza programadores dispersos geograficamente, não estruturados 

formalmente e não remunerados. Desta forma, para que a comunidade que está 

desenvolvendo este software possa estruturar-se minimamente é necessário que ela 

adote um referencial para nortear o desenvolvimento, e usualmente, este referencial 

é composto por um software proprietário, que tem suas funcionalidades replicadas 
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no software livre. Por este motivo, sistemas de software que não apresentam 

inovações continuamente garantem às comunidades de desenvolvedores de 

software livre o tempo necessário para terem as suas funcionalidades mais 

importantes copiadas e distribuídas gratuitamente. Este fato é verificado, por 

exemplo, na empresa Microsoft, que devido à falta de inovações em seus produtos 

vem enfrentando a concorrência de sistemas gratuitos como o Linux ou o Open 

Office, mas não acontece com a empresa Macromedia, que é capaz de introduzir 

continuamente inovações no mercado e, desta forma, não enfrenta a concorrência 

direta dos sistemas gratuitos.  

Por outro lado, as empresas “orientadas a clientes” e as empresas “orientadas a 

serviços” tem as suas oportunidades de mercado expandidas graças à difusão dos 

software livres, pois estas empresas podem passar a incorporar gratuitamente novos 

componentes, aplicações, ferramentas e produtos complexos no desenvolvimento de 

seus produtos e serviços, minimizando seu custo graças ao não pagamento de 

licenças e aumentando suas margens de receita.  

Conclusão semelhante é apresentada em relatório desenvolvido pela Softex 

(STEFANUTO; FILHO, 2005), que realizou extensa pesquisa entre desenvolvedores 

e usuários de software livre e de código aberto no Brasil e observou que este 

modelo de negócios “ameaça fortemente  o modelo de pacotes (plataformas e 

sistemas operacionais), componentes de software (enquanto a ênfase da sua 

utilização for como produto) e produtos customizáveis”. 

 

- Perfis  profissionais  mais relevantes 

Profissionais que atuam em empresas “orientadas a produtos” devem ser capazes 

de pesquisar, avaliar e incorporar novas funcionalidades aos produtos existentes 

tendo em vista a criação de produtos inovadores. Desta maneira, o papel do 

projetista de software possui grande relevância para esta categoria de empresas, já 

que a evolução do software depende essencialmente do projeto da sua arquitetura, 

que pode incluir a reutilização de códigos e a incorporação de novos componentes 

(e que incluem componentes desenvolvidos pela própria empresa, componentes 

desenvolvidos em código proprietário ou componentes desenvolvidos em software 

livre). Como esta categoria de empresas tem foco na qualidade do produto, o papel 
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do testador torna-se fundamental para garantir que o produto tenha boa aceitação 

no mercado. Conhecimentos sobre qualidade de produto de software (descritos na 

ISO/IEC 9126) são de grande importância para o gerente de qualidade. Os 

programadores que atuam nesta categoria de empresas devem possuir 

conhecimentos sobre linguagens de programação avançadas, testes e 

documentação de sistemas. Finalmente, nesta categoria de empresas o processo de 

documentação é de grande importância, já que este processo deverá ser capaz de 

sustentar e eventualmente fortalecer, mesmo que remotamente, o processo de 

aceitação do novo produto pelo mercado. 

Por sua vez,  profissionais que atuam em empresas “orientadas a serviços” devem 

ser capazes de compreender o impacto da adoção do sistema de software nos 

negócios do cliente, e qual a melhor forma de conduzir este processo. O perfil 

principal para esta categoria de empresas é o analista de sistemas, que deve 

compreender simultaneamente a modelagem do negócio do cliente e as 

características técnicas da solução que será adotada. Tecnicamente, o profissional 

deve ser capaz de executar o processo de  customização do software, 

gerenciamento do processo de implantação (incluindo a resolução de conflitos que 

ocorrem neste processo), treinamento de usuários e eventualmente de operação do 

software implementado. Como o processo de desenvolvimento envolve apenas a 

customização de um sistema existente, as figuras do projetista de software, do 

programador e do testador são menos relevantes nesta categoria de empresas. 

Porém, se a empresa estiver utilizando soluções desenvolvidas em software livre 

para atender seus clientes (como, por exemplo, o software Moodle para a criação de 

um ambiente virtual de aprendizagem), pode ser necessária a criação de uma 

equipe capaz de dominar o seu código fonte. O perfil do gerente de projetos é 

fundamental para esta categoria de empresas, já que o projeto deve ser executado 

de acordo com todas as suas restrições contratuais, sob pena de acarretar prejuízos 

para a empresa desenvolvedora.  

Finalmente, profissionais que atuam em empresas “orientadas a clientes” devem ser 

capazes de compreender as oportunidades e ameaças que permeiam o mercado em 

que atua seu cliente e como os produtos e serviços de software podem contribuir 

para a obtenção dos seus objetivos estratégicos; desta forma, o perfil de analista de 

sistemas possui grande importância nesta categoria de empresas. Pelo fato de o 
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produto desenvolvido ser único, a reutilização de software ocorre no nível dos 

componentes disponíveis para a sua construção (e que incluem componentes 

desenvolvidos pela própria empresa, componentes desenvolvidos em código 

proprietário ou componentes desenvolvidos em software livre), e desta forma, o 

projetista de software possui grande importância para que a empresa obtenha 

ganhos de produtividade e qualidade. Programadores que atuam nesta categoria de 

empresas devem possuir conhecimentos sobre linguagens de programação 

avançadas, testes de unidade, gerenciamento de configuração e documentação 

(tendo em vista a manutenção e evolução do sistema). Outro fator bastante 

relevante nesta categoria de empresas é o conhecimento das metodologias de 

avaliação e aprimoramento de processos de software (como CMMI ou ISO/IEC 

15504), já que este é o principal diferencial competitivo para estas empresas; assim, 

o perfil do gerente de qualidade tem grande importância em relação ao 

aprimoramento do processo de desenvolvimento. O gerente de projetos desta 

categoria de empresas deve preocupar-se também com a minimização do impacto 

na alteração dos requisitos do sistema por parte da empresa usuária; desta forma, 

têm grande importância na execução do cronograma e no gerenciamento das 

diferentes configurações do sistema. 

 

- Sumário das características principais de cada ca tegoria de empresa de 

software 

As principais características das empresas apresentadas anteriormente podem ser 

sumarizadas da seguinte maneira: 
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 Empresas Orientadas 
a Clientes 

Empresas Orientadas 
a Serviços 

Empresas Orientadas 
a Produtos 

Descrição  Desenvolvedores de 
software de acordo 
com as especificações 
únicas do cliente 

Provedores de serviços 
de software 

Desenvolvedores de 
produtos inovadores de 
software 

Estratégia 
Competitiva 

Excelência operacional Orientação para 
serviço 

Inovação no produto 

Pesquisa e 
desenvolvimento 

Portfólio de Clientes Portfolio de Serviços Portfolio de Produtos 

Sistemas 
Desenvolvidos 
 

Sistemas de software 
únicos, desenvolvidos 
de acordo com as 
especificações dos 
clientes 

Serviços relacionados 
com software, 
incluindo: 
- Customização  
- Implantação 
-Treinamento 
- Operação 
    (terceirização) 

Software “pacote”, 
incluindo aplicativos, 
ferramentas, 
componentes e 
produtos complexos 

Qualidade Qualidade de processo Qualidade de projeto Qualidade de produto 

Referencial de 
Maturidade de 
Processo 

CMMI PMBok ISO 9126 

Riscos Principais Mudança nos requisitos 
e duração do projeto 

Custo, orçamento e 
duração do projeto 

Duração do projeto e 
qualidade do produto 

Foco do 
gerenciamento de 
projetos 

Gerenciamento das 
expectativas do cliente 

Gerenciamento das 
restrições do projeto 

Gerenciamento da 
qualidade do produto 

Treinamento Programação e 
gerenciamento de 
configurações 

Programação e 
modelagem de 
sistemas 

Programação e testes 
de sistemas 

Software  Livre Oportunidade 
(utilização de 
ferramentas e 
componentes gratuitos) 

Gera oportunidades 
(utilização de produtos 
complexos gratuitos 
para provimento dos 
serviços) 

Representa ameaça, 
evitada apenas com 
introdução contínua de 
inovações no mercado 

Localização 
 

Proximidade com os 
clientes principais 
(conhecimento 
específico sobre a 
estratégia do cliente) 

Global Proximidade com os 
centros de pesquisa 
(geração de inovações) 

Perfil Profissional  Analista de negócios, 
projetista de software 

Analista de negócios Supervisor de 
qualidade 

Tabela 8 – Características das categorias de empresas desenvolvedoras de software 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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5.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As iniciativas de pesquisa apresentadas neste capítulo tiveram por objetivo o 

desenvolvimento de um referencial para segmentação da indústria de software e, 

partindo desta segmentação, a identificação dos principais tipos de produtos e 

serviços e das atividades de desenvolvimento mais relevantes para a obtenção dos 

objetivos estratégicos propostos por uma organização. 

Como apresentado ao longo deste capítulo, os objetivos propostos foram atingidos, 

e sua discussão e generalização será apresentada no próximo capítulo. 
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6 PROPONDO UMA DIAGONAL “VOLUME – VARIEDADE” 
PARA O SETOR DE SOFTWARE 
 

As considerações apresentadas no último capítulo permitem a segmentação do 

mercado de software de acordo com um único critério, a relação entre número de 

clientes e número de projetos, tornando possível a identificação de três categorias 

de empresas que desenvolvem sistemas de software, como exibido novamente na 

figura a seguir: 

 

Usuários de
SoftwareOrientadas a Clientes

Orientadas a ServiçosOrientadas a Produtos

Produtos de Software
- Ferramentas
- Componentes

Software
Customizado

Requisitos de
Customização

Software Original 

Requisitos Software

Produtos de Software
- Aplicativos

Produtos de Software
- Produtos Complexos

 
Figura 33 - Dinâmicas Organizacionais do Mercado de Software 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como apresentado no capítulo 1, empresas que desenvolvem software usualmente 

são classificadas como “prestadoras de serviços” ou “desenvolvedoras de produtos”. 

Esta classificação, utilizada em análises formuladas pela academia, por empresas, 

por governos e também neste trabalho, é amplamente difundida e aceita pela 

comunidade em geral. Por este motivo, esta etapa do trabalho tem por objetivo 

verificar a adeqüabilidade desta classificação, utilizando para isto os conceitos 

elaborados e apresentados ao longo do capítulo anterior. 
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6.1 TIPOLOGIAS DE PROCESSOS GENÉRICOS 
 

A figura a seguir ilustra duas tipologias de processos genéricos, utilizadas para 

classificar empresas pertencentes aos segmentos de serviços e de manufatura  

(SILVESTRO et al., 1992; SILVESTRO, 1999). 

 

Variabilidade 
dos Produtos

Projeto

Processo 
Jobbing

Processo
Contínuo

Processo
Batch

Processo 
em massa

Baixo

Baixa

Alta

AltoNúmero de unidades produzidas Número de clientes atendidos 
numa unidade típica por dia

Serviços
Profissionais

Loja de 
Serviços

Serviços 
de Massa

Variabilidade 
dos Serviços

Alta

Baixa

Baixo Alto

Empresas de Manufatura Empresas de Serviços

 
Figura 34 – Tipos genéricos de processos para empresas de manufatura e de serviços 

Fonte: Silvestro et al. (1992) e Silvestro (1999) 

 

De acordo com os autores, tipologias baseadas em processos genéricos, 

representadas graficamente com o uso de diagonais “volume-variedade”, 

apresentam-se como de grande relevância para o estudo de empresas dos setores 

de manufatura e de serviços, pois permitem que todas as empresas que atuam em 

um destes segmentos (produtos ou serviços) possam ser classificadas de acordo 

com um referencial uniforme. Como este referencial de análise é único, torna-se 

possível a elaboração de análises aplicáveis para todas as empresas de cada setor, 

tais como elaboração de estratégias corporativas e análise de processos principais. 

Como resultado, as tipologias propostas apresentam-se como as mais úteis e 

aceitas para classificar diferentes empresas dos setores de serviços e manufatura 

(SILVESTRO et al., 1992). 
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Conforme apresentado, empresas de software usualmente são classificadas como 

“prestadoras de serviços” ou “desenvolvedoras de produtos”, e, se esta classificação 

é correta, então as empresas de software também têm de ser classificadas de 

acordo com os processos genéricos que caracterizam empresas de serviços e de 

manufatura. 

Sistemas de software sempre são desenvolvidos na forma de projetos e podem ser 

replicados indefinidamente com custo próximo a zero, tornando o “número de 

unidades produzidas” uma característica sem significado prático para este tipo de 

empresa e inviabilizando o seu enquadramento como empresa de manufatura.  

Por outro lado, uma empresa de software pode eventualmente distribuir seus 

sistemas sem ter nenhum envolvimento direto com seus clientes (por exemplo, 

grande parte dos usuários do processador de textos Word nunca foi atendida 

diretamente pela empresa Microsoft), e assim, ao contrário das empresas de 

serviços, “número de clientes atendidos” torna-se uma medida indireta, vinculada à 

forma como o sistema é distribuído e inviabilizando o seu enquadramento como 

empresa de serviços. 

Por estes motivos, o autor considera que a classificação das empresas de software 

como “desenvolvedoras de produtos” ou “prestadoras de serviços” não é apropriada, 

pois não é possível enquadrá-las de acordo com os processos genéricos propostos 

para os setores de manufatura e serviços. 

 

6.2 A DIAGONAL “VOLUME-VARIEDADE” PARA EMPRESAS DE 
SOFTWARE 

 

Como mencionado, o primeiro objetivo deste trabalho buscou identificar 

características capazes de segmentar a indústria de software e diferenciar as 

empresas desenvolvedoras de acordo com seus processos genéricos.  

A análise dos resultados obtidos com a pesquisa realizada permitiu identificar um 

relacionamento entre fatores que corresponde à variável buscada, o número de 

clientes ativos dividido pelo número de projetos ativos. Utilizando esta variável, é 

possível criar um referencial único, capaz de incorporar todas as empresas que 

atuam no setor e permitir comparações entre diferentes perfis de empresa, sejam 
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elas “desenvolvedoras de produtos” ou “prestadoras de serviços”, como representa a 

figura a seguir: 

 

Número de Clientes por Projeto

Empresas
orientadas 
a Clientes

Empresas
orientadas
a Serviços

Empresas
orientadas
a Produtos

Variabilidade
do Software

Alta

Baixa

Baixo Alto

 
Figura 35 – Diagonal “volume-variedade” para empresas de software 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A conceituação de um referencial de análise utilizando tipos genéricos de processos 

para empresas de software é relevante pois incorpora todas as empresas que atuam 

no setor de acordo com um mesmo referencial e viabiliza comparações entre 

diferentes perfis organizacionais, o que não seria possível caso fossem comparadas 

uma empresa “prestadora de serviços” e uma empresa “desenvolvedora de 

produtos”.  

 

6.3 ANÁLISE DO REFERENCIAL CRIADO 

 

Como apresentado ao longo dos últimos capítulos, as iniciativas de pesquisa, 

análises elaboradas e  conceitos propostos, validados por um grande número de 

especialistas acadêmicos e profissionais do setor, viabilizaram que as seguintes 

questões da pesquisa fossem respondidas: 
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• Questão 1 – Identificação de critério capaz de segmentar a indústria de software 

incorporando todas as empresas que atuam no setor: esta questão foi 

respondida com a identificação da relação entre “número de clientes dividido por 

número de projetos” como variável a ser utilizada para segmentação desta 

indústria. 

• Questão 2 - Estabelecimento de categorias de objetivos estratégicos: esta 

questão foi respondida com a proposição de três categorias de empresas de 

software: empresas “orientadas a clientes”, empresas “orientadas a serviços” e 

empresas “orientadas a produtos” e com a identificação das principais 

características do segmento de mercado em que cada categoria de empresas 

atua, formando a base para definição dos seus objetivos estratégicos. 

• Questão 3 – Estabelecimento de categorias de produtos e serviços de acordo 

com a segmentação de mercado elaborada: esta questão foi respondida com a 

identificação dos diferentes sistemas de software que são transacionados no 

mercado: aplicativos, ferramentas, componentes, produtos complexos, software 

original e software customizado. Empresas “orientadas a produtos” têm como 

estratégia competitiva o desenvolvimento de produtos inovadores, sejam eles 

produtos complexos, aplicativos, ferramentas ou componentes; desta forma, a 

capacidade de continuamente trazer ao mercado produtos capazes de estender 

as capacidades das empresas usuárias (cliente final) é o principal direcionador 

para esta categoria de empresas. Empresas “orientadas a serviços” 

comercializam “software customizado”, ou seja, serviços relacionados com a 

customização e implantação de produtos complexos, desenvolvidos por 

empresas “orientadas a produtos”, em empresas usuárias, e sua lucratividade 

depende principalmente da capacidade em estruturar portfolios de serviços 

lucrativos. Finalmente, empresas “orientadas a clientes” desenvolvem “software 

original” utilizando ferramentas e componentes desenvolvidos por empresas 

“orientadas a produtos”; como mencionado, este “software original” será utilizado 

pela empresa usuária para a obtenção dos seus objetivos estratégicos; além 

disto, este tipo de empresa tem como foco atingir a excelência operacional, que 

pode ser obtida com o aumento na percepção do valor do serviço oferecido ao 

cliente e com a padronização e certificação dos processos de desenvolvimento. 



 

 

136 

• Questão 4 – Estabelecimento de categorias de tecnologias de desenvolvimento 

de software: conforme apresentado, as tecnologias de desenvolvimento de 

software encontram-se relacionadas principalmente com os seus processos de 

desenvolvimento; desta forma, a diferenciação entre as categorias de tecnologias 

de desenvolvimento de software sserá analisada na próxima questão. 

• Questão 5 – Análise da importância de diferentes categorias de atividades de 

desenvolvimento de software: esta questão foi resolvida com o estabelecimento 

das práticas de software mais relevantes para cada categoria de empresa. 

Empresas “orientadas a clientes” enfrentam riscos maiores relacionados com a 

mudança dos requisitos, e desta forma, o gerenciamento dos requisitos e das 

configurações dos sistemas torna-se atividade prioritária; além disto, estas 

empresas têm o conjunto de seus processos de desenvolvimento como objeto de 

melhoria contínua, pois a qualidade neste tipo de empresa normalmente é 

avaliada de acordo com o nível de maturidade dos seus processos. Para 

empresas “orientadas a serviços”, o gerenciamento das restrições do projeto, 

como, por exemplo, orçamento e prazo, é a prática gerencial mais relevante, e o 

processo de desenvolvimento de software é menos relevante que os processos 

gerenciais, já que os processos de customização e de implantação de sistemas e 

treinamento de usuários requer menor habilidade técnica e maior capacidade de 

compreensão das rotinas de negócios do usuário e como a adoção do sistema 

em questão deverá ser realizada de forma a maximizar os benefícios do projeto. 

Finalmente, para empresas “orientadas a produtos”, o gerenciamento da 

qualidade dos sistemas desenvolvidos, incluindo questões sobre usabilidade, 

manutenibilidade e eficiência, entre outras, apresenta-se como a questão 

gerencial mais relevante, e as atividades relacionadas com os procedimentos de 

verificação, validação e testes do software apresentam-se relevantes, pois um 

dos principais diferenciais competitivos desta categoria de empresas é a 

qualidade do software disponibilizado para os usuários e empresas parceiras. 

 

Com as questões iniciais da pesquisa respondidas, o projeto de pesquisa seguiu em 

direção às perguntas 6 e 7, procurando estabelecer um método capaz de, utilizando 

o modelo conceitual apresentado, orientar de forma sistêmica e prática o processo 
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de alinhamento entre objetivos estratégicos e processo de desenvolvimento em 

empresas de software. 
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7 MÉTODO DE ALINHAMENTO ENTRE OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS E PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 
EM EMPRESAS DE SOFTWARE 
 

Com a utilização do referencial conceitual apresentado nas seções anteriores é 

possível para uma empresa de software analisar o seu posicionamento atual e 

planejado no mercado, avaliar as possibilidades de criação, de aprimoramento ou de 

descontinuação de sistemas de software de acordo com o seu potencial de 

contribuição para a obtenção dos objetivos estratégicos propostos e, como 

conseqüência, priorizar diferentes processos organizacionais que se apresentam 

mais relevantes para o desenvolvimento destes sistemas de software.  

As iniciativas de pesquisa descritas neste capítulo tiveram por objetivo estruturar 

estes conceitos sobre planejamento estratégico para empresas de software, 

buscando a criação de um método sistêmico de alinhamento entre objetivos 

estratégicos e processo de desenvolvimento em empresas de software. 

Para isto, inicialmente foi realizada uma pesquisa-ação (COUGHLAN; COGHLAN, 

2002) com o objetivo de adaptar o Technology Roadmapping ao contexto específico 

das empresas de software; o desenvolvimento deste método foi construído 

iterativamente até apresentar um nível de maturidade adequado. Com o método 

estruturado, foram realizados quatro estudos de caso confirmatórios, cujos 

resultados foram capazes de comprovar a eficácia deste método enquanto 

ferramenta para planejamento estratégico nas empresas de software. Os resultados 

obtidos com estas iniciativas foram divulgados em diferentes congressos (FLEURY; 

SPINOLA, 2006; FLEURY et al., 2006 b) e serão apresentados a seguir. 

 

7.1. CONTEXTO DA PESQUISA-AÇÃO – PROJETO SOFTWARE 
SOURCING IN MANUFACTURING  

 

Entre os meses de setembro de 2004 e junho de 2005 o autor teve a oportunidade 

de participar do projeto Software Sourcing in Manufacturing, desenvolvido no Centre 

for Technology Management do Institutute for Manufacturing da Universidade de 
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Cambridge,  financiado pelo Engineering and Physical Sciences Research Council - 

EPSRC, instituição de fomento à pesquisa britânica. 

Este projeto de pesquisa partiu da premissa de que sistemas de software embutido 

têm importância cada vez maior para a implementação de novas funcionalidades em 

produtos manufaturados e, como conseqüência, podem ser encontrados num 

número cada vez maior de equipamentos, desde carros e máquinas de lavar até 

telefones celulares e sistemas de áudio. Apesar das similaridades apresentadas com 

sistemas de software desenvolvidos para computadores pessoais (PC), um grande 

número de fatores, tais como ambiente de execução, complexidade, execução em 

tempo real e interação com outros dispositivos, torna o seu processo de 

desenvolvimento distinto.  

Essas questões representam novos dilemas para os engenheiros de software, que 

devem decidir qual a melhor estratégia: desenvolver internamente ou adquirir este 

sistema de software de uma outra empresa. As considerações que permeiam esta 

decisão podem variar desde questões técnicas, como, por exemplo, a modularidade 

da arquitetura ou a escolha do sistema operacional, até questões relacionadas com 

o negócio, como, por exemplo, o relacionamento com o fornecedor e o processo de 

gerenciamento do projeto. 

 

7.1.1 Objetivos do projeto Software Sourcing in Manufacturing  

De forma a analisar e avaliar as considerações descritas anteriormente, o Centre for 

Technology Management (CTM) desenvolveu este projeto tendo em vista os 

seguintes objetivos: 

1. Identificar fatores relevantes para a tomada de decisões sobre desenvolver 

internamente ou adquirir de outras empresas o software embutido que 

implementará as novas funcionalidades nos produtos manufaturados. 

2. Desenvolver um método para facilitar a incorporação destes fatores durante o 

processo de tomada de decisões nas empresas envolvidas com software 

embutido. 

3. Desenvolver orientações sobre como adaptar este método às condições 

específicas vivenciadas em outros setores. 
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O projeto teve ainda por objetivo desenvolver uma plataforma para disseminação 

das principais descobertas do projeto de pesquisa, buscando estabelecer uma 

comunidade de acadêmicos e profissionais envolvidos com o tema, de forma a 

promover o compartilhamento e troca de conhecimentos sobre software embutido. 

Maiores informações podem ser obtidas no endereço 

http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/ctm/software_sourcing/project.html. 

 

7.1.2 Resultados obtidos na primeira etapa do proje to 

Como mencionado, o primeiro objetivo proposto para o projeto Software Sourcing in 

Manufacturing foi a identificação de fatores relevantes para a tomada de decisão 

sobre desenvolver internamente ou adquirir de outras empresas o software embutido 

que implementará as novas funcionalidades nos produtos manufaturados. 

Após realizarem extensa revisão de literatura sobre desenvolvimento de software e 

terceirização de atividades produtivas, os pesquisadores envolvidos com o projeto 

realizaram cinco estudos de caso em cinco empresas distintas. As empresas 

analisadas tinham em comum o fato de desenvolverem produtos de base 

tecnológica, que utilizam software embutido para a complementação das suas 

funcionalidades e já terem vivenciado processos de terceirização das suas 

atividades de desenvolvimento de software. O processo de construção dos casos 

empregou múltiplas entrevistas com diferentes participantes. 

 As informações coletadas durante a realização dos estudos de caso foram 

transformadas em listas de considerações que devem ser analisadas durante o 

processo de tomada de decisão sobre a aquisição de sistemas de software embutido 

e, posteriormente, agrupadas em quatro áreas principais, apresentadas a seguir: 

1. Interesse do negócio: considerações que analisam se a terceirização das 

atividades de desenvolvimento de software é realmente de interesse para a 

empresa. 

2. Adeqüabilidade da tarefa: considerações que analisam se a tarefa em análise é 

realmente apropriada para o projeto de terceirização. 
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3. Adeqüabilidade do fornecedor: considerações que analisam se o fornecedor que 

está sendo avaliado é apropriado para o desenvolvimento do software. 

4. Arranjos colaborativos: considerações que analisam se todas as questões 

relacionadas com o arranjo colaborativo estabelecido entre as empresas foram 

efetivamente verificadas.  

 

7.1.3 Envolvimento do autor com o projeto 

Em setembro de 2004 o projeto Software Sourcing in Manufacturing encontrava-se 

num momento de transição. O resultado inicialmente imaginado para a segunda 

etapa do projeto, uma metodologia que incluía a realização de workshops para 

discutir estratégias de execução de projetos de desenvolvimento de software 

embutido utilizando as listas de considerações elaboradas anteriormente, havia sido 

prototipada pela primeira vez num conjunto de empresas de manufatura e não 

obteve boa avaliação. Durante este mesmo período, uma pesquisa realizada pelos 

pesquisadores da Universidade junto à comunidade empresarial envolvida com o 

projeto revelou que, caso o gestor precise analisar a possibilidade de adquirir ou 

desenvolver um software embutido, as fontes mais confiáveis para obtenção de 

informações para tomada de decisão e formulação de estratégias são “consulta a 

colegas” e “preenchimento de checklist”, enquanto que “realização de workshops” 

apresentou-se como uma possibilidade pouco interessante. Ainda nesta pesquisa, 

os entrevistados também manifestaram interesse em experimentar e avaliar uma 

novell output, ou seja, um resultado de projeto de pesquisa diferente dos formatos 

tradicionais de divulgação de resultados utilizados anteriormente pelo CTM. 

Neste contexto, a coordenação do projeto optou por elaborar um checklist como 

forma de apresentação e divulgação dos resultados do projeto que estava sendo 

executado. Desta forma, o checklist, seria constituído por uma lista de considerações 

que devem ser analisadas pelos gestores antes da tomada de decisão sobre a 

melhor estratégia para obtenção (desenvolvimento interno ou aquisição de terceiros) 

de um software que deverá ser embutido em um produto manufaturado. O 

desenvolvimento de checklists como principal mecanismo de apresentação e 

divulgação dos resultados de projetos de pesquisa já havia acontecido anteriormente 

no CTM, e em princípio, este checklist seria distribuído junto com um workbook, livro 
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destinado ao público não acadêmico e contendo os principais conceitos e exemplos 

práticos incorporados durante a pesquisa (GOUVÊA DA COSTA, 2003). 

O envolvimento do autor com o projeto teve início nesta fase, quando tornou-se 

responsável pelo desenvolvimento desta novell output, ou seja, uma nova forma de 

estruturação do conteúdo da lista de considerações, tendo como base a sua versão 

em papel. A solução imaginada foi o desenvolvimento de um checklist eletrônico, ou 

seja, um software que incorporasse os itens do checklist em papel e lhe 

acrescentasse capacidades de navegação sensitiva ao contexto (hipertexto), 

realização de cálculos probabilísticos, armazenamento de informações, 

gerenciamento de múltiplos projetos e possibilidade de intercâmbio de informações 

(exportação e importação).  

 

7.1.4. Desenvolvimento das atividades 

O processo de desenvolvimento do checklist eletrônico foi dividido em quatro etapas 

principais, semelhantes às fases apresentadas no Processo Unificado (KRUCHTEN, 

2000): 

 

- Etapa 1: Concepção do Software 

Nesta fase foi definido o escopo do projeto, sendo identificados os diferentes atores 

que interagiriam com o sistema, bem como a natureza destas interações. Partindo 

da especificação inicial do software, os seus requisitos foram refinados, incluindo 

suas funcionalidades principais, sistema de armazenagem de dados, tipos de 

cálculos a serem executados, interface com o usuário e plataforma de hardware. 

Nesta etapa foram desenvolvidos dois protótipos: o primeiro, utilizando arquitetura 

tradicional de banco de dados para realizar cálculos estatísticos simples; o segundo, 

utilizando interface Web para implementar as possibilidades de navegação sensitiva 

ao contexto, sem realizar cálculos matemáticos. O segundo protótipo foi aprovado, e, 

desta forma, o software a ser implementado passou a ter como funcionalidade 

principal o gerenciamento do processo de preenchimento do checklist eletrônico, 

incluindo a disponibilização de informações relevantes sobre cada consideração em 

análise e o armazenamento das respostas fornecidas pelo respondente. Esta fase 

durou 3 meses e foi concluída quando a arquitetura conceitual do checklist em papel 
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e a do software convergiram, estabilizaram e foram aprovadas pela equipe do 

projeto. 

 

- Etapa 2: Elaboração do Software 

Buscando definir as especificações da arquitetura do software, desenvolver o plano 

do projeto e minimizar os seus principais elementos de risco, esta etapa de 

desenvolvimento do software procurou obter uma visão completa do sistema. Para 

isto, partindo das definições obtidas na fase de concepção do sistema, foi realizada 

uma extensa revisão das tecnologias e ferramentas possíveis de serem empregadas 

na sua construção, incluindo sistemas de armazenagem de dados (MySQL, MS 

Access e XML), linguagens de programação (DHTML, PHP, ASP, Visual Basic, 

ActionScript, Java e Javascript) e interfaces (proprietárias e HTML). Já que um dos 

objetivos de longo prazo no desenvolvimento deste sistema era a criação de um 

“sistema de gerenciamento de comunidades”, a opção foi pela utilização de padrões 

abertos para o desenvolvimento do checklist eletrônico, incluindo ferramentas de 

desenvolvimento, linguagens de programação e esquemas de licenciamento open 

source. Considerando que a primeira versão do software deveria ser executada num 

ambiente isolado (sem necessidade de conexão com a Internet) e também 

apresentar interface com recursos hipertexto, todas as combinações de sistemas de 

armazenamento, linguagens de programação e sistemas de interface foram 

testadas. A decisão final sobre a arquitetura do sistema considerou as vantagens e 

as desvantagens, presentes ou futuras, e foi decidido que os dados deveriam ser 

armazenados em arquivos XML, manipulados utilizando linguagem Javascript e as 

informações apresentadas em formato HTML. Nesta fase, que durou um mês, o 

desenvolvimento do checklist em papel e o do checklist eletrônico ocorreram de 

forma independente. 

 

- Etapa 3: Construção do Software 

Durante a fase de construção os componentes e informações foram desenvolvidos e 

incorporados aos sistemas, e todas as suas funcionalidades testadas. Partindo das 

especificações arquiteturais definidas na etapa anterior, o código do software foi 

escrito, sua documentação foi gerada, a interface foi criada e os sistemas de ajuda 
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(help) foram disponibilizados. O software foi testado extensivamente durante esta 

etapa. O resultado final é um software com funções de instalação e desinstalação, 

capacidades HTML, armazenagem de dados utilizando arquivo XML e manipulação 

de dados utilizando linguagem Javascript. Esta fase durou 3 meses. 

 

- Etapa 4: Transição do Software 

Nesta etapa, iniciada quando o software apresentou a maturidade adequada, foi 

realizada a transição do sistema para a comunidade. Para isto, um grupo de 

usuários passou a testar o software, e, além disto, um site especialmente formulado 

para distribuir o sistema e receber o retorno dos usuários foi desenvolvido.  

Atualmente o software está disponível para download no seguinte endereço: 

http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/ctm/software_sourcing/ProjectOutputs.html 

Os resultados deste projeto foram apresentados em congresso internacional 

(PROBERT et al., 2005), e a figura a seguir apresenta a interface do software 

desenvolvido neste projeto: 

 

 
Figura 36 - Electronic Checklist, projeto Software Sourcing in Manufacturing 

Fonte: Probert et al. (2005) 
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7.2 SOFTWARE ROADMAPPING  

 

Como mencionado no início deste capítulo, ao participar do projeto Software 

Sourcing in Manufacturing e desenvolver o software checklist eletrônico, o objetivo 

principal do autor era estruturar os conceitos sobre planejamento estratégico para 

empresas de software apresentados no capítulo anterior de forma a criar um método 

de alinhamento entre objetivos estratégicos e processo de desenvolvimento em 

empresas de software. 

 

 

7.2.1 Motivação 

O desenvolvimento do checklist eletrônico teve como principal motivação inicial 

atender a uma demanda apresentada pela comunidade empresarial envolvida com o 

projeto Software Sourcing in Manufacturing, que manifestou interesse em ter acesso 

a novos padrões de divulgação de resultados provenientes das pesquisas realizadas 

neste centro (novell output). 

A inquietação manifestada por esta comunidade representa uma questão central 

para muitas universidades consideradas como centros de excelência no 

desenvolvimento de pesquisas aplicadas, ou seja, como deve evoluir o 

relacionamento entre os centros de pesquisas e as comunidades empresariais 

envolvidas com projetos de pesquisa, tendo em vista o grande volume de recursos 

tecnológicos disponíveis atualmente para levantamento de informações, elaboração 

de discussões e publicação de conhecimentos em diferentes mídias? 

O processo de busca por respostas para esta questão caracterizou a principal 

motivação para o desenvolvimento do Software Roadmapping, e a coordenação do 

Centre for Technology Management, em discussões realizadas durante o 

desenvolvimento do checklist eletrônico, considerou ser relevante o planejamento de 

três versões principais de sistemas: 
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• Versão Stand-Alone: corresponde ao sistema apresentado anteriormente, capaz 

de gerenciar o checklist eletronicamente e disponibilizando as funcionalidades 

descritas, a ser desenvolvido naquele momento.  

• Versão Web: num segundo momento, o centro de pesquisas pretende 

disponibilizar uma versão ambientada na Web deste sistema, capaz de obter 

informações sobre qual a relevância dos resultados divulgados para a 

comunidade empresarial envolvida com o projeto, a ser desenvolvida no 

horizonte de um ano. 

• Sistema de gerenciamento de comunidades: num terceiro momento, o centro 

pretende disponibilizar um sistema completo para gerenciamento de 

comunidades ambientado na Web, capaz de promover a efetiva integração entre 

o centro de pesquisa e as comunidades empresariais tendo em vista a condução 

“online” das pesquisas, a ser desenvolvido em alguns anos.  

 

Por este motivo, o processo de customização do Technology Roadmapping e que 

resultou no método Software Roadmapping, teve como objetivo analisar e 

representar a evolução deste conjunto de sistemas de software ao longo do tempo, 

considerando as principais motivações e ameaças identificadas no mercado, as 

funcionalidades mais importantes de cada sistema a ser desenvolvido, e quais as 

características mais relevantes dos processos de software necessárias para permitir 

a evolução dos sistemas em direção ao sistema de gerenciamento de comunidades.  

Durante o processo de desenvolvimento do checklist eletrônico, que envolveu um 

grande número de reuniões com os pesquisadores da universidade, visitas em 

empresas, encontros com pesquisadores de outras instituições e a realização de 

palestras e workshops, foi realizada uma pesquisa-ação (COUGHLAN; COGHLAN, 

2002), em que a técnica Technology Roadmapping, apresentada no capítulo 2, foi 

gradualmente adaptada para o contexto específico das empresas de software, 

resultando no método batizado como Software Roadmapping.  
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7.2.2 Adaptando a arquitetura do Tecnology Roadmap para empresas de 

software 

Como apresentado no capítulo 2, roadmaps podem ser representados de diversas 

maneiras, sendo que a forma mais difundida foi proposta pela European Industries 

Research Management Association (EIRMA), e é apresentada na figura 1.  

 

Tempo

Mercado

Produtos e
Serviços

Tecnologia

 
Figura  4 –Technology roadmap genérico 

Fonte: Phaal et al. (2003) 

 

O roadmap genérico é um gráfico que representa a evolução do planejamento de 

uma empresa ao longo do tempo e que inclui um número variável de níveis de 

análise, usualmente incluindo as perspectivas de mercado e tecnológica (PHAAL et 

al., 2003). De acordo com Wells et al. (2004), a perspectiva tecnológica analisa a 

evolução futura de uma tecnologia ou de um grupo de tecnologias, vinculando as 

oportunidades identificadas aos produtos e serviços imaginados; por sua vez, a 

perspectiva mercadológica analisa a evolução do mercado, das necessidades dos 

clientes e das características de produtos e serviços que serão disponibilizados, de 

forma a identificar em quais tecnologias investir, e em qual momento.  

O processo de aplicação da técnica Technology Roadmapping em cada empresa 

inclui a definição do contexto do roadmap, sua arquitetura e qual processo será 

utilizado para a sua elaboração (PHAAL et al., 2004). Apesar de as questões sobre o 

contexto do roadmap e sobre o seu processo de elaboração dependerem da 

realidade específica de cada empresa, o fato de que os projetos de software incluem 

um conjunto comum de atividades (SOMMERVILLE, 2004) sugere que a arquitetura 

do roadmap possa ser semelhante para diferentes companhias de software. 



 

 

148 

Para uma empresa de software, a análise sobre a evolução do mercado traz 

conhecimentos relevantes para a identificação de futuras oportunidades e ameaças 

e, desta forma, ajuda a definir como devem evoluir os sistemas de software 

existentes, quais sistemas deverão ser criados e quais deverão ser descontinuados. 

Porém, devido às características essenciais dos sistemas de software, conceber um 

roadmap utilizando apenas a perspectiva tecnológica e sem considerar as 

particularidades específicas de cada etapa de desenvolvimento tem aplicação 

limitada, já que a melhoria das capacidades dos processos de desenvolvimento 

contribui significativamente para a criação de sistemas de software com alto 

interesse comercial. Por esta razão, teorias e conceitos relevantes sobre processo 

de software, como por exemplo o Capability Maturity Model (CHRISSIS et al., 2003), 

a ISO/IEC 15504 (ISO, 2004), a Extreme Programming (BECK, 1999) e o processo 

unificado (KRUCHTEN, 2000) focam-se principalmente em iniciativas de avaliação e 

melhoria de processo de desenvolvimento.  

Desta forma, para adaptar a técnica Technology Roadmapping para empresas de 

software, ao invés de utilizar apenas uma perspectiva tecnológica, foram 

incorporadas perspectivas capazes de representar as diferentes atividades que 

compõem o processo de desenvolvimento de software estruturadas ao longo do 

tempo. 

De forma a avaliar quais perspectivas adicionais deveriam ser incluídas na 

arquitetura do roadmap adaptado para empresas de software foram novamente 

analisadas as diferentes atividades que são executadas em um projeto de software. 

O desenvolvimento de um software segue um ciclo de vida definido (BOEHM, 1989; 

BECK, 1999; KRUCHTEN, 2000), começando com uma idéia ou necessidade que 

pode ser satisfeita completamente ou parcialmente com um sistema de software, e 

termina com a sua descontinuação.  

Desta forma, as seguintes perspectivas foram incorporadas para serem analisadas 

durante a o processo de construção do roadmap: 

• Requisitos: esta perspectiva incorpora a evolução das necessidades e desejos 

dos clientes, formalizados como requisitos de software (KAN et al., 1994); o 

processo de elaboração desta perspectiva é normalmente complexo, devido a 

quatro razões principais: a inabilidade dos usuários em conceber e comunicar o 
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que eles desejam e necessitam do software; a necessidade de adotar um certo 

grau de abstração para a especificação dos requisitos; a dificuldade de gerenciar 

os requisitos durante a execução do projeto e as forças contínuas que agem em 

direção à alteração dos requisitos (PARNAS; CLEMENTS, 1986). 

• Design e arquitetura: esta perspectiva analisa a evolução dos métodos, 

ferramentas e técnicas utilizadas para transformar os requisitos do software em 

descrições detalhadas de implementação. Bom design é a chave para a 

Engenharia de Software efetiva, já que constitui a base para reutilização de 

software (BIRK et al., 2003); desta maneira, iniciativas que buscam a reutilização 

de software devem ser analisadas nesta perspectiva. 

• Programação: o conhecimento representado nesta perspectiva compreende 

métodos e técnicas que serão utilizadas para realizar o design do software em 

conjuntos de programas, incluindo linguagens de programação e padrões de 

implementação e de documentação. 

• Testes: esta perspectiva analisa a evolução dos métodos, ferramentas e técnicas 

utilizadas para verificar e validar o software resultante. Os procedimentos de 

testes têm escopo diferente e incluem testes de unidades, módulos, subsistemas, 

sistemas e aceitação. Os procedimentos de testes devem ser consistentes com 

os padrões de qualidade propostos para organização. 

• Documentação: o conhecimento representado nesta perspectiva compreende 

métodos e técnicas que serão utilizadas para estruturar a documentação do 

software, tendo em vista a sua posterior manutenção, utilização pelos usuários e 

processos de customização realizados por empresas parceiras. 

 

Além das atividades de desenvolvimento, os projetos de software também 

compreendem um conjunto comum de processos gerenciais, que devem ser 

executados de forma a garantir que o projeto seja concluído de forma apropriada. 

Desta maneira, a análise destas atividades de gerenciamento de software também 

traz conhecimentos relevantes para a conceitualização da arquitetura do roadmap 

proposto. De acordo com o Software Engineering Institute (Hilburn et al., 1999), “o 

gerenciamento de software inclui os conceitos, métodos e técnicas para gerenciar 

produtos e projetos de software. O gerenciamento de software inclui atividades 
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relacionadas com gerenciamento de projetos, gerenciamento de riscos, garantia de 

qualidade de software e gerenciamento de configurações”. 

Utilizando a definição proposta pelo SEI (Hilburn et al., 1999) para incorporar novas 

perspectivas sobre gerenciamento de software, a arquitetura do roadmap 

customizado passou a incluir também as seguintes perspectivas: 

• Gerenciamento de projetos: inclui as atividades comuns de gerenciamento de 

projeto, tais como orçamento, cronograma, gestão de pessoal e motivação e 

comunicação com os diferentes stakeholders (DEMARCO, 1995; 

SOMMERVILLE, 2004). 

• Gerenciamento de riscos: trata-se de processo para identificar, analisar e 

desenvolver planos de mitigação de risco para um sistema intensivo de software 

enquanto este se encontra em desenvolvimento (WILLIAMS et al., 1999). Um 

risco de software denota um aspecto particular de uma tarefa de 

desenvolvimento que, se ignorada, irá aumentar a chance de falha do projeto 

(IVERSEN et al., 2004). 

• Gerenciamento de qualidade de software: é definido como uma abordagem 

planejada e sistemática para avaliar a qualidade e a aderência do software aos 

padrões de produto, processos e procedimentos. 

• Gerenciamento de configuração de software: endereça os problemas de 

gerenciamento da evolução do software. O gerenciamento de configuração pode 

ser considerado uma tarefa complexa, já que os desenvolvedores podem 

facilmente alterar o código, e as modificações podem ter impacto no 

comportamento geral do sistema por causa da dependência entre os módulos 

(GRINTER, 1995). 

• Integração de sistemas: envolve a integração de sistemas de independentes de 

software de forma a criar um sistema completo. Um sistema é um conjunto de 

componentes inter-relacionados, integrados de forma a atingir um objetivo 

(SOMMERVILLE, 2004). 

 

A figura a seguir ilustra a arquitetura final proposta para o Software Roadmapping. 
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Figura 37 – Arquitetura do Software Roadmapping 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Durante a execução desta pesquisa-ação, a arquitetura proposta para o roadmap 

específico  para empresas de software foi avaliada continuamente por especialistas 

no tema Technology Roadmapping que trabalham neste centro de pesquisas, 

durante reuniões realizadas especificamente com este propósito. 

A arquitetura proposta foi validada por estes especialistas quando o autor 

reescreveu inteiramente o exemplo apresentado no workbook T-Plan: the fast start to 

Technology Roadmapping (PHAAL et al., 2001), publicado por este centro de 

pesquisas e que aborda um processo decisório sobre desenvolver ou não um 

software para o setor farmacêutico, utilizando a arquitetura para desenvolvimento de 

roadmap em empresas de software, apresentado na figura 37. 

 



 

 

152 

7.3 VALIDANDO O MÉTODO PROPOSTO - ESTUDOS DE CASO F INAIS 

Após a realização da pesquisa-ação apresentada no item anterior, na qual a 

arquitetura do Software Roadmapping foi elaborada e validada junto aos 

especialistas da universidade britânica, o próximo passo da pesquisa teve como 

objetivo observar a repetitividade e a consistência do método proposto para 

alinhamento entre objetivos estratégicos e processo de desenvolvimento em 

empresas de software.  

Para isto, foram realizados quatro estudos de caso em empresas de software no 

Brasil. Esta metodologia de pesquisa foi considerada apropriada, pois, de acordo 

com Voss et al. (2002), os estudos de caso devem ser executados quando o 

fenômeno pode ser estudado no seu ambiente natural e teorias explanatórias 

relevantes podem ser formuladas a partir de análises elaboradas sobre as práticas 

observadas.  

A técnica T-Plan (PROBERT et al., 2003), apresentada no capítulo 2, foi empregada 

na condução de cada estudo de caso. Desta forma, em cada estudo de caso foram 

realizados os seguintes workshops: 

• Workshop 0 – Contexto: tendo como objetivo criar um referencial de análise 

comum para os participantes e estabelecer a dinâmica de condução do estudo, 

neste encontro foram apresentados os objetivos da pesquisa e também o 

referencial conceitual que forma a base para o planejamento das empresas de 

software discutido no capítulo anterior. Assim, neste encontro os participantes 

tomaram contato com a categorização proposta para empresas de software e 

com os principais produtos, serviços e atividades de desenvolvimento existentes 

em cada categoria; os participantes também tiveram a oportunidade de analisar a 

sua aplicabilidade dentro do seu contexto empresarial. 

• Workshop 1 – mercado: neste encontro, os principais objetivos estratégicos da 

corporação foram identificados e analisados, buscando clarificar as principais 

oportunidades e ameaças enfrentadas pela empresa, bem como evidenciar as 

suas principais competências e fraquezas. 

• Workshop 2 – produtos e serviços: neste encontro, os principais produtos e 

serviços imaginados pela corporação foram analisados, de forma a avaliar o grau 

com que eles contribuem para a obtenção dos objetivos estratégicos da empresa. 
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• Workshop 3 – processo de desenvolvimento: neste encontro, cada atividade que 

compõe o processo de desenvolvimento de software foi analisada, tendo em vista 

a identificação de quais serão os conhecimentos, técnicas e ferramentas 

necessários para desenvolver os produtos e serviços futuros, conceitualizados 

durante o segundo workshop. 

• Workshop 4 – charting: neste último encontro, os resultados finais do estudo 

foram apresentados aos participantes, incluindo o roadmap resultante do 

processo. Os participantes também receberam questionários para avaliar o 

processo proposto, podendo criticá-lo e sugerir aprimoramentos futuros. Os 

questionários de avaliação são apresentados no Apêndice 2. 

 

7.3.1 Primeiro estudo de caso: empresa orientada a produtos  

A empresa A foi fundada no final da década de 1990, desde a sua criação 

desenvolve um sistema de “gerenciamento de projetos corporativos” para empresas 

de base tecnológica, e por pretender comercializar este sistema com o maior número 

possível de clientes sem ter de customizá-lo às suas necessidades específicas é 

classificada como “orientada a produtos. Até hoje a empresa vivenciou duas fases 

principais: até 2003, quando os conceitos sobre gerenciamento de projetos 

encontravam-se em processo de difusão, ela executou principalmente atividades de 

consultoria e refinou a modelagem do produto de software a ser desenvolvido. A 

partir de 2003, com o recebimento de um aporte de capital, a empresa obteve 

recursos financeiros para efetivamente desenvolver o sistema de software, que 

atualmente está sendo entregue para seus primeiros clientes.  

O primeiro workshop analisou a posição atual da empresa no mercado e suas 

possíveis evoluções. Como a empresa está desenvolvendo um sistema para 

gerenciamento de projetos corporativos, a evolução do conhecimento embutido no 

software torna-se muito relevante para a elaboração de estratégias; desta maneira, a 

evolução dos conceitos sobre gestão de projetos e a compatibilização entre as 

funcionalidades oferecidas pelo software e estes novos conhecimentos foram 

analisados, resultando em importantes direcionadores de mercado. Em relação ao 

mercado em que a empresa atua, os desafios mais relevantes identificados incluíram 

a falta de conhecimento detalhado sobre a concorrência e a falta de 
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representatividade da empresa junto às associações de profissionais de 

gerenciamento de projetos. Em relação à necessidade de criação de parcerias 

estratégicas, outra consideração relevante originada durante este workshop 

relacionou-se com o processo de adoção do sistema pelos clientes finais. Pelo fato 

de o conceito de gerenciamento de projetos estar evoluindo rapidamente, grande 

parte das empresas ainda trabalha com sistemas de gerenciamento de projetos 

individuais, e o processo de adoção de um sistema de gerenciamento de projetos 

corporativo requer que os clientes primeiro reestruturem os seus processos de 

gerenciamento de projetos para, então, implantar um software adaptado de acordo 

com as suas necessidades específicas. Desta maneira, a empresa analisada terá de 

desenvolver parcerias com empresas orientadas a clientes e empresas orientadas a 

serviços capazes de capacitar os clientes e adaptar o software antes da implantação 

do sistema final. 

O segundo workshop discutiu algumas das funcionalidades mais importantes que 

deverão ser incorporadas em cada versão prevista do software. Atualmente a 

empresa está entregando a primeira versão do sistema, e planeja disponibilizar 

novas versões em 2008 e 2010, sendo que a versão de 2008 incorporará conceitos 

relacionados com gestão de portfolios de projetos, e a versão de 2010 incorporará 

conceitos relacionados com a gestão de inovações. 

O terceiro workshop analisou a evolução das diferentes atividades de 

desenvolvimento. Os processos mais importantes para uma empresa orientada a 

produtos incluem “testes”, e para este processo a companhia identificou a 

necessidade de desenvolver e formalizar uma metodologia de testes capaz de tornar 

o sistema estável e eficiente, fator prioritário e ainda bastante distante da sua 

realidade atual, e “documentação”, em que a companhia identificou a necessidade 

de documentar como o sistema deverá ser adaptado pelas empresas parceiras e 

como aprimorar a qualidade da documentação para o usuário final. Considerações 

relevantes relacionadas aos processos de gestão do projeto foram levantadas de 

forma a garantir a construção de uma metodologia gerencial de adaptação do 

software por empresas orientadas a serviços. 

No quarto workshop o roadmap final foi estruturado. As lacunas de conhecimento 

sobre mercado, versões do sistema e processo de desenvolvimento identificadas 

incluíram: 
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• Como estruturar uma rede de parceiros capazes de capacitar os clientes em 

gestão de projetos e adaptar o sistema de software de acordo com as 

características únicas de cada cliente. 

• Como estruturar os processos de desenvolvimento internos necessários para 

garantir as operações destes parceiros.  

• Como criar os métodos de testes e documentação de forma  a entregar o sistema 

de software no formato apropriado para seus clientes. 

A figura a seguir apresenta o roadmap final gerado neste estudo de caso: 
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Figura 38 - Roadmap final do estudo de caso – Empresa orientada a produtos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

7.3.2 Segundo estudo de caso: empresa orientada a s erviços 

A empresa B foi criada no início da década de 1990, quando os sistemas ERP 

(Enterprise Resource Planning) tornaram-se populares entre empresas de grande 

porte. Durante seus primeiros anos a empresa desenvolveu suas habilidades com 

este tipo de sistema, adaptando e implementando o sistema ERP desenvolvido por 

um grande fornecedor europeu em empresas de grande porte que atuam no Brasil e, 

conseqüentemente, posicionando-se como uma empresa orientada a serviços. No 

início da década de 2000, parte significativa das grandes empresas já tinha 

aplicações ERP implementadas, e, desta forma, com as oportunidades de mercado 

reduzidas, a empresa passou a complementar suas receitas com a comercialização 
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de aplicações de software específicas para clientes antigos e que desejavam 

expandir as funcionalidades dos seus sistemas. Atualmente a empresa tem 30 

funcionários, e seus clientes mais importantes são operadores logísticos. 

O primeiro workshop analisou as principais tendências do mercado em que esta 

empresa atua. Apesar de a companhia obter parte significativa das suas receitas 

com o desenvolvimento de sistemas de software únicos para clientes antigos, ela 

pretende retornar ao seu posicionamento original no mercado de serviços. Com a 

consolidação dos sistemas de software livre, que não exigem o pagamento de 

licenças, a empresa pretende comercializar a adaptação e implantação de um 

sistema ERP do tipo open source, minimizando os custos de aquisição para seus 

clientes e viabilizando o acesso de pequenas e médias empresas a este tipo de 

serviço. Contribuem para esta estratégia a marca da empresa, estabelecida ao longo 

dos anos, e a ampla experiência que ela tem na execução deste tipo de serviço. Os 

principais desafios incluem o desenvolvimento de uma estratégia completa de 

marketing para prospectar novos segmentos de mercado e a compreensão sobre 

como funciona a concorrência no mercado de desenvolvimento de software open 

source. 

Durante o segundo workshop a viabilização desta estratégia foi discutida. A empresa 

considera que esta nova linha de serviços poderá ser comercializada por mais de 

cinco anos, e os serviços a serem oferecidos incluem adaptação, implementação, 

treinamento e desenvolvimento de sistemas de software complementares para estes 

novos clientes. Para desenvolver estas capacidades, a empresa terá de aprimorar 

suas habilidades de programação utilizando linguagem Java, e esta será uma 

segunda linha de serviços que será comercializada. 

O terceiro workshop analisou as diferentes atividades de desenvolvimento de 

software necessárias para suportar os serviços que serão comercializados. Para 

esta categoria de empresas as atividades de desenvolvimento mais importantes 

incluem modelagem de sistemas e programação, e os participantes consideraram 

que estes processos devem ser formalmente estruturados de forma a obter 

economias de escala com os novos serviços oferecidos. Desta forma, a empresa 

planeja formalizar o processo de gerenciamento de requisitos e de programação e, 

como ela enfrenta alta rotatividade de funcionários, considerou importante o 

desenvolvimento de um sistema de gestão de conhecimento capaz de preservar o 
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conhecimento corporativo mesmo se um funcionário a deixar. Este sistema de 

gestão de conhecimento deve incluir todas as atividades do processo de 

desenvolvimento de forma a suportar iniciativas de reutilização de software. 

No quarto workshop o roadmap final foi estruturado. As principais lacunas de 

conhecimento sobre mercado, serviços a serem oferecidos e processos de 

desenvolvimento identificadas incluíram: 

• Como estruturar o novo canal de vendas de forma a atingir pequenas e médias 

empresas. 

• Como compreender as dinâmicas do mercado de software open source. 

• Como desenvolver um sistema de gestão do conhecimento robusto, promovendo 

o surgimento de padrões de codificação de forma a aumentar o nível de 

reutilização de software dentro da empresa. 

A figura a seguir apresenta o roadmap final gerado neste estudo de caso: 
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Figura 39 - Roadmap final do estudo de caso – empresa orientada a serviços 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

7.3.3 Terceiro estudo de caso: empresa orientada a clientes 

A empresa C foi criada na década de 1990. Durante os seus primeiros anos 

experimentou taxas elevadas de crescimento, desenvolvendo uma diversidade de 

sistemas de software para a Internet, posicionando-se como uma empresa de 

consultoria em marketing e tecnologia para empresas de grande porte e, desta 
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forma, caracterizando-se como empresa “orientada a clientes”. Atualmente é 

reconhecida como importante referência no mercado de consultoria sobre temas 

relacionados com estratégia corporativa, tais como gestão de conhecimento e 

gestão de ativos intangíveis. Emprega 60 funcionários e por desejar aumentar suas 

capacidades de consultoria e minimizar as atividades de desenvolvimento de 

software, encontra-se desenvolvendo uma nova estratégia corporativa. Desta 

maneira, o processo de construção do roadmap procurou estruturar como será esta 

nova estratégia de desenvolvimento. 

O primeiro workshop analisou as tendências e direcionadores de mercado para esta 

corporação. Atualmente, grande parte dos recursos financeiros obtidos pela empresa 

provem de atividades de consultoria; porém, durante os últimos anos a empresa 

diversificou as atividades de desenvolvimento de software, e grande parte dos 

sistemas criados não tem relacionamento com os temas de consultoria 

comercializados. A empresa identificou que deve aumentar sua compreensão sobre 

oportunidades de mercado relevantes tanto para a consultoria como para o 

desenvolvimento de software. Partindo da análise dos temas que trarão vantagens 

competitivas para empresas de grande porte nos próximos cinco anos, os 

participantes identificaram quais serão mais importantes para o desenvolvimento de 

sistemas de software lucrativos. 

O segundo workshop analisou quais serviços devem ser oferecidos de forma a 

atingir as oportunidades de mercado previamente identificadas. A empresa 

considerou que para desenvolver sistemas de software únicos para seus clientes é 

necessário também oferecer serviços de consultoria relacionados de forma a criar o 

nível de maturidade desejado sobre um determinado tema para seus clientes antes 

de desenvolver os sistemas de software únicos. Desta forma, ela definiu que os 

serviços a serem oferecidos incluem consultoria estratégica em tecnologia, 

prospecção tecnológica, planejamento tecnológico e desenvolvimento de software. 

O terceiro workshop analisou a relevância das diferentes atividades de software para 

esta empresa. Como a empresa planeja comercializar serviços de consultoria antes 

de desenvolver os sistemas de software para seus clientes, ela considerou relevante 

terceirizar parte das suas atividades de desenvolvimento junto às fábricas de 

software, minimizando a complexidade gerencial dos seus processos internos. Como 

conseqüência, a gestão de requisitos e os procedimentos de testes, necessários 
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para especificar o software a ser desenvolvido e validar o sistema antes de ele entrar 

em operação no cliente final tornam-se processos prioritários. Finalmente, como a 

empresa é responsável pela entrega do sistema para o cliente no prazo, de acordo 

com o orçamento e com padrões de qualidade aceitáveis, o gerenciamento de 

projetos terá de concentrar parte das suas atividades com o gerenciamento de 

fornecedores externos. 

No quarto workshop o roadmap final foi estruturado. As lacunas de conhecimento 

sobre mercado, serviços a serem comercializados e processo de desenvolvimento 

identificadas incluíram: 

• Como priorizar as diferentes oportunidades de mercado de forma a desenvolver 

competências sobre temas estratégicos que serão capazes de trazer vantagens 

competitivas para seus clientes, sincronizando a evolução de diferentes produtos 

e serviços a serem oferecidos. 

• Como formalizar os novos produtos e serviços de consultoria. 

• Como vincular as atividades de consultoria com a comercialização e o 

desenvolvimento de software. 

• Como criar o sistema de gerenciamento de software e métodos de homologação, 

buscando terceirizar parte do processo de desenvolvimento. 

A figura a seguir apresenta o roadmap final gerado neste estudo de caso: 
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Figura 40 - Roadmap final do estudo de caso – empresa orientada a clientes 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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7.3.4 Quarto estudo de caso: empresa desenvolvedora  de software  embutido 

A empresa D foi criada no início da década de 2000, buscando explorar novos 

modelos de negócios que utilizam a rede de telefonia celular para transmissão de 

dados entre máquinas remotas e servidores corporativos. Durante seus primeiros 

anos ela desenvolveu um protótipo do seu sistema, incluindo hardware (modem e 

servidores) e software (embutido e para o servidor). Este protótipo foi comercializado 

com um pequeno número de grandes empresas para ser usado em aplicações 

experimentais. Alguns anos depois a empresa assinou um importante contrato com 

um grande distribuidor de energia elétrica que desejava usar os sistemas de 

transmissão para receber informações sobre o consumo de energia em escritórios e 

residências, automatizando este processo de forma a aumentar sua eficiência e 

diminuir seus custos. Durante este período a empresa expandiu-se 

consideravelmente e atualmente possui 40 funcionários. 

O primeiro workshop analisou a evolução da empresa e seu posicionamento atual e 

planejado no mercado. Quando ela desenvolveu seus primeiros protótipos, a 

solução apresentada para o mercado precisava ser reconhecida como uma inovação 

relevante, e, desta forma, o software embutido precisava ser suficientemente robusto 

para ser usado por diferentes corporações em diferentes situações. Em uma 

segunda fase, a empresa teve de adaptar as suas soluções e desenvolver novas 

aplicações de acordo com as expectativas da empresa de energia elétrica, e, como 

conseqüência, neste momento os sistemas de software passaram a ser 

desenvolvidos de acordo com as especificações únicas deste cliente. 

A análise destas duas realidades distintas vivenciadas nesta única empresa permite 

a compreensão sobre como se relacionam os modelos elaborados para o setor de 

Telecomunicações (capítulo 4) e para o setor de software (capítulo 5). Num primeiro 

momento, a área de desenvolvimento de hardware tinha características semelhantes 

às de uma “Desenvolvedora”, pois o grande desafio para a corporação era a 

introdução de uma solução inovadora no mercado de Telecomunicações, 

independentemente do cliente. Como conseqüência, a área de software apresentava 

características similares às de empresas “orientadas a produtos”, pois o sistema final 
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seria entregue sem adaptações, diretamente para o consumidor final. Num segundo 

momento, a área de desenvolvimento de hardware passou a se comportar como 

uma “Integradora”, desenvolvendo os seus sistemas de acordo com as 

necessidades da empresa de energia. Como conseqüência, neste momento a área 

de desenvolvimento de software adquiriu características similares às de uma 

empresa “orientada a clientes”, já que os sistemas de software foram desenvolvidos 

especificamente para este cliente único.  

Atualmente, a empresa planeja reassumir sua posição inicial no mercado, atuando 

como uma “Desenvolvedora” de soluções inovadoras para transmissão de dados e 

buscando comercializar estas soluções com diversas empresas de grande porte 

para serem utilizadas em diferentes situações. Desta forma, a empresa terá de 

adotar novamente estratégias de desenvolvimento de software similares às 

estratégias adotadas em empresas “orientadas a produtos”. 

Durante o segundo workshop o desenvolvimento de novos produtos foi analisado. 

Ao retomar seu posicionamento no mercado enquanto “Desenvolvedora”, grande 

parte das possibilidades de desenvolvimento de produtos inovadores encontra-se 

relacionada com a disponibilidade das novas tecnologias de transmissão de dados, 

tais como Wi-Fi, Wi-Max e outras. Desta forma, iniciativas de desenvolvimento de 

software serão orientadas para suportar a adoção destas novas tecnologias no 

desenvolvimento de novas soluções de transmissão de dados, viabilizando as 

funcionalidades inovadoras.  

O terceiro workshop analisou como estruturar diferentes atividades de 

desenvolvimento de software nesta empresa. Como o desenvolvimento de software 

terá de suportar o desenvolvimento de novos produtos, o desafio mais importante 

para esta empresa é o estabelecimento de uma metodologia de testes e garantia de 

qualidade de software capaz de assegurar que o sistema entregue está apto a 

executar aplicações consideradas como missão crítica. A reutilização de software é 

um objetivo importante, e o uso de padrões de arquitetura (design paterns) é 

considerado como relevante para criar procedimentos de reutilização de software. O 

desenvolvimento de um sistema de gestão de conhecimento para estruturar, 

formalizar e reter o conhecimento corporativo sobre padrões de desenvolvimento de 

software é também um objetivo. O sistema de gestão de conhecimento deve incluir 

todas as atividades envolvidas no processo de desenvolvimento. 
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No quarto workshop o roadmap final foi estruturado. As principais lacunas de 

conhecimento sobre mercado, sistemas de software e processos de 

desenvolvimento identificadas incluíram: 

• Como conduzir a transição do posicionamento atual, “orientado a clientes”, para o 

posicionamento planejado, “orientado a produtos”. 

• Como criar a metodologia de testes apropriada de forma a garantir que o 

software entregue será consistente de modo a satisfazer os padrões de 

qualidade esperados pelos clientes. 

• Qual certificação de qualidade será mais importante para a empresa do ponto de 

vista do cliente. 

• Como desenvolver um sistema de gerenciamento de conhecimento consistente, 

promovendo a emergência de padrões de desenvolvimento e buscando 

aprimorar a reutilização de software dentro da empresa. 

 

7.3.5 Discussão sobre os estudos de caso 

Os resultados obtidos com os estudos de caso comprovam que a arquitetura 

proposta para o Software Roadmapping atingiu um patamar de maturidade, pois as 

camadas propostas no item 7.2. permaneceram estáveis em todas as análises, não 

sendo necessária a incorporação ou exclusão de camadas. 

Por outro lado, todas as etapas elaboradas a partir do T-Plan apresentaram-se como 

relevantes e suficientes. O workshop preliminar, em que as companhias tiveram a 

oportunidade de analisar sua posição atual e futura no mercado utilizando as 

categorias de empresas propostas, criou uma base comum de entendimento, 

facilitou a execução dos demais workshops (mercado, produtos e serviços, processo 

de desenvolvimento e charting), trouxe considerações relevantes para a definição 

dos objetivos estratégicos e permitiu a visualização de quais sistemas seriam mais 

importantes, antecipando quais processos de desenvolvimento de software seriam 

mais relevantes. Os roadmaps obtidos foram utilizados tanto para planejamento 

interno nestas organizações como para explicar planos corporativos para 

investidores potenciais.  

Finalmente, as principais considerações obtidas durante a construção dos três 
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primeiros roadmaps estão sumarizadas na tabela a seguir: 

 

 Orientadas a Clientes Orientadas a Serviços Orientadas a Produtos 

Mercado Quais temas serão 
considerados 
estratégicos pelos 
clientes potenciais? 

Quais produtos 
complexos trarão 
maiores revendas? 

Quais conhecimentos 
trarão mais capacidades 
inovadoras para os 
sistemas finais? 

Produtos e 
serviços 

Quais atividades de 
consultoria maximizam 
as vendas de sistemas 
de software? 

Quais serviços de 
software trarão maiores 
economias de escala? 

Quais características 
deverão ser incorporadas 
em cada versão do 
sistema? 

Gerenciamento 
de software 

Como gerenciar as 
fábricas de software? 

Como gerenciar o 
conhecimento corporativo 
enfrentando alta 
rotatividade de pessoal 
causada por orçamentos 
restritos? 

Como gerenciar 
parceiros orientados a 
serviços e clientes? 

Processo de 
desenvolvimento 
de software  

Como validar o software 
desenvolvido por 
fornecedores externos? 

Como minimizar os 
custos de 
desenvolvimento de 
software? 

Como desenvolver 
métodos apropriados de 
testes e documentação? 

Tabela 9 – Principais considerações sobre os estudos de caso realizados 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

7.4 DISCUSSÃO SOBRE O MÉTODO PROPOSTO 

 

As iniciativas de pesquisa descritas neste capítulo tiveram por escopo o 

desenvolvimento de um método para alinhamento entre objetivos estratégicos e 

gestão tecnológica específico para empresas de software, incorporando as 

considerações levantadas durante o processo de construção do modelo conceitual 

apresentado no capítulo 5.  

Os resultados obtidos com estas iniciativas de pesquisa apresentam este método, 

validado por especialistas acadêmicos e profissionais do setor, capaz de ser 

replicado de forma prática e sistêmica em diferentes empresas de software, incluindo 

empresas “orientadas a clientes’, “orientadas a serviços” e “orientadas a produtos”. 

Desta forma, as questões 6 e 7, propostas para esta pesquisa, também foram 

respondidas. 

O processo de estruturação dos roadmaps trouxe ainda algumas considerações 

relevantes para o aprimoramento da técnica proposta. Primeiro, pelo fato de o 
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número de variáveis que têm de ser representadas graficamente ser bastante 

expressivo, a utilização de apenas um gráfico apresentou-se como um desafio; 

porém, a utilização de apenas um gráfico provou ser importante pois permite a 

visualização completa do processo de planejamento corporativo realizado. Segundo, 

é interessante registrar o contexto exato de cada aspecto analisado durante a 

execução do processo de forma a manter um histórico do roadmap desenvolvido. 

Em ambos os casos, a utilização de um software específico para a construção de 

roadmaps pode ser apropriada. 
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8 CONCLUSÕES 

Este projeto de pesquisa objetivou a elaboração de um método para alinhamento 

entre objetivos estratégicos e processo de desenvolvimento em empresas de 

software. 

Para isto, foi elaborado um modelo conceitual capaz de sustentar o processo de 

planejamento estratégico em empresas de software, apresentando um referencial de 

análise que incorpora questões sobre mercado, objetivos estratégicos, produtos e 

serviços e processo de desenvolvimento. 

Por último, uma técnica tradicional de alinhamento entre objetivos estratégicos e 

gestão tecnológica foi adaptada de forma a incorporar as considerações 

apresentadas pelo modelo conceitual elaborado resultando no método proposto, 

capaz de ser aplicado em diferentes empresas de software de forma sistêmica e 

repetítível, viabilizando o alinhamento entre objetivos estratégicos e processo de 

desenvolvimento.  

Os principais produtos desta tese e suas contribuições para a Engenharia de 

Produção e para a Engenharia de Software são apresentadas a seguir. 

 

8.1 CONTRIBUIÇÕES TRAZIDAS PELO MODELO “DINÂMICAS 
ORGANIZACIONAIS – SETOR TELECOMUNICAÇÕES” 

 

Este modelo, desenvolvido durante a primeira etapa de pesquisa em campo e 

validado com a realização de um estudo de caso sobre processos de “Emancipação 

Digital”, é apresentado novamente a seguir: 
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OperadoresIntegradoras

Desenvolvedoras

Sistema (Soluções Integradas)

Características Sistema

Produtoras

Características 
Solução Solução

Características 
Solução Solução

ProdutoProjeto
Produto

Mercado

 
Figura 16 – Dinâmicas Organizacionais do Setor de Telecomunicações 

Fonte:  Fleury e Fleury (2004) 

 

As principais contribuições em termos de referencial teórico trazidas por este modelo 

incluem: 

• O modelo propõe um referencial de análise que segmenta de maneira 

estruturada as empresas de software e de hardware que atuam no setor de 

Telecomunicações, de acordo com suas características mais relevantes e, desta 

forma, pode ser utilizado em conjunto com o modelo de camadas proposto por 

Fransman (2001) enquanto referencial para análises sobre este setor.  

• Este modelo fundamentou a evolução dos conceitos propostos anteriormente por 

Fleury et al. (2004), utilizado como base para identificação das novas categorias 

de empresas. Esta evolução resultou em novos referenciais para análise do setor 

de Telecomunicações, aeronáutico, automotivo e têxtil (FLEURY; FLEURY, 2004; 

FLEURY; FLEURY, 2006; FLEURY et al.; 2006 a). 

• O modelo propõe um referencial de análise que incorpora simultaneamente 

empresas de serviços (“Operadoras”) e de manufatura (“Integradoras”, 

“Desenvolvedoras” e “Produtoras”). Desta forma, representa uma evolução em 

relação aos modelos anteriores que analisam estes segmentos produtivos de 

maneira independente, separando as empresas de serviços das empresas 

manufatura (SILVESTRO et al., 1992; SILVESTRO, 1999); pelo fato de que cada 

vez mais os produtos manufaturados são comercializados em conjunto com uma 

série de serviços relacionados (como por exemplo assistência técnica e serviço 
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de atendimento ao consumidor), a utilização deste tipo de abordagem pode 

viabilizar análises mais atuais e relevantes. 

• O modelo descreve detalhadamente algumas das principais características de 

cada categoria de empresas identificada e, desta forma, apresenta 

considerações que podem ser utilizadas de forma prática em processos de 

planejamento estratégico para empresas do setor. 

 

8.2 CONTRIBUIÇÕES TRAZIDAS PELO MODELO “DINÂMICAS 
ORGANIZACIONAIS – SETOR SOFTWARE” 

 

Este modelo, desenvolvido durante a segunda etapa da pesquisa em campo e 

validado com a aplicação de entrevistas semi-estruturadas com especialistas do 

setor, é apresentado novamente a seguir: 

 

Usuários de
SoftwareOrientadas a Clientes

Orientadas a ServiçosOrientadas a Produtos

Produtos de Software
- Ferramentas
- Componentes

Software
Customizado

Requisitos de
Customização

Software Original 

Requisitos Software

Produtos de Software
- Aplicativos

Produtos de Software
- Produtos Complexos

 
Figura 33 - Dinâmicas Organizacionais do Mercado de Software 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As principais contribuições em termos de referencial teórico trazidas por este modelo 

incluem: 

• Em relação à segmentação do mercado, o modelo apresenta três categorias 

principais de empresas, segmentadas de acordo com um critério único (número 

de clientes dividido por número de projetos). 
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• Em relação aos objetivos estratégicos mais relevantes para cada categoria 

identificada, o modelo permite que as empresas de software alinhem seus 

objetivos estratégicos com as características dos mercados em que atuam. 

• Em relação aos principais produtos e serviços comercializados em cada 

categoria de empresa, o modelo propõe a existência de seis tipos principais de 

sistemas de software: aplicativos, ferramentas, componentes, produtos 

complexos, software customizado e software original. A descrição destes 

sistemas de software engloba as tipologias apresentadas por outras teorias 

(HOCH et al., 1999; VELOSO et al., 2003; DTI, 2004) de forma mais consistente 

e com menor interferência entre as categorias propostas  

• Em relação às atividades de desenvolvimento mais relevante para cada categoria 

de empresas, o modelo permite a clara identificação de quais são estas 

atividades, viabilizando a sua priorização de forma a alinhá-las com os objetivos 

estratégicos propostos pela corporação, facilitando a compreensão e 

incorporação das práticas mais relevantes apresentada em trabalhos como 

proposto por Hoch et al. (1999), descrito no capítulo 2. 

• Desta forma, o modelo apresenta um referencial consistente para análise das 

características atuais e para formulação de estratégias corporativas em 

empresas de software.  

• Este referencial de análise pode ser utilizado no estabelecimento de 

direcionadores para processos de melhoria de software; por exemplo, para 

empresas que desejam evoluir áreas de processos específicas, como proposto 

no modelo CMMI versão 1.1 (CHRISSIS et al., 2003), é possível determinar quais 

as áreas mais relevantes de acordo com o perfil da empresa (testes para 

empresas “orientadas a produtos”, gerenciamento de projetos para empresas 

“orientadas a serviços”, gerenciamento de requisitos para empresas “orientadas a 

clientes”, etc), permitindo a integração entre os conceitos propostos e conceitos 

apresentados pela Engenharia de Software. 

• Como mencionado no final do capítulo 2, Boehm (2003) propõe o conceito de 

Engenharia de Software Baseada em Valor (Value Based Software Engineering – 

VBSE) como abordagem capaz de trabalhar a inconsistência existente 

atualmente entre estratégia de negócios e engenharia de software. O modelo 
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aqui proposto pode ser utilizado em conjunto com a teoria desenvolvida por 

Boehm (2003), pois tem como foco principal a incorporação de conceitos 

provenientes da área de gestão tecnológica, sendo capaz de trazer 

considerações relevantes à proposta do VBSE, que tem como foco principal a 

aplicação de conceitos econômicos para análise de projetos de software. 

 

8.3 ANALISANDO O RELACIONAMENTO ENTRE OS MODELOS 
PROPOSTOS 

 

Como apresentado no item 7.4.4., a aplicação do modelo conceitual em empresas 

que desenvolvem software embutido requer que o modelo proposto para o setor de 

Telecomunicações e o modelo proposto para o setor de software sejam analisados 

em conjunto. Assim, quando a empresa posiciona-se como uma “Desenvolvedora”, 

então a sua área de software deve assumir o posicionamento “orientado a produtos” 

(relacionamento “1”, apresentado na figura a seguir); por outro lado, quando a 

empresa posiciona-se como uma “Integradora”, então a sua área de software deve 

assumir o posicionamento “orientado a clientes” (relacionamento “2”, apresentado na 

figura a seguir). 

 

Usuários de
SoftwareOrientadas a Clientes

Orientadas a ServiçosOrientadas a Produtos

OperadoresIntegradoras

Desenvolvedoras

Produtoras

2
SoftwareTelecomunicações

1

 
Figura 41 - Relacionamento entre o Modelo de Telecomunicações e o Modelo de Software 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em ambas as situações, o posicionamento da empresa em relação ao modelo 

proposto para o setor de Telecomunicações determina qual deve ser o seu 

posicionamento em relação ao modelo proposto para o setor de software. A principal 
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competência das empresas “Desenvolvedoras” relaciona-se com os seus processos 

de pesquisa e desenvolvimento, tendo em vista a criação de soluções tecnológicas 

inovadoras. Como parte das funcionalidades inovadoras é viabilizada pelos sistemas 

de software e as soluções são transacionadas com empresas “Integradoras” e 

“Operadoras” sem customização posterior, então a área de desenvolvimento de 

software apresenta características “orientadas a produtos”, pois o software deve 

trazer funcionalidades inovadoras, apresentar alta qualidade e demandar pouca 

customização. Por outro lado, a principal competência das empresas “Integradoras” 

relaciona-se com o desenvolvimento de sistemas de acordo com as especificações 

únicas fornecidas pelas empresas “Operadoras” para estabelecimento de um serviço 

imaginado. Como o sistema a ser desenvolvido é composto por diferentes soluções 

tecnológicas padronizadas desenvolvidas por “Desenvolvedoras”, o processo de 

integração entre estas soluções é viabilizado pelos sistemas de software, que 

possibilitam esta “aderência” através da recepção, processamento e transmissão de 

dados entre as diferentes soluções. 

 

8.4 CONTRIBUIÇÕES TRAZIDAS PELA DIAGONAL “VOLUME-
VARIEDADE” PARA O SETOR DE SOFTWARE 

 

O item 6.2. deste trabalho trouxe a diagonal “volume-variedade” para empresas de 

software, apresentada novamente na figura a seguir: 
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Figura 35 – Diagonal “volume-variedade” para empresas de software 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

A proposição desta diagonal “volume-variedade” traz as seguintes contribuições: 

• A conceituação de um referencial de análise utilizando tipos genéricos de 

processos para empresas de software é relevante pois incorpora todas as 

empresas que atuam no setor de acordo com um mesmo referencial, viabilizando 

comparações entre perfis organizacionais distintos e permitindo a generalização 

dos conceitos propostos, o que não seria possível caso fossem comparadas uma 

empresa “prestadora de serviços” (apenas um cliente por sistema) e uma 

empresa “desenvolvedora de produtos” (mais de um cliente por sistema), como 

apresentam estudos elaborados sobre este setor (VELOSO et al., 2003; DTI, 

2004). 

• O referencial apresentado complementa os referenciais anteriormente propostos 

para análise dos setores de manufatura e de serviços (SILVESTRO et al., 1992; 

SILVESTRO, 1999). Este referencial parte do princípio de que a produção de 

software não é similar à produção de serviços ou de manufatura, e por este 

motivo, deve ter as suas particularidades consideradas durante o processo de 

elaboração de análises estratégicas. 

• Porém, a categorização proposta é consistente e complementar com as análises 

previamente identificadas, pois considera que certas empresas desenvolvem 



 

 

172 

sistemas de software com características mais próximas às empresas de 

manufatura (“orientadas a produtos”), e outras empresas desenvolvem sistemas 

de software de forma mais próxima às empresas de serviços (“orientadas a 

serviços” e “orientadas a clientes”). 

• Desta forma, o modelo proposto apresenta um referencial único para análise de 

empresas que atuam no setor de software, que pode ser generalizado em 

diferentes contextos, pois compreende todos os processos genéricos executados 

nestas empresas (SOMMERVILLE, 2004) e permite a priorização da importância 

relativa de cada atividade de desenvolvimento de acordo com a sua posição 

corrente e esperada na diagonal “volume-variedade”. 

 

8.5 O MÉTODO SOFTWARE ROADMAPPING  

 

Este método, desenvolvido durante a terceira etapa da pesquisa em campo e 

validado com a realização de estudos de caso em empresas “orientadas a clientes”, 

“orientadas a serviços” e “orientadas a produtos”, é apresentado novamente a 

seguir: 
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Figura 37 – Arquitetura do Software Roadmapping 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A proposição do método Software Roadmapping traz as seguintes contribuições: 

• O método é consistente com trabalhos anteriormente publicados sobre 

alinhamento entre objetivos estratégicos e gestão tecnológica (PHAAL et al., 

2003). 

• A arquitetura do método incorpora considerações específicas sobre o processo 

de desenvolvimento de software, comuns para todas as empresas de software 

(SOMMERVILLE, 2004). A arquitetura proposta durante a pesquisa-ação 

realizada revelou-se estável durante os quatro estudos de caso realizados, não 

requerendo adaptações específicas em nenhum contexto empresarial. 

• Muitos dos benefícios do método são derivados do seu processo de execução, 

pois a interação entre diferentes participantes com um objetivo comum viabiliza o 
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compartilhamento de informações e perspectivas, garantindo um mecanismo 

eficaz para análise de problemas, oportunidades e idéias. 

• O método proposto apresentou-se como altamente relevante em todas as 

empresas analisadas, sendo utilizado no planejamento estratégico das empresas 

(foco interno) e na comunicação com investidores e acionistas (foco externo).  

 

8.6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Com relação ao modelo conceitual proposto para análise de diferentes categorias de 

empresas de software, pode-se identificar as seguintes limitações: 

• Arquitetura Orientada a Serviços: nas empresas que têm a “arquitetura orientada 

a serviços” (Service Oriented Architecture - SOA) como principal modelo de 

negócios, questões relevantes sobre o enquadramento da área de software como 

“orientada a produtos” ou “orientada a clientes” foram levantadas. A conclusão 

obtida é que o enquadramento destas áreas de negócios decorre da análise 

sobre quem homologa e é responsável pelo software desenvolvido. Caso a 

homologação e responsabilidade pertença à área de software, então esta área 

tem características “orientadas a produtos”, pois neste caso, considera-se que 

todos os usuários do serviço são clientes diretos da área de software; por outro 

lado, caso a homologação e responsabilidade pertença a outras áreas, então a 

área de software tem características “orientadas a clientes”, pois se considera 

que apenas a área de homologação é cliente direta da área de software. 

• Priorização das atividades de desenvolvimento: as atividades de 

desenvolvimento identificadas como mais relevantes para cada categoria 

apresentada foram estabelecidas a partir de um extenso processo de condução 

de entrevistas semi-estruturadas. Porém, dependendo do contexto em que uma 

determinada empresa se encontra, é possível que práticas de desenvolvimento 

consideradas menos relevantes de acordo com o referencial criado apresentem-

se como extremamente relevantes para este contexto específico. 
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Com relação ao método para alinhamento entre objetivos estratégicos e processo de 

desenvolvimento em empresas de software, pode-se identificar as seguintes 

limitações: 

• Tempo e esforço: O método requer a participação de diversos executivos, 

pertencentes à diferentes áreas da empresa de software, em cinco encontros 

com aproximadamente 3 horas de duração. O comprometimento de diversas 

pessoas é necessário para que o método proposto gere bons resultados, pois é a 

incorporação de diversas perspectivas de análise que garante a riqueza do 

processo.  

• Qualidade da informação: como todo processo de planejamento, os resultados 

obtidos dependem diretamente das informações utilizadas durante o processo. 

Este fato representa um risco para o projeto, e pode ser superado conforme as 

lacunas de informações de conhecimento sejam identificadas e novas 

informações complementares coletadas (PROBERT et al., 2003). 

• Responsabilidade do processo: para obter sucesso, as diferentes partes 

envolvidas na construção do roadmap devem contribuir com os objetivos do 

processo. Para isto, é necessário que a alta direção da empresa defina um 

responsável para a sua condução, com autonomia e respaldo. 

• Qualidade do Roadmap: por ser a representação principal de um processo 

complexo de análise, o roadmap resultante pode deixar de incorporar 

informações significativas mencionadas durante o seu processo de construção. 

Esta limitação pode ser contornada com a utilização de sistemas de informação 

auxiliares, capazes de registrar o contexto da evolução do raciocínio que resulta 

no roadmap. 

 

8.7 CONTINUIDADE DO TRABALHO 

 

A continuidade deste trabalho acontece em duas linhas principais: 

• Em relação à fronteira de estudos que compreende a fronteira entre Engenharia 

de Software e Engenharia de Produção, o método possibilita a formalização 

sobre quais são as atividades de desenvolvimento mais relevantes para cada 



 

 

176 

categoria de empresa de software identificada, considerando o conjunto dos seus 

objetivos estratégicos. Desta forma, é possível a adaptação ou desenvolvimento 

de novos modelos de maturidade de processo de software (BECK, 1999; 

KRUCHTEN, 2000; CHRISSIS et al., 2003; ISO, 2004) que incorporem estas 

novas considerações de acordo com os objetivos estratégicos propostos pela 

organização. 

• Ainda em relação a esta fronteira de estudos, o método proposto pode ser 

analisado em conjunto com as novas teorias que procuram incorporar 

considerações de valor à Engenharia de Software, como proposto por Boehm 

(2003), que mescla fundamentos econômicos e engenharia de software. 

• Em relação à Engenharia de Produção, os modelos conceituais e o método 

proposto podem ser utilizados para analisar o segmento de software de forma 

específica, distinta dos setores de manufatura e de serviços. Como mencionado 

anteriormente, sistemas de software são recentes e até o momento vinham 

sendo analisados principalmente de acordo com referenciais desenvolvidos de 

acordo com a realidade específica dos sistemas de manufatura ou de serviços. 

As áreas da Engenharia de Produção que podem empregar estes conceitos para 

validar seus referenciais de acordo com as empresas de software incluem 

planejamento, programação e controle da produção, organização do trabalho e 

engenharia econômica, entre outras. 
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APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 
 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 

Departamento de Engenharia de Produção 

Pesquisa "Estado da Prática em Engenharia de Software" 

  1. Dados gerais da empresa 
 

 

   

CNPJ   

Empresa*   

Home Page   

Endereço   

Complemento        Bairro   

Cidade        Estado    

Telefone        Fax   

Ramo de negócio da empresa    

Data de fundação da empresa    

Quantidade de Funcionários   

Faturamento   

    

*: Campo obrigatório   
 

2. Informações do Respondente do Questionário 

    

Nome   

Cargo   

Email   

Telefone   Fax   

    
 

3. Informações gerais sobre projetos de software na empresa 
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Quantidade de projetos de desenvolvimento de software em execução ou encerrados nos últimos 3 meses    

Quantidade de clientes ativos    

Quantidade de profissionais diretamente envolvidos na  
área de desenvolvimento de software    

Para quais plataformas de hardware são desenvolvidos projetos de software ? (marque 1 ou mais itens) Mainframe 

Cliente Servidor 
Internet  
PC 

Outros 
  

Qual o perfil principal dos clientes da área de desenvolvimento de software ? Clientes Internos (outros deptos) 
Pessoas Físicas 
Pessoas Jurídicas 

Orçamento mensal da área de desenvolvimento  
de software    

    

Em relação ao desenvolvimento dos seguintes tipos de software, classifique a sua 
importância na composição do faturamento/receitas da empresa: 

Tipo de Software Estratégico Muito Importante  Importante Desenv. Ocasional  Não Desenvolve  Páginas Web   
Portais   
Sistemas Transacionais (ERP)   
Sistemas de Informação Gerencial (SIG)   
Sistemas Departamentais   
Projetos específicos / por demanda   
Software Embutido   
Software de Missão Crítica   
Softwares Pacote (Prateleira)   
Outros Softwares   
Especifique os outros tipos de software    
    

Comentários sobre esta questão ?    
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4. Processos Organizacionais 

Quanto ao planejamento de Projetos de Desenvolvimento de Software 

Em que grau a sua área de 
desenvolvimento realiza as seguintes 
práticas ? 

Para nenhum projeto 

Para poucos projetos 
Para alguns projetos 

Para a maioria dos projetos 
Para todos os projetos  

Estimativas de tamanho   

Estimativas de tempo / prazo de  conclusão    

Estimativas de recursos de mão de obra   

Estimativas de recursos materiais    

Estimativas de custos    

Estimativas de defeitos    

Estimativas de retrabalho    

Análise de viabilidade (custo/benefício)    

Estimativas de risco    

Planos de contingência    

Planos de aceitação    

Planos de controle de qualidade do 
processo    

Planos de controle da qualidade do  
produto    

Planos de ambiente e infra estrutura    

Comentários sobre esta questão ?    

     
 

Quanto ao controle de Projetos de Desenvolvimento de Software 

Qual a periodicidade de coleta de 
dados para controle ? Diário 

Mais de uma vez por semana 

Uma vez por semana 
Quinzenal Mensal 

 

Dados sobre trabalho realizado (prazos)   

Dados sobre custos   
Dados sobre qualidade do projeto   
Comentários sobre esta questão ?    
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Quais medições são produzidas ? Nunca Raramente 
De vez em quando 

Frequen- temente  Sempre 
 

Tamanho de software    

Tempo total de desenvolvimento    

Tempo de desenvolvimento por fase do 
projeto    

Cumprimento do Prazo   

Custo total do projeto    

Custo por fase do projeto    

Defeitos totais do projeto    

Defeitos por fase do projeto    

Nível de satisfação do cliente    

Auditoria de sistemas    

Retrabalho   

Mudança de Escopo   

Outras   

Comentários sobre esta questão ?    
    

Quais técnicas são utilizadas para 
medir o acervo de software (em 
desenvolvimento ou concluído) ? 

Para nenhum projeto 

Para poucos projetos 
Para alguns projetos 

Para a maioria dos projetos 
Para todos os projetos  

Quantidade / conteúdo das versões    

KLOC    

Pontos de Função    

COCOMO    

Use Case Points    

Outras   

Comentários sobre esta questão ?    

  
 

Quanto à avaliação dos Projetos de Desenvolvimento de Software 



 

 

189 

Qual a periodicidade de avaliação e 
revisão do planejamento elaborado ? Diário 

Mais de uma vez por semana 

Uma vez por semana 
Quinzenal Mensal 

 

Periodicidade de avaliação e revisão    

    

Quanto às melhorias do Processo de Desenvolvimento de Software 

Quais os principais objetivos dos 
processos de melhoria ? 

Nada Importante Pouco Importante  Importante Bastante Importante Muito Importante  

Exatidão de estimativas   

Eficiência na remoção de defeitos   

Reutilização de código   

Redução da intensidade de falhas   

Redução de custos   

Redução da quantidade de defeitos   

Produtividade por atividade   

Gerenciamento dos projetos    

Outros   

Comentários sobre esta questão ?   
 

Em relação aos modelos de melhoria de processo 

Adota ou pretende adotar algum 
modelo de melhoria de processo ? 

Não, e não pretendo 
Não, mas pretendo 

Sim, mas  não formalmente
Sim, em  processo  de adoção 

Sim, já  adotado 
 

CMM    

CMMI    

ISO9000/ISO90003   

ISO12207    

ISO15504    

BOOTSTRAP    

TRILLIUM    

Outros   
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Comentários sobre esta questão ?   

    
Se certificado formalmente por algum do modelos acima, qual o nível de certificação e o prazo de validade 

Nível:   Data de Validade:  

  
Treinamento 

Quais os tipos de treinamento 
realizados com o pessoal da área de 
desenvolvimento ? 

Nunca são realizados Realizados esporadicamente  Realizados frequentemente  

Gerencial   

Modelagem de negócios   

Modelagem de sistemas   

Especificação e gerenciamento de requisitos   

Gerenciamento de configurações   

Revisões técnicas de sistemas   

Testes de sistemas   

Documentação de sistemas   

Programação   

Ambiente   

Qualidade do processo   

Qualidade do produto   

Comentários sobre esta questão ?   

    

Sobre a certificação e replicação dos 
treinamentos Nunca Raramente Ocasio-nalmente 

Frequen-temente Sempre 
 

Os treinamentos são certificados ?    

Os treinamentos são replicados para outros 
colaboradores ?    

 

Gerenciamento de Riscos 
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Quais desses tópicos são gerenciados 
através dos planos de gerenciamento 
de riscos ?  

Risco não gerenciado em nenhum projeto 

Risco gerenciado em poucos projetos 

Risco gerenciado em alguns projetos 

Risco gerenciado na maioria dos projetos 

Risco gerenciado em todos os projetos  
Incerteza quanto aos requisitos   

Projeto não viável   

Tecnologia desconhecida   

Prazo incompatível   

Pessoal não apropriado   

Orçamento incompatível   

Incerteza sobre subcontratados   

Incerteza sobre o vendedor   

Outros riscos gerenciados   

Comentários sobre esta questão ?   

  

Alocação em Projetos 

Em quantos projetos simultâneos cada 
membro da equipe está envolvido ? 1 2 Entre 3 e 5 

Entre 6 e 10 
Mais de 10  

Lider de Projeto   

Analista de Sistemas   

Programador   

Administrador de dados   

Testador   

Outros   

    

Quais os critérios adotados normalmente para distribuição de tarefas entre a equipe ? 

Conhecimento técnico    

Disponibilidade de tempo   

Urgência   

Similaridade com trabalhos desenvolvidos anteriormente   
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Similaridade com trabalhos desenvolvivos para o mesmo cliente   

Outros   

Comentários sobre estas questões ?   
 

5. Processos Fundamentais 

Modelos de Desenvolvimento 

Nos últimos 3 meses, quantos projetos 
foram realizados seguindo os 
conceitos apresentados pelos 
seguintes modelos de 
desenvolvimento ?  

Cascata 
 

Incremental 
 

Evolucionário
 

Outros 
 

Páginas WEB   

Portais   

Sistemas transacionais (ERP)   

Sistemas de informações gerenciais (SIG)   

Sistemas departamentais   

Projetos especiais    

Software embutido    

Software de missão crítica   

Software pacotes (prateleira)   

Outros softwares   

Comentários sobre esta questão ?   

  

Análise de Requisitos 

Com qual frequencia estas técnicas são 
utilizadas para a eliciação dos 
requisitos ?  

Em nenhum projeto 
Em poucos projetos 

Em alguns projetos 
Na maioria dos projetos Em todos os projetos 

 

Entrevista    

Join Application Design    

BrainStorm    

Observação    
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Cenários    

Etnografia    

Participação    

Viewpoints Analysis    

Outros   

    
 

Quais as técnicas utilizadas para 
inspeção / revisão dos requisitos?  

Em nenhum projeto 
Em poucos projetos 

Em alguns projetos 
Na maioria dos projetos Em todos os projetos 

 

Revisão formal    

Lógica Clássica    

Lógica não clássica (paraconsistente)    

Outros   

  

Quais as técnicas utilizadas para a 
modelagem dos requisitos? 

Em nenhum projeto 
Em poucos projetos 

Em alguns projetos 
Na maioria dos projetos Em todos os projetos 

 

Diagrama de fluxo de dados    

Diagrama de transição de estados    

Diagrama hierarquico de funções    

Diagrama entidade-relacionamento    

Diagrama de casos de uso    

Diagrama de classes    

Outros   

  

Quais as técnicas utilizadas para 
prototipação ? 

Em nenhum projeto 
Em poucos projetos 

Em alguns projetos 
Na maioria dos projetos Em todos os projetos 

 

Ferramentas CASE    

Evolucionário    
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Outros   

Projeto / Design 

Quais as técnicas utilizadas para a 
modelagem funcional ("design") ? 

Em nenhum projeto 
Em poucos projetos 

Em alguns projetos 
Na maioria dos projetos Em todos os projetos 

 

Análise convencional (fluxogramas)    

Análise estruturada  (DFD - nível contexto)    

Análise estruturada (DFD - nível detalhado)    

Análise essencial  (diagramas de essência dos sistemas)    

Diagrama de transição de estados  
(DTE)    

Diagrama hierárquico de funções  
(DHF)    

Diagrama de casos de uso    

Diagrama hierárquico (IDEFO)   

Diagrama cross-funcional / setorial  
(CFD)    

Diagrama lógico de rede (LND)    

Diagrama de Classes    

Outros   

    

Quais as técnicas utilizadas para o 
detalhamento funcional dos sistemas ? 

Em nenhum projeto 
Em poucos projetos 

Em alguns projetos 
Na maioria dos projetos Em todos os projetos 

 

Árvore de decisão    

Tabela de decisão    

Especificação formal    

Pseudo-código expandido    
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Fluxograma    

Diagrama de seqüência (UML)    

Plano de segurança e acesso    

Diagrama cross-funcional / setorial  
(CFD)    

Diagrama de causa e efeito    

SDL Specification and Description Language   

Mapa direcional    

Outros   

  

Quais as técnicas utilizadas para a 
modelagem de dados do sistema ? 

Em nenhum projeto 
Em poucos projetos 

Em alguns projetos 
Na maioria dos projetos Em todos os projetos 

 

Esboço de campos, chaves, lay-outs, 
arquivos    

Entidade Relacionamento    

OMR – Object Modeling Role   

Express-G template    

Dicionário de dados    

Controle de aliases    

Outros   

Comentários sobre estas questões ?   

Programação 

Quais as principais linguagens de 
programação utilizadas por tipo de 
projeto? 

Linguagem 1  Linguagem 2  Linguagem 3  Linguagem 4  
 

Páginas WEB   

Portais   



 

 

196 

Sistemas de informações gerenciais (SIG)   

Sistemas departamentais   

Projetos especiais    

Software embutido    

Software de missão crítica   

Software pacotes   

Programas de apoio ao desenvolvimento / implantação   

Existem procedimentos definidos de 
programação em relação a ? 

Não, livre decisao do programador Parcialmente estruturados Estruturados 
 

Definição de nomes de variáveis    

Acoplamentos    

Coesões    

Reusabilidade    

Menus    

Telas de atualização de arquivos    

Telas de seleção e filtros    

Telas de consulta    

Telas de mensagem    

Objetos visuais (caixas de texto, ...)    

Fundos de tela    

Cabeçalhos / logos    

Relatórios    

Campos obrigatórios    

Lay-out / design gráfico    

Comentários sobre estas questões ?   

  
 

  

Testes / Validação / Verificação 
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Quais são as técnicas utilizadas para 
os testes de programas e 
componentes? 

Em nenhum projeto 
Em poucos projetos 

Em alguns projetos 
Na maioria dos projetos Em todos os projetos 

 

Caixa branca    

Teste de caminhos    

Teste de interface visual    

Teste de classes de objetos    

Teste de integração de objetos    

Outros   

    
Quais são as técnicas utilizadas para 
os testes de sistema? 

Em nenhum projeto 
Em poucos projetos 

Em alguns projetos 
Na maioria dos projetos Em todos os projetos 

 

Caixa preta    

Partição de equivalência    

Teste de integração top-down    

Teste de integração bottom-up    

Teste de interface com outros  
sistemas    

Teste de stress    

Elaboração de massa de teste    

Teste de integração de objetos    

Outros   

    

O processo de realização de testes  
é:  

Em nenhum projeto 
Em poucos projetos 

Em alguns projetos 
Na maioria dos projetos Em todos os projetos 

 

Informal   

Estruturado e não documentado   

Estruturado e documentado   
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Quais as categorias de ferramentas 
são utilizadas para a realização dos 
testes ? 

Em nenhum projeto 
Em poucos projetos 

Em alguns projetos 
Na maioria dos projetos Em todos os projetos 

 

Não é automatizado    

Gerador de testes   

Gerador de dados de testes    

Comparador de arquivos    

Gerador de relatórios    

Analisador dinâmico    

Simulador    

Outros   

Comentários sobre estas questões ?   

  
 

6. Processos de Apoio 

Documentação 

Quais etapas do processo de desen-
volvimento são documentadas ?  

Em nenhum projeto 
Em poucos projetos 

Em alguns projetos 
Na maioria dos projetos Em todos os projetos 

 

Requisitos   

Projeto   

Programação   

Testes   

Outros   

    
Como a documentação é  
mantida ?  

Em nenhum projeto 
Em poucos projetos 

Em alguns projetos 
Na maioria dos projetos Em todos os projetos 

 

Junto ao código   

Separada do código   
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Em quais etapas do processo de 
desen-volvimento a documentação é 
atualizada ?  

Nunca Raramente Ocasional-mente 
Frequente- mente  Sempre 

 

Requisitos   

Projeto   

Programação   

Testes   

Manutenção   

  

Em quais etapas a equipe de 
desenvolvimento consulta a 
documentação do projeto  

Nunca Raramente Ocasional-mente 
Frequente- mente  Sempre 

 

Requisitos   

Projeto   

Programação   

Testes   

Manutenção   

  

Na consulta à documentação as 
informações encontradas usualmente 
são: 

Nunca Raramente Ocasional-mente 
Frequente- mente  Sempre 

 

Relevantes    

Atualizadas    

  

A documentação do software é 
utilizada para:  

Em nenhum projeto 
Em poucos projetos 

Em alguns projetos 
Na maioria dos projetos Em todos os projetos 

 

Aprendizado sobre o sistema de software   

Testar um sistema de software   

Trabalhar com um novo sistema de software   

Resolução de problemas quando os desenvolvedores não estão disponíveis   
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Visão geral do sistema   

Responder a questões sobre o sistema para gerentes e clientes   

Obter informações detalhadas sobre o sistema   

Comentários sobre estas questões ?   

  
 

7. Comentários e observações gerais sobre a pesquisa e o questionário 
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APÊNDICE 2 – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO 
SOFTWARE ROADMAPPING 
 

 

Software Roadmapping  T-Plan 

 

 

Respondente: _________________________________________ 

Data: _______________________________________________ 

 

A. Utilidade 

Os objetivos do processo de Roadmapping foram atingidos ? 

Não         1 (  )           2 (  )           3 (  )            4 (  )    5 (  )     Sim 

Comentários: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

B. Funcionalidade 

O framework elaborado para mapeamento e exploração dos vínculos entre processo de 

software e objetivos estratégicos é apropriado ? 

Não         1 (  )           2 (  )           3 (  )            4 (  )    5 (  )    Sim 

Comentários: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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O processo auxilia para elaboração do plano de gestão tecnológica, incluindo planejamento 

tecnológico, seleção de opções, etc ? 

Não         1 (  )           2 (  )           3 (  )            4 (  )    5 (  )    Sim 

Comentários: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

O processo facilita o processo de comunicação entre as funções comercial e técnica ? 

Não         1 (  )           2 (  )           3 (  )            4 (  )    5 (  )     Sim 

Comentários: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

C. Usabilidade 

Qual a sua avaliação sobre a dinâmica dos worshops, incluindo informações preliminares 

(apresentação inicial), estabelecimento dos objetivos do processo, condução das reuniões ? 

Baixa         1 (  )           2 (  )           3 (  )            4 (  )    5 (  )     Alta 

Comentários: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Você se sente preparado para conduzir, sem auxílio externo, o processo de roadmapping no 

futuro ? 

Não         1 (  )           2 (  )           3 (  )            4 (  )    5 (  )     Sim 

Comentários: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Comentários Gerais: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
 


