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A indústria brasileira de software apresenta algumas 

particularidades que a diferenciam de outras indústrias situadas em 

países centrais, o que torna seu entendimento relevante. Nesta 

perspectiva, a compreensão da dinâmica e das relações iinstitucionais 

que operam a formação e a estruturação da indústria nacional de 

software está ainda desacobertada academicamente. Questionamentos 

sobre como estas relações são estabelecidas e operadas, sobre o 

isomorfismo e padrões institucionalizados na indústria de software 

permanecem sem respostas comprovadas. Diante do exposto, este 

trabalho é um esforço para intensificar os estudos sobre o 

desenvolvimento de softwares, bem como sobre a dinâmica 

estabelecida entre o ambiente institucional e as organizações 

desenvolvedoras de software. No caso, foco é dado na caracterização 

do processo produtivo e sua relação com o ambiente institucional. 

Portanto, será abstraído um arcabouço teórico para compreender a 

institucionalização e a legitimação dos processos produtivos e das 

metodologias de desenvolvimento empregadas em empresas 

pertencentes a indústria nacional de software. Para tanto, é realizado 

um estudo de múltiplos casos no pólo de desenvolvimento de software 

situados na região metropolitana do Recife (Brasil). Como resultado, é 

traçado um panorama das empresas investigadas no que diz respeito 

às metodologias e práticas do processo produtivo de software, bem 

como relações destas com o ambiente institucional.
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1. Introdução 

Estudos na área de sistemas de informação são fundamentais para formulação e difusão de 

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

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

gama de aplicações. Reconhece-se também que muito esforço tem sido desprendido, inclusive 

pelas ciências administrativas, para compreender os motivos e razões capazes de influenciar o 

processo de estruturação tecnológica das organizações. Tais investigações têm focado 

esforços principalmente nos aspectos organizacionais da adoção e impactos da tecnologia 

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

2001; IIVAR; HIRSCHHEIM; KLEIN, 1998).  

Neste contexto, compreender a dinâmica do processo de estruturação tecnológica em sua 

totalidade é de fundamental importância para a compreensão dos estudos de SI. É importante 

pensar como novas tecnologias se relacionam com estruturas estabelecidas em que são 

inseridas (ambiente), mas também o é a compreensão das implicações que as estruturas 

estabelecidas (ambiente) têm sobre a estruturação de novas tecnologias.  Isso permite pensar 

as ditas ―caixas pretas‖ como dinâmicas, que se formam a partir de relação estabelecidas com 

o ambiente.  

Todavia, as investigações sobre softwares se dão, na maioria dos casos, a partir do processo 

de adoção, uso e impactos gerados no contexto em que são aplicados. Na maioria dessas 

pesquisas, os softwares são considerados um artefato estático e acabado, sem que sejam feitas 

reflexões sobre elementos importantes do seu processo de desenvolvimento (planejamento, 

criação, estruturação e desenvolvimento) e o contexto em que são desenvolvidos.  

De fato, poucos são os estudos das ciências administrativas realizados na perspectiva e no 

contexto do desenvolvimento dos softwares. E os que são, muitas vezes, assumem um viés 

técnico da engenharia de software, desconsiderando muitos elementos importantes para 

composição da rede nomológica associados ao fenômeno em pauta. 

O problema a ser desenvolvido nessa pesquisa envolve a compreensão do processo dinâmico 

de desenvolvimento do software, estabelecendo relações entre o modelo de negócio 

(estratégias e estrutura) e o processo produtivo com o ambiente em que estão inseridas as 

empresas desenvolvedoras. Deve-se buscar a compreensão não só do produto desenvolvido, 

mas também dos processos, das estruturas e estratégias organizacionais e dos ambientes em 

que a dinâmica se desenvolve.   

Diante do exposto, este trabalho é um esforço para intensificar os estudos sobre o 

desenvolvimento de softwares, bem como sobre a dinâmica estabelecida entre o ambiente 

institucional e as organizações desenvolvedoras de software. Portanto, será abstraído um 

arcabouço teórico para compreender a institucionalização e a legitimação das metodologias de 

desenvolvimento empregadas em empresas pertencentes a indústria nacional de software. 

Para tanto, serão estudados o pólo e as empresa de desenvolvimento de software situados na 

região metropolitana do Recife (Brasil), traçando-se um panorama de suas empresas no que 

diz respeito às metodologias e práticas do processo produtivo de software, bem como relações 

destas com o ambiente institucional.  
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2. Referencial teórico 

2.1 Teoria Institucional 

Versões iniciais da Teoria Institucional colocaram ênfase particular sobre o caráter 

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

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

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

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

(SINGH; TUCKER; HOUSE, 1986; MEYER; SCOTT; DEAL, 1983) e sobre a mudança 

organizacional (HININGS; GREENWOOD, 1988; TOLBERT; ZUCKER, 1983).  

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

utilizam para representar o comportamento regular e padronizado das pessoas em uma 

sociedade, bem como as idéias e os valores associados a essas regularidades. Para Gustav 

Schmoller (1926), instituições pode ser definida como um conjunto de regras formais e 

informais, incluindo seu sistema de imposição (RICHTER, 2006). Esta definição é também 

utilizada por North (1990), que a complementa, enfatizando que estas são impostas pelos 

homens a si mesmos, de forma a estruturar SUS interações. 

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

entidade (KING et al, 1992). Scott (1992), na perspectiva sociológica, define instituição com 

o conjunto de normas e exigências a que as organizações devem conformar se quiserem obter 

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

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

comportamento social (SCOTT, 2001). Dessa forma, pode-se considerar a existência de 

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

O pressuposto básico dessa linha teórica é a idéia de que as instituições, independente do tipo, 

afetam o comportamento de atores sociais (ANDREWS, 2005). Esta perspectiva busca 

explicar os fenômenos organizacionais, através do entendimento do como e do por que as 

estruturas e processos organizacionais tornam-se legitimados e suas conseqüências nos 

resultados alcançados (SELZNICK, 1996; ZUCKER, 1987). 

Importante destacar que as instituições interagem e compartilham um ambiente comum. 

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

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

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

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

estrutura (MEYER; ROWAN, 1977).  

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

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

concepção relacional entre os atores sociais, que compartilham estruturas institucionais 

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

FONSECA, 2002), passando a ser conceituado como campo, conforme proposto por 

DiMaggio e Powell (1991).  

Uma das grandes contribuições do institucionalismo sociológico está no entendimento de 

como se configura o isomorfismo entre as organizações. As análises do novo 

institucionalismo consideram que as organizações estão inseridas em campos formados por 

outras organizações similares, que vão se tornando cada vez mais similares (isomórficas) 

dentro de seus campos organizacionais (DIMAGGIO; POWELL, 1991).  
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Os autores citam três categorias de pressões ambientais capazes de dar origem ao isomorfismo 

das organizações: coercitivas, onde as ações se conformam com leis governamentais, 

regulamentações ou organizações em posição de exercer poder sobre o campo; normativas, 

onde expectativas culturais pressionam pela conformidade, especialmente as originadas nas 

categorias profissionais e do Estado; e miméticas, onde as organizações, devido à incerteza, 

copiam outras organizações que tenham obtido sucesso. 

Com base nos pressupostos da Teoria Institucional, a presente pesquisa busca investigar como 

as entidades presentes no ambiente se relacionam com o processo de estruturação das 

organizações no que diz respeito as suas metodologias e práticas de produção de software. 

2.2. Processo produtivo em empresas de software 

Assim, apesar de possuir grande diversidade, o desenvolvimento de produtos provenientes da 

indústria de software segue, de forma geral, os princípios da engenharia de software. A 

engenharia de software se produz através de um conjunto de fases, sendo que cada uma dessas 

fases pode envolver métodos, ferramentas e procedimentos, cujas formas de estruturação são 

citadas como modelo de engenharia de software (PRESSMAN, 2002).  

Quatro modelos de engenharia de software têm sido amplamente discutidos na literatura: o 

ciclo de vida clássico (ou cascata), a prototipação, o modelo espiral e as técnicas de quarta 

geração (PRESSMAN, 2002). Também, pode-se dizer que atualmente um novo modelo tem 

sido bastante usado: o modelo iterativo e incremental (PAULA FILHO, 2001). 

Segundo Pressman (2002), independentemente do paradigma de engenharia de software 

escolhido, o processo de desenvolvimento de software contém três fases genéricas, quais 

sejam: definição, desenvolvimento e manutenção. Sommerville (2003) compartilha 

pensamento semelhante, pois afirma que embora existam vários processos para o 

desenvolvimento de software, existem atividades fundamentais comuns a todos. 

Roselino (2006) expõe, sob a perspectiva técnica e gerencial, os diferentes níveis hierárquicos 

dessas funções sob a forma de uma pirâmide invertida. Na base estreita, estariam as atividades 

mais estratégicas para a firma e de maior potencial de inovação. Essas atividades mais densas 

em conhecimento constituiriam a base para o desenvolvimento das outras funções de design.   

Nesse sentido, identificam-se nas etapas anteriores à produção propriamente dita, os elos 

hierarquicamente superiores do processo produtivo do software. As etapas ou funções mais 

simples requeridas pelo processo produtivo do software são aquelas relacionadas à 

programação e testes: a codificação é um processo relativamente simples, não está baseada 

em criatividade, conhecimento organizacional, ou interação com o demandante. Programação 

comum representa mais de 80% das atividades envolvidas e requer qualificação 

comparativamente reduzida (SCHWARE, 1992). 

Essa etapa do processo é baseada em trabalho rotineiro, com funções repetitivas que exigem 

um trabalhador com qualificação frequentemente de nível técnico. Existe, então, nessa divisão 

do trabalho no desenvolvimento do software, uma separação entre funções associadas à 

concepção, concentrada nas etapas de análise de requisitos e design de alto nível, intensiva em 

conhecimento tácito e desempenhada por profissionais altamente qualificados, e a execução, 

localizadas nas etapas de programação e testes, em que o conhecimento é codificado, exigindo 

programadores, usualmente de formação técnica.  

Também, deve-se ressaltar que, para tornar o desenvolvimento de software uma atividade 

mais estruturada, surgiram modelos de processo de software, que visam a organizar o 

desenvolvimento, utilizando diversas técnicas e métodos (SOMMERVILLE, 2003). 
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Dependendo do tipo de projeto que será desenvolvido, modelos diferentes serão utilizados, 

porém, todos seguem um determinado ciclo, que vai determinar a metodologia adotada.   

Segundo Pressman (2002), apesar de existir em qualquer processo de desenvolvimento de 

software, as metodologias sofrem variações de acordo com o objetivo pretendido pelo sistema 

organizacional. Em outras palavras, a metodologia empregada mantém relação com o modelo 

de negócio adotado pela empresa desenvolvedora de software. Também se busca evidenciar 

que as metodologias e praticas empregadas podem manter relação com o ambiente no qual as 

empresas estão inseridas. Com base nessa premissa, é que se assume, nesse trabalho, que tais 

variações podem ser decorrentes de forças institucionais, atores e do modelo de negócio da 

empresa, sendo as opções feitas no decorrer dessas etapas provenientes da interação entre o 

ambiente institucional, os modelos de negócios definidos e as metodologias de 

desenvolvimento. 

3. Metodologia da pesquisa 

Quanto a sua natureza, essa investigação pode ser classificada como qualitativa, exploratória e 

descritiva. È qualitativa, pois através de conteúdo subjetivo irá se analisar objetivamente as 

relações estabelecidas entre o ambiente institucional e as características da metodologia 

empregada em organizações desenvolvedoras de software, evidenciando, a luz da teoria 

institucional, a lógica e as variáveis por trás de tais relações. Da análise qualitativa serão 

evidenciadas e descritas as variáveis presentes na rede nomológica do construto em questão, 

mais especificamente as explicações para a estruturação do processo de desenvolvimento e 

metodologias empregadas nas empresas investigadas, via teoria institucional. 

Quanto aos fins, essa pesquisa busca explorar e descrever informações e relações acerca do 

posicionamento e do conjunto de pressupostos da teoria institucional que têm sido aplicadas 

nas ciências administrativas para estudar os fenômenos organizacionais de SI. Como não se 

tem conhecimento das variáveis do ambiente institucional e do processo de desenvolvimento 

investigados, nem das relações por eles estabelecidas, uma pesquisa exploratória e descritiva 

se justifica.  

Uma vez definida a natureza da pesquisa, deve-se fazer considerações acerca dos 

procedimentos metodológicos que fundamentarão a pesquisa. Como esta pesquisa se propôs a 

investigar a relações estabelecidas entre o ambiente institucional e o processo de 

desenvolvimento empregadas em empresas da indústria de software, sendo este um evento 

contemporâneo e que está fora do controle do pesquisador, pode-se afirmar que se trata de 

uma pesquisa de campo por meio de um estudo de multiplos casos que buscará maior 

representatividade acadêmica acerca do problema específico.   

Na pesquisa, foram investigados 8 empresas de desenvolvimento de software situadas na 

região metropolitana de Recife. Como se sabe, esta é uma região de destaque nacional, quiça 

internacional, no desenvolvimento de software. As empresas foram selecionadas por 

acessibilidade, mas de forma a garantir heterogeneidade quanto ao porte e ao modelo de 

negócio das empresas.  

Quanto ao instrumento de coleta, tem-se a aplicação de um formulário com o intuito de 

caracterizar a metodologia e as práticas empregadas no processo de desenvolvimento de 

software. Também foi utilizada a entrevista e a observação para analisar, de forma detalhada, 

a relação que a empresa mantém com o ambiente institucional, identificando e classificando 

as pressões isomórfica, bem como o grau de autonomia mantida pelo ator organizacional na 

estruturação do processo produtivo. 
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Para análise dos dados coletados, foi utilizada a estatística descritiva e análise de conteúdo. A 

primeira foi aplicada para evidenciar os resultados obtidos via formulário, enquanto que a 

análise de conteúdo tratou os dados coletados nas entrevistas e observações. O formulário e a 

entrevista foram aplicados com os diretores técnicos das empresas investigadas, pois estas são 

as pessoas que possuem conhecimento tanto acerca do ambiente, do negócio e dos aspectos 

relacionados ao processo de desenvolvimento.  

É, contudo, relevante ressaltar que, neste artigo, apresentação dos resultados é feita de forma 

sintética e objetiva, sendo excluídas transcrições e outras fontes de apoio à análise dos dados 

que podem ser consultadas integralmente no trabalho original de tese. 

4. Descrição dos resultados 

4.1. Dinâmica institucional para estruturação do processo de desenvolvimento 

Do ponto de vista da metodologia de desenvolvimento, pode-se evidenciar que existem muitas 

entidades institucionais envolvidas na sua dinâmica de estruturação. Contudo, pode-se dizer 

que o próprio modelo de negócio, que é um fator interno à organização, tem relação direta 

como o paradigma de desenvolvimento estruturado e, consequentemente, com o processo, 

com a metodologia e com as práticas institucionalizadas. De fato, com visto anteriormente, 

todas as empresas que se declararam fábricas de software possuem metodologias que seguem 

os padrões definidos no Manifesto Ágil. Por outro lado, das quatro empresas caracterizadas 

como sendo empresas de base tecnológica, três são usuárias de metodologias tradicionais da 

engenharia de software. 

Tal relação pode ser explicada por se configurar como um fator de alinhamento condicionante 

ao atendimento do objetivo organizacional. O alinhamento estratégico corresponde à 

adequação e integração funcional entre ambiente externo (mercados) e interno (recursos 

financeiros, tecnológicos, humanos e processuais) para desenvolver as competências e 

maximizar o desempenho organizacional (HENDERSON; VENKATRAMAN, 1993).  

Percebe-se que o conceito de alinhamento aqui explorado, perpassa o comumente apresentado 

nas discussões de TI, sendo resgatada a argumentação extraída de que a organização é um 

sistema complexo cujos processos e tarefas são variáveis fundamentais e que, portanto, devem 

estar alinhadas e interagindo em prol da implantação das estratégias organizacionais. Ou seja, 

qualquer recurso disponível pela organização deverá ser utilizado para alcançar os objetivos 

organizacionais definidos nos modelos de negócios das empresas (LEAVITT, 1965).  

Também, pode-se inferir que esse fato está relacionado ao tipo de produto desenvolvido pelas 

empresas. De forma geral, as fábricas de software precisam dar respostas imediatas ao 

mercado, entregando produto de acordo com a necessidade dos clientes, enquanto que 

empresas de base tecnológica desenvolvem seus produtos dentro de padrões de projetos que, 

antes do início do desenvolvimento do mesmo, necessitam ter todo o escopo e outras 

dimensões do projeto bem definidas. 

Além de serem consideradas básicas e compatíveis com a formação de muitos profissionais de 

software, as metodologias tradicionais encontram um forte fator condicionante na necessidade 

de controle rigoroso em alguns projetos de desenvolvimento de software. Nas empresas de 

base tecnológica, principalmente, percebe-se a adoção de metodologias tradicionais em 

projetos de software que demandam controle efetivo de escopo, prazo e custo. Os projetos 

financiados por alguma agência de formento são projetos que demandam alto grau de 

controle. De fato, a entidade de fomento requer, através de seus editais, a especificação 

completa do projeto antes mesmo de sua aprovação e execução. 
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Segundo Valério Netto (2006), em empresas de base tecnológica, os gerentes devem, durante 

o planejamento e execução do projeto, analisar e determinar os recursos a serem alocados para 

cada atividade definida para o cronograma de execução, bem como manter as metas 

claramente definidas, a eficiência do sistema de comunicação e a gerência sobre suas equipes. 

Desta forma, as práticas associadas ao paradigma tradicional de engenharia de software estão 

bastante alinhadas as propostas de gestão de projetos praticados em empresas de base 

tecnológica.    

Também há indícios de que a metodologia de desenvolvimento reflete as características das 

empresas e de seu setor de atuação. Em outras palavras, o setor atendido pela empresa e o 

modelo de negócio empregado apresentam relação com o paradigma, a metodologia e as 

práticas institucionalizadas no processo de desenvolvimento do software. Ou seja, quando o 

setor para o qual a empresa fornece seus produtos é, por exemplo, mais conservador e 

estático, a empresa tende a adotar um modelo de negócio e uma metodologia de 

desenvolvimento também mais conservadores.  

Além do alinhamento estratégico, foram evidenciadas relações institucionais externas que as 

empresas investigadas mantêm com o ambiente no qual estão inseridas e que fornecem 

explicações para a estruturação do paradigma e do processo de desenvolvimento. A seguir, é 

apresentada uma série de entidades que se configuram como fatores condicionantes para a 

institucionalização do paradigma, da metodologias e das práticas de desenvolvimento de 

software. A lógica de argumentação dos resultados está pautada na identificação e 

apresentação de cada uma das entidades e das pressões isomórficas identificadas nas 

entrevistas. 

Tratando, mais especificamente, da institucionalização dos elementos em pauta, pode-se dizer 

que, em alguns casos, o processo de desenvolvimento foi estruturado em função da 

familiaridade prévia que a equipe de desenvolvimento tinha com determinado paradigma e, 

consequentemente, com as metodologias e com as práticas institucionalizadas. Neste caso, o 

background e a formação acadêmica das pessoas das equipes são fatores condicionantes 

importantes. Ocorre que as pessoas tendem a aplicar ou replicar ―coisas positivas‖ vistas ou 

vivenciadas no passado. Quando o conhecimento é apropriado, o mesmo pode se utilizado de 

forma competitiva, aumentando sua probabilidade de obter sucesso na implementação da 

estratégia de replicação (BANDEIRA-DE-MELLO; BARBOSA DA SILVA; LENGERT, 

2009). 

Nesta perspectiva, a universidade tem papel preponderante, pois está diretamente associada ao 

background e à formação dos atores organizacionais consultados. Evidenciou-se que na 

Universidade Federal de Pernambuco (local de formação da grande maioria dos 

entrevistados), havia maior foco nas metodologias tradicionais, pelo menos na época em que a 

maioria dos entrevistados cursaram educação superior. De fato, o termo ―Metodologias 

Ágeis‖ tornou-se popular em 2001 quando dezessete especialistas em processos de 

desenvolvimento de software representando as metodologias Scrum e Extreme Programming 

(XP) e outros, estabeleceram princípios comuns compartilhados por todas esses metodologias. 

Foi então criada a Aliança Ágil e o estabelecimento do Manifesto Ágil. 

Por outro lado, há indícios de que, com o passar do tempo, a universidade passou a, também, 

incorporar, nos seus conteúdos curriculares, traços da engenharia de software focada no 

paradigma ágil. Em outras palavras, é possível que, com a mudança curricular supracitada, a 

universidade tenha uma postura diferente da relatada e seja atualmente uma entidade 

promotora e difusora de conhecimento mais heterogêneo e equilibrado no tocante aos 

paradigmas de desenvolvimento. De fato, em empresas mais novas como, por exemplo, a 
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Mídias Educativas e a Empresa X, é possível identificar que os entrevistados já sinalizam a 

presença do paradigma ágil quando se referem aos conteúdos vistos na época da graduação.  

O fato é que, sem a reciclagem permanente de suas equipes, algumas empresas permanecem 

com práticas e metodologias institucionalizadas que pode não ser a mais adequada, 

simplesmente, por não conhecer as demais opções existentes. Nesta perpectiva de análise, foi 

evidenciado que algumas empresas não têm conhecimento profundo sobre outras 

metodologias existentes no mercado a não ser aquela institucionalizada em sua própria 

empresa. Nestes casos, devido a postura passiva do ator organizacional, mudanças no 

processo de desenvolvimento só ocorrem quando se é identificado algum gargalo ou alguma 

restrição das práticas atualmente institucionalizadas frente às demandas do mercado.  

Desta forma, a questão referente ao domínio prévio que a equipe tem sobre uma metodologia 

em contrapartida à falta de conhecimento sobre metodologias diferentes leva a uma reflexão 

sobre a possibilidade das metodologias atualmente institucionalizadas nessas empresas não 

serem a melhor alternativa para elas, levantando-se a hipótese de uma metodologia estar 

institucionalizada para manutenção do status quo, pois é sabido que o processo de mudança 

tem um custo que ocasiona uma resistência natural por parte da organização. 

Da ecologia populacional, Hannan e Freeman (1977) explicam que as mudanças 

organizacionais são usualmente lentas, contínuas e reguladas pelas mudanças do próprio 

ambiente em que a organização está inserida. Portanto, desde que uma determinada estrutura 

(no caso, a metodologia atualmente institucionalizada) atenda minimamente as demandas do 

ambiente, haverá uma pressão natural para a manutenção do status quo.  

Os resultados encontrados permitem inferir que as empresas, na maioria dos casos, 

institucionalizam, inicialmente, uma metodologia pertencente ao paradigma tradicional, para, 

só então e quando necessário, partirem para uma proposta ágil. Em muitos casos, observou-se 

que a migração da engenharia de software tradicional para a abordagem ágil é um fato 

comum. Tal mudança pode ser provocada por alguns fatores externos e internos distintos, mas 

os sucessivos fracassos vivenciados por uma empresa quando da aplicação de uma 

determinada configuração processual e metodológica se mostrou um fator condicionante 

significativo para busca de novas opções.  

Não se quer dizer que todas as empresas fracassaram ao institucionalizar essa configuração, 

apenas, que algumas relataram que o fracasso com a mesma levou a empresa a estruturar 

outras possibilidades. Neste caso, o fracasso está muito associado às restrições e aos gargalos 

identificados no processo produtivo. Nadler et al (1995) afirmam que muitos fatores 

promotores da mudança organizacional são provenientes do ambiente externo, mas algumas 

descontinuidades internas também podem promover a mudança organizacional. Portanto, a 

identificação de gargalos e as restrições organizacionais são fatores que levam a 

quetionamentos acerca da eficácia do processo de desenvolvimento atualmente estruturado e a 

sua consequente substituição. 

Nos casos investigados, os gargalos podem promover mudanças no paradigma, na 

metodologia e nas práticas institucionalizadas, mas sem que haja relação explícita desse fator 

condicionante com uma estrutura de processo específica a ser institucionalizada. De fato, a 

institucionalização de novos paradigmas, metodologias e práticas está mais atrelada a outras 

variáveis como, por instância, consultorias, treinamentos, parcerias e outros, permitindo 

concluir que as características do processo de desenvolvimento são institucionalizadas de 

acordo com o grau de exposição que as empresas e, consequentemente, seus atores 

organizacionais têm a certos paradigmas, metodologias e práticas de desenvolvimento. 



 

 XXXI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual: Desafios da Engenharia de Produção na Consolidação do Brasil no  

Cenário Econômico Mundial 
Belo Horizonte, MG, Brasil, 04 a 07 de outubro de 2011. 

 

 

 

9 

 

Outro ponto identificado que tem implicações na metodologia adotada diz respeito aos 

processos de certificação incorporados pelas empresas. Pode-se dizer que certificações como, 

por exemplo, a MPS.BR e CMMI demandam a definição do processo de desenvolvimento de 

forma bastante detalhada. Neste caso, dentre as possibilidades analisadas, as metodologias do 

paradigma tradicional têm se mostrado as mais indicadas e empregadas. Contudo, cada 

entidade certificadora apresenta um conjunto diferente de requisitos que, quando atendido, 

leva a institucionalização de características específicas próprias de cada sistema de gestão da 

qualidade. 

Maranhão (2006) afirma que um sistema de gestão da qualidade é um conjunto de requisitos 

que tem por finalidade garantir a previsibilidade e repetibilidade dos processos executados 

dentro da empresa, garantindo desta forma a padronização, que é a essência de funcionamento 

de todo o sistema. Em função disto, a organização deve, através de métodos adequados, 

manter registrados os procedimentos necessários e importantes para garantir a conformidade 

dos produtos produzidos ou dos serviços prestados.  

Também foi constatada que a presença de empresas de consultoria que auxiliam nestes 

processos de certificação influencia na definição de algumas características do processo de 

desenvolvimento. Neste caso, as reflexões são semelhantes as elaboradas durante o 

entendimento da estruturação dos modelos de negócios das empresas de software. No caso 

das macro definições referentes ao processo de desenvolvimento, as entidades de consultorias 

exercem suas pressões isomórfica como descrito na seção que trata da estruturação dos 

modelos de negócios. Em outras palavras, a pressão isomórfica externa encontra forças de 

repulsão provenientes dos atores organizacionais do nível estratégico. 

Contudo, quando a questão é remetida para elementos mais específicos do processo de 

desenvolvimento como, por exemplo, a metodologia empregada e as práticas adotadas, 

percebe-se maior inserção das características definidas a partir das empresas de consultoria. 

Por se tratar de elementos de estruturação que fogem do escopo de atuação dos atores 

organizacionais estratégicos, há uma significativa redução na força de repulsão, 

principalmente, nas organizações verticalizadas e que as decisões são tomadas de cima para 

baixo. Nesses casos, as empresas de consultoria encontram espaço para deliberar aspectos 

estruturais que são definidos no nível estratégico da organização (SIQUEIRA; MATTOS, 

2006) e ―empurrados‖ para os demais. 

Com relação às entidades setoriais relacionadas à atividade de desenvolvimento de software 

de Pernambuco, pode-se dizer que estas também representam fontes de pressões isomórficas 

na institucionalização das características do processo de desenvolvimento. Entidades como a 

Assespro, Softex e o Porto Digital promovem eventos e reuniões com o intuito de fomentar o 

compartilhamento e a discussão de práticas internas que podem levar a institucionalização de 

novas características diferentes das que estão estruturadas no atual processo de 

desenvolvimento.  

Para se ter uma ideia do objetivo dessas entidades, a Softex foi criada com o objetivo de 

executar, promover, fomentar e apoiar atividades de inovação e desenvolvimento, através da 

educação, cultura e treinamento apropriados, de natureza técnica e mercadológica em 

tecnologia de software e suas aplicações, com ênfase no aprimoramento dos processos 

produtivos para o mercado externo (SOFTEX, 2010). De fato, há forte atuação dessas 

entidades em toda a região metropolitana de Recife, mas, principalmente, nos entornos físicos 

do Porto Digital.  

Uma ressalva é feita em relação ao Porto Digital enquanto espaço físico. Com se sabe a região 

do Porto Digital é uma região geograficamente definida pelo governo de Pernambuco para a 
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instalação de empresas de tecnologia da informação. Para isso, o governo concede benefícios 

fiscais que acabam atraindo empresas para essa região. Estando físicamente próximas, as 

empresas passam a interagir mesmo que informalmente fora dos espaços de reuniões e 

eventos, permitindo a troca de ideias e a formação de parcerias, mesmo que não sejam 

formalmente fomentadas.  

De fato, as parcerias também foram identificadas como um fator condicionante relevante para 

o fornecimento de explicações acerca da estruturação dos processos produtivos 

institucionalizados. No caso, não só as parcerias são resultado de pressões isomórficas do 

ambiente (OLIVER, 1990), mas também se configuram em meio para que uma entidade 

exerça pressões isomórficas sobre a outra. Em alguns casos, foi relatado que, a partir de 

parcerias desenvolvidas, as empresas incorporaram novas características ao seu processo de 

desenvolvimento de software. Durante uma parceria, existem empresas (focal) que assumem a 

liderança e a responsabilidade pelo desenvolvimento do objeto da parceria. 

Nesses casos, estas empresas focais definem as regras que deverão ser seguidas no projeto, 

obrigando as empresas seguidoras a institucionalizar tais padrões. Segundo Machado-da-Silva 

e Coser (2006), existe influência das organizações focais sobre o restante das estruturas 

institucionais de uma rede interorganizacional, com implicações para a ocorrência de 

isomorfismos nas organizações envolvidas. Com o término do projeto e da configuração 

interorganizacional, as empresas podem voltar a suas estruturas técnicas originais.  

Todavia, há relatos de empresas que institucionalizaram, após o término da parceria, de forma 

permanente e oficial, o processo de desenvolvimento tal qual demando no momento de 

formação da parceria. Isso acontece quando os atores organizacionais percebem que a 

configuração do processo produtivo institucionalizado durante a parceria melhor responde às 

exigências institucionais, mesmo quando em atuação solo.  

De fato, este achado corrobora uma inferência já apresentada nessa pesquisa de que a falta de 

conhecimento sobre outras configurações estruturais pode levar a manutenção da estrutura 

atual e, consequentemente, do status quo. Assim, é possível afirmar que a interação propiciada 

pelas parcerias tem implicações profundas em diversos aspectos da organização, tanto para a 

institucionalização da metodologia e das práticas de desenvolvimento, quanto de outros 

aspectos técnicos relativos ao processo de desenvolvimento do software. 

Um exemplo do conteúdo supracitado está relacionado aos contratos sub-empreitados, 

comumente, encontrados na indústria de desenvolvimento de softwares. Constatou-se que, 

associados a esses contratos, existe, naturalmente, uma série de amarras que leva a 

institucionalização de novas características, metodologias e práticas de desenvolvimento. Ou 

seja, para fazer parte de um processo produtivo já definido por outras empresas, é preciso 

incorporar especificações previamente definidas. Também, atua de forma semelhante, os 

editais de desenvolvimento de softwares para órgão do governo, pois é comum encontrar a 

especificação de como o processo de desenvolvimento deverá ser conduzido. 

Outro ponto interessante para compreender a estruturação do processo de desenvolvimento 

está associado às mudanças ocorridas no setor de software da região metropolitana de Recife. 

Em empresas mais antigas, constatou-se que, com a expansão da atividade de 

desenvolvimento de software em Pernambuco, houve uma relativa escassez de mão de obra 

qualificada, implicando, assim, em consequente mobilidade das pessoas e descaracterização 

das equipes de desenvolvimento, até então, consolidadas. Este fenômeno observado gerou 

alguns gargalos internos no processo de desenvolvimento e se caracterizou como um típico 

fator condicionante que levou algumas empresas à institucionalização de novos padrões, 

fazendo-a romper com o status quo. 
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De fato, a escassez de mão de obra é visto como um fator gerador de incertezas para as 

organizacões investigadas. Assim, a institucionalização de novos padrões é uma resposta dada 

pelas organizações com o intuito de buscar estabilidade e previsibilidade. De acordo com 

Vasconcelos e Machado-da-Silva (2005) e Oliver (1990) a incerteza é uma poderosa força que 

encoraja a reestruturação. Quando os objetivos são ambíguos ou quando o ambiente cria 

incerteza, as organizações se remodelam em outras organizações. Portanto, se tem, na 

incerteza gerada pela escassez de mão de obra, um forte fator motivador para a 

institucionalização de novas configurações processuais que perpassassem as dificuldades 

vividas pela organização e que a impedem de responder, satisfatoriamente, ao ambiente. 

Nos casos investigados, percebe-se que novos paradigmas, metodologias e práticas foram 

institucionalizados não só para aumentar o controle sobre as equipes de trabalho, mas também 

para acelerar a curva de aprendizado de novos membros que passaram a integrar as equipes de 

desenvolvimento. Assim, a aprendizagem também pode se processar através do isomorfismo, 

nos quais as organizações implementam estruturas, modelos, técnicas ou procedimentos 

institucionalizados por processos cognitivos ou normativos. Especificamente, certos processos 

de aprendizagem seriam operacionalmente responsáveis pelas mudanças institucionais em 

contextos isomórficos, na medida em que forneceriam os insumos básicos, na forma de 

conhecimentos, para o desenvolvimento das competências requeridas pelo ambiente 

(FREITAS, 2005).  

Enfim, tendo visto as entidades institucionais e suas implicações na estruturação dos modelos 

de negócios e dos processos de desenvolvimento intitucionalizados na organizacões de 

software investigadas, faz-se necessário alguns esclarecimentos acerca da dinâmica de 

institucionalização das estruturas observadas. Para tanto, são oferecidas, na seção que se 

segue, explicações complementares sobre o processo de estruturação das empresas 

investigadas.  

5. Considerações finais 

Com relação à estruturação do processo de desenvolvimento, pode-se concluir que este é 

institucionalizado em função de forças ambientais, mas também do próprio modelo de 

negócio estruturado na empresa e de seu objetivo. Em outras palavras, a dinâmica interna 

especificamente promovida pelos modelos de negócio adotados demanda respostas alinhadas 

do processo produtivo. De fato, há uma estruturação conjugada do paradigma de 

desenvolvimento e do modelo de negócio institucionalizado.  

No caso específico das metodologias de desenvolvimento empregadas, percebeu-se que as 

mesmas são definidas em função de entidades externas com a qual a empresa manteve contato 

no momento da definição, podendo esta ser, por exemplo, outra empresa do mercado, a 

universidade, ou até mesmo uma empresa de consultoria. Também, há relativa importância do 

conhecimento prévio dos atores organizacionais, uma vez que foi verificada a tendência da 

institucionalização das metodologias que já fazem parte do seu rol de conhecimento. De toda 

sorte, conclui-se que as empresas tendem a institucionalizar a primeira metodologia que se 

adéque a sua realidade, não sendo esta necessariamente a melhor.  

No caso das empresas que buscam o paradigma de desenvolvimento ágil, a metodologia 

Scrum foi a mais observada no ambiente investigado, levando ao pensamento de que essa 

metodologia parece ser o padrão de mercado, pelo menos, para as fábricas de software do 

polo investigado. Já entre as empresas fundamentadas no paradigma tradicional, a 

metodologia RUP é o padrão definido entre as empresas investigadas. Ademais, constata-se a 

tendência de associação entre empresas de base tecnológica e a metodologia RUP, 
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corroborando a ideia de alinhamento entre o modelo de negócio e o paradigma de 

desenvolvimento.    

Também deve se destacar que, na institucionalização de uma determinada metodologia, há 

uma tendência à passividade e a manutenção do status quo. Em outras palavras, é preciso 

haver uma forte incompatibilidade e ineficiência na produção para que o processo de mudança 

seja iniciado e uma nova metodologia seja institucionalizada. Em momento de crise, a 

empresa se torna mais aberta às entidades e a suas pressões isomórficas, permanecendo neste 

estado até que uma situação confortável se restabeleça.   

Enfim, nas empresas investigadas, percebe-se um considerado grau de autonomia para que a 

empresa defina a metodologia e as práticas que vão ser empregadas no processo de 

desenvolvimento de software. O que se verifica é a existência de muitos fatores 

condicionantes normativos, mas poucos coercitivos e miméticos. O único fator mais 

determinístico identificado no caso diz respeito às condições impostas pelo próprio mercado. 

Não que o mesmo exija uma metodologia específica, mas que a empresa institucionalize uma 

que responda satisfatoriamente às necessidades do mercado. 

Cabe a equipe de desenvolvimento definir a metodologia e práticas de desenvolvimento, mas 

se estas não estiverem alinhadas às necessidades do modelo de negócio da empresas e aos 

anseios do mercado, a empresa pode não auferir os resultados almejados, principalmente, em 

mercados onde existe certo grau de competição como é o caso o mercado das empresas 

investigadas na presente pesquisa.  

Com isso, as empresas buscam aprender a metodologia e práticas que melhor as atendem para 

satisfazer as necessidades de seus clientes e outras condições do mercado. Percebe-se que a 

definição da metodologia faz parte de um processo de maturidade das equipes para ir 

adequando o seu background e expertises à necessidade situacional.  
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