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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 innstitucionais que operam a 

formação e a estruturação da indústria nacional de software está ainda 

desacobertada academicamente. Questionamentos sobre como os 

software são desenvolvidos e sobre como os processos de 

desenvolmento de software são operados permanecem sem respostas 

comprovadas. Diante do exposto, este trabalho é um esforço para 

intensificar os estudos sobre o desenvolvimento de softwares, bem 

como caracterizar as estruturas produtivas atualmente estabelecidas 

entre as organizações desenvolvedoras de software. No caso, foco é 

dado na caracterização do processo produtivo, nas metodologias de 

desenvolvimento e nas práticas empregadas. 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 

traçada uma caracterização das empresas investigadas no que diz 

respeito às metodologias e práticas do processo produtivo de software. 

Antecipadamente, pode-se concluir que as empresas investigadas 

estruturam seus processos produtivos em torno de ambos os 

paradigmas de desenvolvimento, quais sejam: tradicional e ágil. Entre 

as empresas que empregam o paradigma ágil, a metodologia scrum 

parece ser o padrão predominante no mercado. Em relação às 

empresas cujos processos de desenvolvimento estão fundamentados no 

paradigma tradicional, pode-se dizer que estas institucionalizaram a 

metodologia RUP. 
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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).  

Nesse sentido, muitas teorias das mais diferentes disciplinas e variáveis de matizes diversas 

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

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

compreender o fenômeno de estruturação tecnológica a partir de perspectivas diferentes, por 

outro, tem levado a uma miscelânea de estudos e, conseqüentemente, reforçado o que 

Benbasat e Zmud (2003) têm chamado de crise de identidade da disciplina de Sistema de 

Informação (SI).  

Orlikowski e Iacono (2001) defendem que a compreensão dos Sistemas de Informação passa 

pelo entendimento dos artefatos de Tecnologia da Informação (TI) que o compõem e dos seus 

subcomponentes e ciclo de vida. O artefato de TI é entendido como sendo qualquer recurso 

tecnológico empregado nos sistemas de informação organizacionais. Orlikowski e Iacono 

(2001) afirmam ainda que os artefatos de TI nem são estáticos nem imutáveis, mas dinâmicos.  

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. 

A questão levantada diz respeito à necessidade de se compreender os apectos relacionados aos 

softwares, particularmente, no momento de seu desenvolvimento, levando-se em consideração 

variáveis relacionadas ao contexto ambiental e organizacional que implicam direta ou 

indiretamente nas metodologias e práticas de desenvolvimento.  

O problema a ser desenvolvido nessa pesquisa envolve a caracterização do processo de 

produtivo por trás do desenvolvimento do software, descrevento as matodologias e práticas 
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em pregadas ono processo. Deve-se buscar a compreensão não só do produto desenvolvido, 

mas também dos processos, das estruturas e estratégias em que a dinâmica de produção de 

software se desenvolve.   

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

desenvolvimento de softwares. Portanto, será abstraído um arcabouço teórico para 

compreender como os processos de produtivos estão estruturados 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.  

2. Referencial teórico 

2.1 Processo produtivo em empresas de software 

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

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

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

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

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

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

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

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

sido bastante usado: o modelo iterativo e incremental (PAULA FILHO, 2001; BOOCH; 

RUMBAUGH; JACOBSON, 2000). 

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

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

sejam: definição, desenvolvimento e manutenção.  

Na fase de definição, é traçada a intenção do que se quer desenvolver. São identificadas quais 

informações têm de ser processadas, qual função e desempenho são desejados, quais 

interfaces devem ser estabelecidas, quais restrições de projeto existem e quais critérios de 

validação são exigidos para se definir um sistema bem-sucedido. Essa fase pode ainda ser 

subdividida em três outros estágios: a análise do sistema, o planejamento do projeto e a 

análise de requisitos. É através da execução desses estágios que se pode garantir o 

alinhamento estratégico dos projetos de SI.  

A fase de desenvolvimento focaliza os meios para se atingir o que foi previamente definido. 

Aqui, o desenvolvedor tenta definir como a estrutura de dados e a arquitetura de software têm 

de ser projetadas, como os detalhes procedimentais têm de ser implementados, como o projeto 

será traduzido numa linguagem de programação e como os testes têm de ser realizados. Assim 

como na fase anterior, é possível subdividir o desenvolvimento em três estágios: projeto de 

software, que traduz os requisitos em um conjunto de representações; a codificação, que 

resulta em instruções que podem ser executadas pelo computador; e os testes, que são capazes 

de descobrir defeitos de função, lógica e implementação. 

Por fim, a fase de manutenção que se concentra nas mudanças associadas às correções de 

erros, adaptações produzidas por exigências variáveis dos usuários. Aqui são reaplicados os 

estágios das fases de definição e desenvolvimento. Quatro tipos básicos de mudanças podem 

ser encontrados durante a fase de manutenção: a correção, que é feita devido a erro de 

desenvolvimento; as adaptações, que são feitas em função de mudanças ambientais; as 
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melhorias funcionais, que resultam de exigências para além de suas exigências funcionais; e 

as prevenções, que assume que mudanças, tanto no ambiente externo, quanto de 

especificações, vão ocorrer, portanto já prepara o produto para que o impacto causado por 

essas alterações não afete o software. 

Sommerville (2003) compartilha pensamento semelhante, pois afirma que embora existam 

vários processos para o desenvolvimento de software, existem atividades fundamentais 

comuns a todos eles: 

 Especificação de Software: definição das funcionalidades (requisitos) e das restrições do 

software. Geralmente é uma fase em que o desenvolvedor conversa com o cliente para 

definir as características do novo software. 

 Projeto e Implementação de Software: o software é produzido de acordo com as 

especificações. Nesta fase são propostos modelos através de diagramas, e estes modelos 

são implementados em alguma linguagem de programação. 

 Validação de Software: o software é validado para garantir que todas as funcionalidades 

especificadas foram implementadas. 

 Evolução de Software: o software precisa evoluir para continuar sendo útil ao cliente. 

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

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

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

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

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

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

simples requeridas pelo processo produtivo do software são aquelas relacionadas à 

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

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

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

comparativamente reduzida (SCHWARE, 1992). 

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

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

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

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

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

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

programadores, usualmente de formação técnica.  

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

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

desenvolvimento, utilizando diversas técnicas e métodos (SOMMERVILLE, 2003). 

Dependendo do tipo de projeto que será desenvolvido, modelos diferentes serão utilizados, 

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

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

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

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

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

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

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

variações podem ser decorrentes de forças institucionais, atores e do modelo de negócio da 
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empresa, sendo as opções feitas no decorrer dessas etapas provenientes da interação entre o 

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

desenvolvimento. 

De forma geral, pode-se inferir, a partir de levantamento exaustivo na literatura, que tais 

metodologias estão classificadas em dois paradigmas principais, quais sejam: metodologias 

tradicionais e metodologias ágeis.  

2.2. Paradigmas da engenharia de software 

Na literatura, constatam-se diversas metodologias e práticas empregadas no processo de 

desenvolvimento de software. Também evidencia-se que tais metodologias estão classificadas 

dentro de dois paradigmas principais, quais sejam: tradicional e ágil. As metodologias 

consideradas dentro do paradigma tradicionais, também chamadas de orientada a 

documentação, têm como característica marcante serem divididas em etapas ou fases muito 

bem definidas e que englobam atividades como análise, modelagem, desenvolvimento e 

testes. Cada fase concluída gera um marco, que geralmente é algum documento, protótipo do 

software, um diagrama de UML ou mesmo uma versão do sistema (PRESSMAN, 2002).  

É importante dizer que essas metodologias surgiram em um contexto de desenvolvimento de 

software muito diferente do atual, baseado apenas em mainframes e terminais burros 

(ROYCE, 1970). Na época, o custo de fazer alterações e correções era muito alto, uma vez 

que o acesso aos computadores era limitado e não existiam modernas ferramentas de apoio ao 

desenvolvimento do software. Por isso, o software era todo planejado e documentado antes de 

ser implementado. 

Contudo, as metodologias tradicionais ainda são amplamente empregadas no processo de 

desenvolvimento de softwares, bem como ensinadas nas disciplinas de engenharia de software 

(SOMMERVILLE, 2003). De fato, estas são a base do desenvolvimento de diversas 

organizações, pois apresentam a possibilidade de controle rigoroso sobre o processo produtivo 

de software. 

Por outro lado, o termo metodologias ágeis tornou-se popular em 2001 quando dezessete 

especialistas em processos de desenvolvimento de software representando os métodos Scrum 

(SCHWABER; BEEDLE, 2002), Extreme Programming (XP) (BECK, 1999) e outros, 

estabeleceram princípios comuns compartilhados por todos esses métodos. Foi então criada a 

Aliança Ágil e o estabelecimento do Manifesto Ágil. 

Os conceitos chave desse manifesto são: indivíduos e interações ao invés de processos e 

ferramentas; software executável ao invés de documentação; colaboração do cliente ao invés 

de negociação de contratos; e respostas rápidas a mudanças ao invés de seguir planos. 

O Manifesto Ágil não rejeita os processos e ferramentas, a documentação, a negociação de 

contratos ou o planejamento, mas simplesmente mostra que eles têm importância secundária 

quando comparado com os indivíduos e interações, com o software estar executável, com a 

colaboração do cliente e as respostas rápidas a mudanças e alterações (KOSCIANSKI e 

SOARES, 2006). 

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

de software, as metodologias empregadas sofrem variações por razões diversas. Com base 

nessa premissa é que se assume, nesse trabalho, que tais variações podem ser decorrentes de 

forças institucionais presentes no ambiente. Em outras palavras, as opções metodológicas 

feitas no decorrer do processo de desenvolvimento podem ser provenientes da interação que a 

organização e seus atores mantêm com o ambiente institucional. 
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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 

características do processo produtivo, bem como as metodologias e práticas empregadas em 

organizações desenvolvedoras de software. Da análise qualitativa serão evidenciadas e 

descritas questões referentes ao paradigma de desenvolvimento predominante nas empresas 

estudades. 

Quanto aos fins, essa pesquisa se classifica como exploratória e descritiva. Como não se tem 

conhecimento do processo de desenvolvimento investigados, nem das metodologias e práticas 

empregadas nas empresas estudadas, uma pesquisa exploratória se justifica. A pesquisa em 

pauta ainda descreverá as empresas de desenvolvimento de softwares, no que tange os 

elementos supracitados (seu processo produtivo).  

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 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, 

o processo de desenvolvimento de software. 

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 do negócio, quanto dos aspectos relacionados ao 

processo de desenvolvimento.  

3. Descrição dos resultados 

3.1. Caracterização do processo de desenvolvimento 

Os resultados aqui apresentados têm o objetivo de caracterizar, de forma geral, o paradigma, 

as práticas e as metodologias institucionalizadas nas empresas investigadas para condução do 

processo de desenvolvimento de software. A caracterização do paradigma de 

desenvolvimento é feita a partir da visão que os respondentes têm em relação à metodologia 

adotada para o desenvolvimento de software dentro da sua própria empresa, sendo 

complementada por informações obtidas sobre o processo e as práticas comumente utilizadas 

na empresa.  

Destaca-se que inicialmente são apresentadas reflexões sobre a metodologia de 

desenvolvimento institucionalizada nas empresas. Em seguida, são apresentadas as análises 

sobre cada uma das práticas adotadas para o desenvolvimento do software. Essas análises 
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permitem verificar a compatibilidade das práticas institucionalizadas com as metodologias de 

desenvolvimento declaradas. Por fim, são feitas argumentações que subsidiam a identificação 

do paradigma de desenvolvimento predominante, no polo de tecnologia, de acordo com os 

preceitos da engenharia de software tradicional e do manifesto ágil.   

A tabela 1 a seguir apresenta um resumo quantitativo da percepção dos respondentes em 

relação à metodologia e às práticas institucionalizadas e empregadas no processo de 

desenvolvimento de software. Assim como na seção anterior, os resultados são apresentados 

através de uma escala do tipo likert de 6 pontos. 

TABELA 1 - CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

 

ORGANIZAÇÃO INVESTIGADA 

EMPRESA 

X 
BISA PROCENGE 

VOCAL 

LAB 
FACILIT 

CAPITAL 

LOGIN 

MÍDIAS 

EDUCATIVAS 

IN 

FORMA 
MÉDIA 

Metodologia 

Declarada XP SCRUM SCRUM RUP SCRUM RUP SCRUM CASCATA  

Práticas 

Análise de requisitos 

profunda e detalhada. 2 1 4 6 5 5 4 1 3,5 

Estudo minucioso e 

elaboração da descrição 

detalhada da arquitetura. 3 3 4 6 2 5 3 1 3,4 

Teste do sistema completo 

antes de mandar para o 

cliente. 6 5 6 6 4 5 4 5 5,1 

Definição dos processos e 

ferramentas  6 6 6 6 6 4 6 5 5,6 

Projeto implementado 

conforme previamente 

definido. 4 4 4 4 6 5 4 1 4 

Mudanças de requisitos 

bem vindas, até mesmo 

perto da entrega do produto 

final. 4 3 4 4 3 4 4 4 3,7 

Muitos documentos 

necessáriamente 

produzidos. 2 4 5 5 3 6 3 4 4 

A comunicação registrada e 

formalmente documentada. 3 5 4 5 3 5 5 4 4,2 

Utilização de indicadores 

formais como qualidade, 

número de linhas de 

códigos, eficiência do 

código, etc. 1 3 5 4 3 6 2 2 3,2 

Contato diário com os 

clientes. 5 3 4 4 5 5 5 4 4,4 

Clara divisão do trabalho 

dentro da empresa 6 5 6 4 5 5 4 2 4,6 

Fonte: da pesquisa (2010) 

Na tabela 1, é verificada a existência de empresas que adotam metodologias de 

desenvolvimento de software fundamentadas tanto no paradigma tradicional quanto no 

paradigma ágil. Evidencia-se que dentro do paradigma tradicional, o RUP (Rational Unified 

Process) é a metodologia predominante entre os casos investigados. A metodologia cascata de 

engenharia de software também foi observada. Dentre as metodologias que seguem o 

Manifesto Ágil, a SCRUM foi a metodologia de desenvolvimento de software mais observada 

entre as empresas investigadas. A metodologia XP (Extreme Programming) também foi 

destacada em uma das empresas estudadas. 

De fato, constata-se que o RUP é uma das principais metodologias empregadas no 

desenvolvimento do software. Por ser largamente usado e bastante completo em termos de 

conceitos associados a um processo de software, o RUP é bastante útil enquanto 



 

 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. 

 

 

 

8 

 

representação de modelo de processo para a atividade de desenvolvimento de software e 

possui grande quantidade de adeptos (SANTANA, 2007). Em relação à metodologia Scrum, 

apesar de não existir muitas comprovações científicas sobre sua atual difusão nas empresas de 

desenvolvimento de software, é possível dizer que a mesma tem figurado, entre as 

metodologias ágeis, como uma das mais empregadas.  

No que diz respeito às características e práticas encontradas nos processos relacionados à 

engenharia de software, verificou-se que, independente da metodologia institucionalizada, 

algumas características são comuns e estão fortemente presentes em quase todas as empresas 

investigadas como, por exemplo, o teste exaustivo do software antes de mandar a versão final 

para o cliente, bem como a definição dos processos e ferramentas a serem utilizadas no 

desenvolvimento do projeto.  

Outras características foram citadas, mas estão presentes com menos intensidade ou possuem 

uma distribuição mais heterogênea dentre as empresas investigadas. São elas: 

 Projeto é implementado conforme previamente definido; 

 Durante as etapas de desenvolvimento do software, muitos documentos são 

necessariamente produzidos como forma de garantir o sucesso do projeto; 

 A comunicação entre equipes e membros é sempre registrada e formalmente documentada; 

 Manutenção de contato diário com os clientes durante todo o desenvolvimento do 

software; 

 Clara divisão do trabalho, cabendo a um definir o que será feito e a outro fazer conforme 

definido. 

Dentre as práticas identificadas, a utilização de indicadores formais para medição do sucesso 

do projeto de software, a análise de requisitos profunda e detalhada e a elaboração minuciosa 

de uma descrição da arquitetura antes de começar a programá-la foram as práticas mais 

fracamente evidenciadas o que levanta uma tendência de que as empresas conduzem o 

desenvolvimento do software de forma menos estruturada do que faziam no passado. Como se 

sabe essas eram práticas essenciais para o desenvolvimento de software citadas em todos o 

livros de engenharia de software.  

Segundo Shore e Warden (2008), historicamente, essas práticas predominaram e ainda são 

muito utilizadas nos projetos de desenvolvimento de software. O que melhor caracteriza estas 

metodologias é a separação bem rígida das fases de projeto, que consistem em: levantamento 

de requisitos, análise, desenho, implementação, testes e implantação. Cada fase tem suas 

especificidades e possuem entre si interdependência, isto é, a próxima fase só começa quando 

a anterior estiver pronta. Isto significa que o processo é seqüencial e linear, no qual cada fase 

deve ser concluída antes de passar para a próxima etapa.  

A citação supracitada permite duas reflexões distintas. A primeira é que existe uma mudança 

ocorrendo em relação à forma como os softwares estão sendo, atualmente, desenvolvidos. De 

fato, foi observado a institucionalização de práticas mais flexíveis para que os projetos sejam 

conduzidos de forma adaptativa, sendo feito através de desenvolvimento interativo. Também 

se tem a argumentação de que as necessidades dos usuários são sempre mutáveis, ou seja, não 

são definidas a priori, mas vão se desenhando ao longo do projeto. Isso traz a necessidade de 

uma abordagem que rompa com a temporalidade linear do projeto organizado em fases 

seqüenciais (CAMPOS, 2002). 

A percepção que os usuários têm de suas necessidades também evolui à medida que eles 

conhecem o sistema. É difícil compreender o valor de uma determinada funcionalidade até 

que ela seja efetivamente usada, principalmente porque não se pode requerer de um usuário 
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comum a mesma capacidade de abstração que um desenvolvedor possui ao olhar um conjunto 

de requisitos (OLIVEIRA, 2003).  

Por outro lado, Shore e Warden (2008) deixam claro que práticas tradicionais não estão fora 

de uso e que mantém valor para o desenvolvimento de software. De fato, as empresas 

investigadas que institucionalizaram a metodologia RUP têm em tal prática uma referência 

importante para o processo de desenvolvimento. Muitas vezes, a sustentação para o uso de 

práticas associadas à engenharia de software tradicional está na incapacidade das empresas 

em gerenciar os projetos de software de forma satisfatória. Segundo Kerzner (2000), o 

gerenciamento de projetos nas empresas pode ser encarado como um empreendimento com 

objetivo identificável, que consome recursos e opera sob pressões de prazos, custos e 

qualidade.  

Contudo, as empresas têm um problema sério, com profundas conseqüências para sua 

capacidade de se tornarem e se manterem competitivas, pois existem mais projetos a serem 

desenvolvidos do que recursos. Muitas empresas precisam conciliar uma grande demanda de 

projetos com uma quantidade limitada de recursos financeiros, tempo e pessoas qualificadas. 

Ademais, de acordo com Bezerra (2002), o desenvolvimento de projetos de software é uma 

atividade complexa. Isso se reflete no alto número de projetos de software que não chegam ao 

fim, ou que extrapolam recursos de tempo e dinheiro alocados. É nesse sentido que as práticas 

tradicionais mantém sua relevância e legitimidade nos dias atuais. 

Outra perspectiva de análise desenvolvida no estudo se dá através da comparação dos 

atributos institucionalizados em empresas que declararam utilizar metodologias tradicionais 

de desenvolvimento e as empresas que se declararam adotantes de metodologias ágeis. Essa 

análise comparativa permite identificar padrões e diferenças significativas entre os dois 

grupos de empresas. Também permite verificar o grau de aderência entre as metodologias 

institucionalizadas e as práticas empregadas. A tabela 2 que se segue apresenta o resultado 

encontrado.  

TABELA 2 – DIFERENÇA ENTRE EMPRESAS ADOTANTES DO PARADIGMA ÁGIL E DO TRADICIONAL 

Prática institucionalizada 

Empresas 

Metodologia 

Ágil 

Empresas  

Metodologia 

Tradicional  

Análise de requisitos profunda e detalhada. 3,2 4,0 

Estudo e elaboração da descrição detalhada da arquitetura. 3,0 4,0 

Teste do sistema completo antes de mandar para o cliente. 5,0 5,3 

Definição dos processos e ferramentas. 6,0 5,0 

Projeto implementado conforme previamente definido. 4,4 3,3 

Mudanças de requisitos bem vindas. 3,5 4,0 

Muitos documentos necessariamente produzidos. 3,4 5,0 

A comunicação registrada e formalmente documentada. 4,0 4,6 

Utilização de indicadores formais. 2,8 4,0 

Contato diário com os clientes. 4,4 4,2 

Clara divisão do trabalho dentro da empresa 5,2 3,6 

Fonte: da pesquisa (2010) 

Com isso, pôde-se constatar que, dentre as empresas investigadas, as que empregam 

metodologias pertencentes ao paradigma tradicional da engenharia de software tendem a fazer 

análise de requisitos profunda e detalhada antes de projetar a arquitetura do sistema, realizar 

estudo minucioso e elaborar uma descrição detalhada da arquitetura antes de começar a 

programá-la, bem como, produzir muito documentos, registrar o processo de comunicação, 

utilizar indicadores formais de desempenho para os softwares e testar o produto 

exaustivamente antes de mandar a versão final para o cliente.  
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Tal resultado corrobora os preceitos da engenharia de software tradicional (SOMMERVILLE, 

2003; PRESSMAN, 2002). Como também era esperado, de acordo com a literatura, foi 

constatado que as características supracitadas estão presentes com menor intensidade nas 

empresas cujas metodologias declaradas são consideradas ágeis. Como visto anteriormente, as 

características associadas ao paradigma tradicional tendem a estruturar e enrijecer o processo 

de desenvolvimento. Assim, o objetivo das empresas que adotam metodologias que seguem 

os princípios definidos no Manifesto Ágil é tornar o processo de desenvolvimento mais 

flexível e, como o próprio nome diz, ágil.      

Todavia, algumas características evidenciadas mostram-se contrárias aos padrões 

estabelecidos na teoria como, por exemplo, o fato de que empresas adotantes de metodologias 

tradicionais melhor aceitam mudanças no projeto, mesmo no período de entrega do produto, 

do que o fazem empresas cujas metodologias se classificam como ágeis. Também, foi 

evidenciado que empresas com metodologia de desenvolvimento ágil têm melhor divisão do 

trabalho do que as empresas que praticam a engenharia de software tradicional, quando é 

sabido que esta é uma característica esperada em empresas adotantes de metodologias 

tradicionais. 

A argumentação que se desenvolve para esses achados é que, como existe muita rigidez na 

definição dos requisitos e certo afastamento dos usuários do software, durante o período de 

implementação do mesmo, as empresas que empregam metodologias tradicionais já estão 

habituadas com as mudança solicitadas quando da entrega do software. Já as empresas 

adotantes de metodologias ágeis mantêm contato frequente com os usuários do software e 

certa flexibilidade na definição dos requisitos, não precisando, geralmente, fazer tantas 

readequações do software quando o mesmo é entregue.  

Contudo, quando muita flexibilidade é mantida na definição dos requisitos do software a ser 

desenvolvido, faz-se necessário buscar certo controle a partir de outros aspectos do processo 

de desenvolvimento como, por exemplo, a divisão do trabalho e uso de indicadores. De 

qualquer forma, os resultados evidenciados através da análise comparativa supracitada são 

apresentados apenas como tendências, uma vez que o presente estudo não possui elementos e 

dados suficientes para uma análise estatística significativa através de testes paramétricos de 

diferença de média e de correlação. Ressalta-se também que estes testes não figuram entre os 

principais objetivos do estudo. 

Outro achado interessante diz respeito à relação que se evidencia entre os modelos de 

negócios institucionalizados e as metodologias de desenvolvimento de software declaradas 

pelas empresas investigadas. Todas as empresas que declararam seguir o modelo de fábrica de 

software possuem metodologias que seguem os padrões definidos no Manifesto Ágil. Por 

outro lado, das quatro empresas de base tecnológica investigadas, três são usuárias de 

metodologias tradicionais da engenharia de software. Acerca dessa relação, não foram 

encontradas evidências científicas na literatura que pudesse corroborar ou refutar esse achado. 

De toda forma, esse fato pode estar relacionado com o tipo de produto desenvolvido pelas 

empresas. As fábricas de software precisam dar respostas imediatas e de forma eficiente ao 

mercado, entregando produto de acordo com a necessidade dos clientes, sendo este um dos 

principais objetivos do Manifesto Ágil e a razão para explicar o padrão constatado. Por outro 

lado, as empresas de base tecnológica investigadas desenvolvem seus produtos dentro de 

padrões de projetos que, antes do início do desenvolvimento do produto, necessitam ter todo o 

escopo e outras dimensões bem definidas. Nestes casos, as metodologias tradicionais 

fornecem uma estrutura de processo alinhada à essa proposta. De fato, é possível encontrar, na 
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literatura, diversas obras que levantam a necessidade de adoção de metodologias formais para 

garantir o sucesso dos projetos de softwares. 

Por fim, destaca-se que, assim como nenhum tipo ideal de modelo de negócio se mostrou 

aplicado conforme concebido na teoria, os processos de desenvolvimento de software também 

se configuram a partir da combinação de práticas dos paradigmas ágil e tradicional. Nesta 

perspectiva, a institucionalização dos processos produtivos ocorre através da incorporação de 

práticas consideradas tanto pertencentes ao paradigma tradicional quanto alinhadas ao 

Manifesto Ágil. 

Como visto, mesmo tendo processos bem definidos e racionais, constata-se que algumas 

empresas adotantes de uma metodologia tradicional permitem a incorporação de práticas que 

flexibilizam o processo de desenvolvimento e permitem responder com mais rapidez e 

fidelidade ao cliente. Por outro lado, empresas que oficializaram metodologias ágeis, também 

não se mostram incompatíveis ou repugnam práticas mais tradicionais de desenvolvimento. 

Deve-se deixar claro que a institucionalização de uma metodologia considerada ágil não 

implica em abandonar toda uma história de estruturação do processo de desenvolvimento. 

Trata-se da compatibilização entre a configuração do processo de desenvolvimento e do 

modelo de negócio, sendo a estruturação do paradigma uma resposta alinhada aos objetivos 

organizacionais.  

Desta forma, nos casos de empresas que privilegiam a inovação e o desenvolvimento interno 

de seus produtos a partir de recursos próprios ou limitados, o paradigma tradicional mostra-se 

uma tendência nessa pesquisa, pois permite o controle mais rigoroso do projeto. Já as 

empresas com foco no desenvolvimento de software sob demanda encontram, nas 

metodologias ágeis, sustentação para atender de forma satisfatória o seu cliente.  

De fato, os resultados encontrados permitem levantar reflexões sobre o real significado do 

Manifesto Ágil, sendo possível pensar se o mesmo representa efetivamente um novo 

paradigma de desenvolvimento ou se representa uma possibilidade de incrementar as práticas 

tradicionais de engenharia de software com o intuito de aperfeiçoar o processo de 

desenvolvimento de software. Na pesquisa, percebe-se que não há mudanças radicais 

associadas à incorporação de metodologias ágeis, mas sim incrementos que trazem melhor 

ajuste e capacidade de atender aos objetivos propostos pelo sistema organizacional. 

Acerca disso é possível encontrar estudos (MARÇAL et al, 2007; FAGUNDES, 2005; 

BOEHM; TURNER, 2003) que apresentam que muitas empresas têm buscado as 

metodologias ágeis, apenas, como forma de aumentar a flexibilidade e de evitar atrasos no 

cronograma e possíveis descontentamentos por parte das pessoas e empresas envolvidas no 

projeto. Conforme mostrado neste trabalho, as práticas prescritas pelo manifesto ágil e pela 

engenharia de software mais tradicional podem ser utilizadas conjuntamente, desde que seja 

considerado o contexto onde serão utilizadas. 

 4. Considerações finais 

Enfim, pode-se concluir que as empresas investigadas adotam ambos os paradigmas de 

desenvolvimento, quais sejam: tradicional e ágil. Entre as empresas que empregam o 

paradigma ágil, a metodologia scrum parece ser o padrão predominante no mercado. Em 

relação às empresas cujos processos de desenvolvimento estão fundamentados no paradigma 

tradicional, pode-se dizer que estas institucionalizaram a metodologia RUP. 

Ademais, 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 
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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.  

Deve-se, contudo, destacar que os resultados encontrados estão limitados ao escopo da 

pesquisa e das empresas investigadas, devendo outros estudos serem realizados com o intuíto 

de ampliar os resultados dessa pesquisa para outros contextos de desenvolvimento de 

software.  
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