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RESUMO 

 

Os gerentes de projetos de desenvolvimento de software precisam cada vez mais lidar com 
fatores como a competição, demanda por qualidade, menores ciclos de vida de produtos e 
mudanças tecnológicas constantes no mercado. Dessa forma, percebeu-se que a flexibilidade é 
uma questão crítica para projetos de desenvolvimento de software, uma vez que é necessário 
aprimorar a capacidade de respostas às mudanças de mercado, de forma que haja poucos 
retrabalhos, custos minimizados, agilidade de resposta e capacidade de inovação. Com o 
propósito de contribuir para tal discussão, esta dissertação investiga como as características de 
flexibilidade são percebidas por gerentes de projetos no desenvolvimento de software. O 
arcabouço teórico sobre os processos de desenvolvimento de software, tais como os 
fundamentados em Cockburn (2001), Abrahamsson et al. (2003), Vinekar (2006) e Laudon e 
Laudon (2010) serviram como base para este estudo. A metodologia teve caráter descritivo e 
qualitativo e adotou-se a estratégia de pesquisa estudo de casos múltiplos, na qual os casos 
foram caracterizados pelos processos de desenvolvimento de software e, como fonte de 
evidências, escolheram-se os gestores de projetos de software que atuam em Aracaju, por 
considerar que estes profissionais possuem uma visão mais abrangente do processo de 
desenvolvimento de tais sistemas. Como resultados obtidos, ao tratar de flexibilidade com 
relação ao cliente, todos os entrevistados declararam que a participação do cliente no processo 
de desenvolvimento é importante para o bom desempenho do projeto, pois possibilita 
antecipar possíveis mudanças. No tocante à flexibilidade no grupo de trabalho, quatro dos 
cinco gerentes entrevistados ressaltaram que os membros da equipe não reagem bem às 
mudanças no projeto, e que existe um esforço na maioria dos projetos em negociar com o 
cliente possíveis alterações de custos e prazos. No que concerne à flexibilidade dos processos 
de desenvolvimento, os cinco entrevistados concordaram sobre as vantagens de uma boa 
definição dos processos dentro da organização. Contudo, todos os processos são passíveis de 
adaptação para atingir os resultados necessários. Os resultados encontrados nessa pesquisa 
demonstram, portanto, que os gerentes de projetos, apesar de focarem nos aspectos técnicos 
do processo de desenvolvimento de software, associam o nível de sucesso do projeto a outros 
fatores, tais como a flexibilidade com relação ao cliente, nos grupos de trabalho e no processo 
de desenvolvimento. 

Palavras-chave: Desenvolvimento de software, flexibilidade, processos, grupos de trabalho, 
participação do cliente. 
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ABSTRACT 

 

Managers of software development projects increasingly need to deal with factors such as 
competition, demand for quality, shorter product life cycles and constant technological 
changes in the market. Thus, it was realized that flexibility is a critical issue for software 
development projects, since it is necessary to improve the ability of responses to market 
changes, so that there are few reworks, minimized costs, responsiveness and capacity 
innovation. Aiming to contribute to this discussion, this study sought to investigate how the 
characteristics of flexibility are perceived by project managers in software development. The 
theoretical framework of the processes of software development Cockburn (2001), 
Abrahamsson et al. (2003), Vinekar (2006) and Laudon and Laudon (2010) were the basis for 
this study. The methodology has a descriptive and qualitative and adopted the search strategy 
multiple case study in which the cases are characterized by the processes of software 
development, and as a source of evidence, chose to project managers who work in Aracaju, 
considering that these professionals have a broader view of the development process. As 
results, in treating of flexibility with respect to the customer, all respondents stated that 
customer participation in the development process is important for the proper performance of 
the project as possible to anticipate potential changes. Regarding flexibility in the working 
group, four of the five managers interviewed said that team members do not react well to 
changes in the project, and that there is an effort in most projects to negotiate with the client 
possible changes in cost and time. Regarding the process flexibility, the five respondents 
agree on the advantages of a good definition of the processes within the organization. 
However, all processes are capable of adapting to achieve the required results. The findings in 
this study therefore demonstrate that the project managers, while focusing on the technical 
aspects of the software development process, associate to the level of success of the project to 
other factors, such as flexibility in the process, working groups and with respect to the 
customer. 

Keywords: Software development, flexibility, processes, work groups, customer participation 
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1 INTRODUÇÃO 

As organizações necessitam utilizar informações constantemente no seu cotidiano (STAIR; 

REYNOLDS, 2011). Isto exige que haja desenvolvimento tecnológico constante das 

ferramentas que auxiliam no armazenamento e processamento das informações 

organizacionais de modo que elas sejam precisas e adequadas às atividades gerenciais 

(PINSONNEAULT e RIVARD, 1998), ao disponibilizar informações confiáveis, úteis e de 

baixo custo de obtenção (AUDY; ANDRADE; CIDRAL, 2005).  

Aliado a esta necessidade da própria organização, os administradores passaram a operar num 

mercado sem fronteiras nacionais, o que tornou este contexto global e a troca de informações 

entre empresas um desafio para os gestores  (GORDON; GORDON, 2011), uma vez que estas 

relações implicam no posicionamento que a empresa tem no mercado e na obtenção de 

clientes. 

A globalização incentiva fatores como a competição, demanda por qualidade, menores ciclos 

de vida de produtos e mudanças tecnológicas constantes no mercado (CHESBROUGH, 

2012), inclusive no setor de software. A indústria de software cresce a cada ano impulsionada 

pelo uso da tecnologia pelas organizações em geral (ABRAHAMSSON et al, 2003).  

Dessa forma, surgiram novos desafios para os engenheiros de software como: desenvolver 

produtos de software que atentassem para as limitações de tempo no desenvolvimento, 

satisfizessem usuários cada vez mais exigentes, fossem sistemas confiáveis (BOEHM, 2002), 

se mantivessem dentro dos custos adequados à sobrevivência da empresa e conservassem a 

qualidade que o mercado exige (SOMMERVILLE, 2007). 

Ao refletir sobre estas questões, percebeu-se que a flexibilidade é uma questão crítica para 

projetos de gestão de desenvolvimento de software (GÜNSEL et al., 2012). Ela é 

caracterizada pela capacidade de respostas às mudanças do ambiente, de forma que haja 

poucos retrabalhos, custos minimizados, agilidade de resposta e capacidade de inovação 

(CHOU; TEO; ZHENG, 2008; CHU; WOOD, 2008). Estas características estão diretamente 

relacionadas com as necessidades das organizações e do mercado, tais como competição, alta 

qualidade dos produtos e mudanças tecnológicas constantes (CHESBROUGH, 2012). 

Assim, este panorama culminou em vários estudos relacionados às metodologias de 

desenvolvimento de software (VINEKAR; SLINKMAN; NERUR 2006), que são um 



16 
 

conjunto de atividades e resultados associados que dão suporte na elaboração destes sistemas, 

de forma que o produto final reflita a forma como o processo foi realizado (SOARES, 2003).  

No entanto, vale destacar a necessidade de se repensar os outros elementos que compõem o 

desenvolvimento de software, além dos processos utilizados. É importante ressaltar que os 

sistemas de informação são compostos por três dimensões: organizações, pessoas e tecnologia 

(LAUDON; LAUDON, 2010). Estas dimensões, quando somadas, são igualmente 

importantes para o bom desempenho dos referidos sistemas.  Assim, é preciso considerar as 

características e necessidades das pessoas e das organizações envolvidas no desenvolvimento 

de tais sistemas. 

Nesse contexto, desenvolveram-se, então, vários trabalhos que indicaram algumas premissas 

para o desenvolvimento de software, assim como metodologias diferentes objetivando 

aumentar a flexibilidade do processo (BECK et al., 2001; HIGHSMITH; COCKBURN, 2001; 

WILLIAMS; COCKBURN, 2003). 

Desse modo, características relativas à flexibilidade possuem destaque nas metodologias de 

desenvolvimento de software mais recentes, que além de propor mudanças nos processos 

utilizados, passaram a enfatizar princípios relacionados às pessoas e às empresas. Estas 

metodologias tem como fundamento a auto-organização da equipe de acordo com o projeto 

que está sendo desenvolvido, e a interação com o cliente em todas as fases do projeto, o que 

proporciona alterações constantes no projeto (BECK et al, 2001). 

Portanto, a escolha da metodologia deve estar em consonância com os costumes da 

organização e dos desenvolvedores (PEKANNEN, 2010), pois cada metodologia tem 

características próprias, que se adequam a certas práticas organizacionais (STRODE; HUFF; 

TRETIAKOV, 2009), sendo necessário observar quais os princípios que regem estas 

metodologias. 

A função de observar as características da equipe de desenvolvimento e da organização e 

escolher um método que esteja de acordo com o grupo é do gestor de projetos, uma vez que é 

dele a função de administrar a equipe, atividades, prazos, custos, resultados (REZENDE, 

2005), assim como a seleção das metodologias a serem adotadas.  

Neste contexto, e levando em consideração os aspectos discutidos, escolhe-se investigar como 

os gestores de projetos de software percebem características de flexibilidade no 
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desenvolvimento destes sistemas. Para tanto, o presente trabalho tem como objeto de estudo 

os processos de desenvolvimento de software em empresas no município de Aracaju, SE, e 

como fonte de evidência os gestores de projetos destes sistemas. 

Destaca-se que neste estudo foram analisados aspectos relacionados à flexibilidade nos 

processos de software adotados pelas equipes de desenvolvimento (dimensão tecnológica dos 

sistemas de informação); flexibilidade dentro destes grupos de trabalho (dimensão de pessoas 

dos sistemas de informação); e à flexibilidade do ambiente no desenvolvimento de software 

(dimensão externa da organização nos sistemas de informação).  

Para apresentação dos conhecimentos que foram adquiridos neste estudo, além desta 

introdução, ele está estruturado em mais cinco capítulos, organizados da seguinte forma:  

O capítulo dois apresenta o contexto da pesquisa, o qual descreve o ambiente e o cenário em 

que está inserida a pesquisa, além da descrição dos objetivos geral e específicos e a 

justificativa da pesquisa.  

O capítulo três apresenta o referencial teórico que baseou o estudo, destacando a importância 

do software para a sociedade e para organizações, como também de que forma este destaque 

no cotidiano influencia o desenvolvimento destes produtos para o mercado, através da 

necessidade de flexibilidade para o atendimento das demandas. 

O capítulo quatro discorre sobre os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa, 

justificando a escolha de uma abordagem qualitativa, e como procedeu a coleta e a análise de 

dados. 

O capítulo cinco apresenta e discute os resultados encontrados, relacionando-os também com 

outros estudos já realizados. Por fim, o sexto e último capítulo do trabalho apresenta as 

considerações finais, juntamente com indicações para trabalhos futuros. 
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2 CONTEXTO DA PESQUISA 

Este capítulo tem como objetivo situar a presente pesquisa quanto ao ambiente e cenário em 

que está inserido, além de apresentar o problema de pesquisa, juntamente com os objetivos 

geral e específicos e a justificativa do estudo. 

2.1 Ambiente  

A engenharia de software é baseada em um conjunto de princípios, tecnologias e processos 

para o desenvolvimento de software buscando aumentar a capacidade de produção, melhorar 

processos e produzir sistemas mais complexos (BASILI, 1992; SOMMERVILLE, 2007). Para 

tanto, são utilizadas metodologias de desenvolvimento, que consistem em um conjunto de 

atividades e resultados associados que embasam a produção de software (SOARES, 2003).  

Diante da complexidade inerente aos grandes sistemas de software, inclusive os sistemas 

empresariais, exigem-se novas técnicas e métodos para controlar as implicações decorrentes 

do grande fluxo de dados e informações. Dessa forma, existem vários modelos com técnicas e 

formas distintas que determinam um conjunto de atividades, ações, tarefas e ferramentas de 

trabalho, formando um protocolo necessário para a obtenção de resultados de alta qualidade 

(PRESSMAN, 2006; SOMMERVILLE, 2007). 

Os primeiros modelos de processos de engenharia de software, denominados clássicos ou 

tradicionais (BOEHM, 2006), são caracterizados pelo uso extenso de planejamento e 

processos codificados almejando uma atividade eficiente e previsível ao antecipar por 

completo os requisitos de um sistema (HIGHSMITH; COCKBURN, 2001; BOEHM, 2002), 

prezando por processos de engenharia padronizados, controláveis e previsíveis (MOE; 

DINGSØYR; DYBÅ, 2010). 

No entanto, vale ressaltar que esses modelos de processos foram desenvolvidos há algumas 

décadas, em um ambiente de negócios diferente do atual, no qual até o acesso aos 

computadores era limitado (SOARES, 2003). Com a dinâmica do mercado atual, tais como 

competitividade, demanda por qualidade, menores ciclos de vida de produtos e mudanças 

tecnológicas constantes (CHESBROUGH, 2012), surgiram inúmeros modelos de processos 

diferentes decorrentes da insatisfação dos pesquisadores e profissionais, propiciando a 

adequação dos modelos de processos de acordo com as exigências presentes no ambiente de 

negócios (ABRAHAMSSON et al., 2003).  
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Dentro deste contexto, surgiram os processos ágeis, que buscam sanar a necessidade de 

construir e entregar sistemas complexos de forma rápida, diminuindo problemas existentes em 

relação a requisitos imprevisíveis, ambiente de negócios dinâmico e o surgimento de novas 

tecnologias (LAN; RAMESH, 2008), de modo a conservar a qualidade do produto, já que o 

mercado exige inovação e alta qualidade (HIGHSMITH; COCKBURN, 2001).  

Em resumo, os fundamentos dos processos ágeis caracterizam-se pela adoção da mudança 

visando atender os valores do cliente, planejamento e entrega de software frequente, 

centralização do processo nos recursos humanos envolvidos no processo de desenvolvimento, 

excelência técnica e colaboração do cliente em todas as etapas de elaboração (WILLIAMS; 

COCKBURN, 2003; SIDKY; ARTHUR, 2007). 

Nessa perspectiva dos processos ágeis, é necessária a percepção por parte dos gestores e 

desenvolvedores de projetos de software de que este é um sistema sociotécnico, ou seja, 

composto por entidades humanas e técnicas que funcionam como um conjunto integrado e 

coordenado (DYNGSOYR; DYBA, 2012), no qual fatores humanos (sociais e 

organizacionais) são críticos no cumprimento com sucesso dos objetivos do software 

(CHERRY; ROBILLARD, 2008).  

Diante dos modelos de processos de desenvolvimento de software existentes e dos aspectos 

humanos envolvidos nestes processos, é necessário compreender as dificuldades que ainda 

são encontradas no desenvolvimento de software no cenário das empresas que desenvolvem 

estes produtos, descrito a seguir.   

2.2 Cenário 

As dificuldades apresentadas nos processos de desenvolvimento de software exigiram maiores 

estudos e compreensão. Ao considerar uma realidade na qual estes sistemas são essenciais 

para a sociedade, que, por sua vez, se torna mais exigente (LIVARI; LIVARI, 2011) e por 

auxiliarem em ambientes organizacionais específicos (BOEHM, 2002), o software e seu 

desenvolvimento se tornaram complexos.  

As necessidades de mercado, somadas às necessidades organizacionais internas das empresas, 

configuram um ambiente de negócios mutável e acelerado que exige a entrega rápida de 

sistemas computacionais bem-sucedidos (DOLCI, 2011). A capacidade de produzir e manter 

o software dentro de custos adequados e com qualidade para o bom funcionamento da 
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economia nacional e internacional (SOMMERVILLE, 2007), que atenda as suas necessidades 

de forma rápida (HIGHSMITH; COCKBURN, 2001) e eficiente se tornou um desafio para os 

engenheiros de software.  

Em decorrência deste cenário, os profissionais de software enfrentam dificuldades e altas 

taxas de falha no desenvolvimento de sistemas (VINEKAR, 2006) devido a obstáculos como: 

existência de dificuldades de estimar as complicações que surgem por conta de mudanças 

exigidas no projeto (BASILI, 1992); manutenção da qualidade após estas mudanças 

(COCKBURN, 2001), capacidade de adaptação do produto de software (ABRAHAMSSON 

et al., 2003) e reação às mudanças exigidas (LAUDON; LAUDON, 2010).  

Em meio a estas dificuldades enfrentadas pelos profissionais que participam do 

desenvolvimento de software, o gestor de projetos exerce um papel fundamental, ao 

considerar que são estes gerentes que planejam e supervisionam recursos humanos, 

financeiros e logísticos nos projetos de software (PRESSMAN, 2011).  

Entretanto, apesar das dificuldades enfrentadas no setor, o mercado brasileiro de software foi 

marcado por um crescimento na ordem de 24% em 2010 (ABES, 2011) e de 10% em 2011, 

fechando o ano na décima posição no ranking mundial de software e serviços de TI (ABES, 

2012).  

Em consonância com o mercado internacional e o nacional, o mercado de software em 

Sergipe também exige respostas rápidas e eficientes, haja vista que a indústria de software 

sergipana cresceu nos últimos anos. Conforme o Plano de Desenvolvimento do Arranjo 

Produtivo Local de Tecnologia da informação e Sergipe (2011), em 2010, Sergipe possuía 90 

empresas com atividades relacionadas à TI, sendo 27 delas relacionadas ao desenvolvimento 

de software.  

O setor de serviços, em especial as empresas de Tecnologia de Informação, obteve um 

crescimento nos investimentos por parte do governo estadual, o qual investiu em atividades de 

inovação nos últimos anos. Um destes investimentos foi a criação, em 2003, do Sergipe 

Parque Tecnológico (SergipeTec), no qual o setor de TI é uma das prioridades (SERGIPE, 

2011). 

Vale ressaltar que estas atividades estão concentradas na capital do estado, Aracaju, uma vez 

que este setor é essencialmente urbano e demanda investimentos em infraestrutura e mão de 
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obra qualificada (SERGIPE, 2011). Desse modo, esta pesquisa foi realizada com profissionais 

responsáveis pela coordenação de projetos de desenvolvimento software no município de 

Aracaju, SE. 

2.3 Problema de Pesquisa 

O software é um produto complexo de construir e compreender. Esta complexidade está 

fortemente relacionada às dificuldades apresentadas quanto a sua estimativa, a sua natureza 

evolutiva, o não entendimento sobre as necessidades da organização, como também da má 

compreensão das implicações geradas pelas mudanças (BASILI, 1992). Isso ocorre porque o 

software está sujeito a coevolução continua e modificação constante, a fim de responder às 

mudanças tecnológicas, legislação e de mercado (LIU et al., 2008).  

No entanto, esta capacidade de responder às mudanças necessárias requer muitos níveis de 

liberdade (BOEHM; TURNER, 2003), tais como adaptações técnicas, administrativas e 

interpessoais. Desta forma, para envolver a equipe do projeto em conjunto para alcançar a 

capacidade de reagir de forma eficaz exige uma compreensão da natureza da flexibilidade e as 

competências que podem promover a habilidade de responder às novas exigências e 

condições com menos dificuldades (LI et al., 2010).  

Diante destas mudanças com relação aos processos utilizados, algumas equipes de 

desenvolvimento de software enfrentam o desafio de se tornarem flexíveis frente às 

necessidades de um ambiente de negócios em constante mutação (LEE; XIA, 2003; 

MATHIEU et al., 2008). A flexibilidade envolve características que propiciam a capacidade 

de respostas às mudanças, sejam estas causadas por pressões de mercado, por questões 

técnicas ou de relacionamento interpessoal (SETHI; SETHI, 1990; BENG, 2009). 

No entanto, apesar da importância evidenciada por diversos autores sobre a necessidade de 

respostas rápidas ao ambiente relativas à entrega de software, e o surgimento de novos 

processos para atender a tais necessidades, a literatura sobre esses processos de 

desenvolvimento não abordam de forma clara o processo de desenvolvimento quanto à 

perspectiva de outros aspectos envolvidos (VINEKAR, 2006). Desse modo, as metodologias 

de desenvolvimento não tratam das especificidades que vão além dos aspectos técnicos, ou 

seja, deixam de lado os aspectos humanos envolvidos nesse processo. 
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Assim, não há aparentemente uma preocupação dos pesquisadores em descrever as 

características, os benefícios e as razões para que a flexibilidade seja incorporada ao processo 

de desenvolvimento de software. Esses processos de desenvolvimento, na verdade, são 

investigados a partir de uma visão tecnicista prioritariamente. Nesse contexto, os aspectos 

humanos são investigados predominantemente como impeditivos para a adoção desses 

processos (GARCÍA-PENALVO et al., 2012). 

Em virtude de uma deficiência sobre o entendimento das características de flexibilidade nos 

processos de desenvolvimento de software, leva à seguinte questão de pesquisa: como as 

características de flexibilidade são percebidas por gestores de projetos no 

desenvolvimento de software?  

2.4 Objetivos 

Os objetivos da pesquisa traduzem quais os propósitos do estudo, definindo a meta a ser 

alcançada no fim do trabalho. 

2.4.1 Objetivo geral 

Investigar como os gestores de projetos que atuam no município de Aracaju percebem as 

características de flexibilidade no desenvolvimento de software. 

2.4.2 Objetivos Específicos 

• Descrever os modelos de processos de desenvolvimento de software usados no contexto 

investigado; 

• Destacar elementos de flexibilidade do processo no desenvolvimento de software na ótica 

dos gestores de projetos;  

• Caracterizar a flexibilidade nos grupos de trabalho na ótica dos gestores de projetos;  

• Apontar características de flexibilidade com relação ao cliente no desenvolvimento de 

software na ótica dos gestores de projetos. 

2.5 Justificativa 

A realização deste estudo tem como justificativa o contexto recente do problema de pesquisa, 

a carência de trabalhos semelhantes, especialmente sobre o desenvolvimento de software em 

empresas sergipanas e a contribuição para o campo teórico.  
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Em relação ao contexto do estudo, observa-se que com o crescimento da importância e da 

dependência do software, passa a existir uma consciência de que a produção e utilização 

destes produtos estão entre os aspectos mais complexos e problemáticos do desenvolvimento 

da tecnologia (BOEHM; SULLIVAN, 1999; CHOW; CAO, 2008). Isso vem ocorrendo 

porque a elaboração dos produtos se dá em um ambiente que apresenta pressões conflitantes 

do desenvolvimento acelerado e usuários cada vez mais exigentes (BOEHM, 2002; LIVARI; 

LIVARI, 2011). 

Dessa forma, o presente estudo considera que com a disseminação da utilização do software 

em diversas atividades empresariais, passou-se a exigir uma preocupação relacionada às 

formas como são desenvolvidos e mantidos tais sistemas, considerando de um lado a esfera 

tecnológica, representada pelos processos utilizados para desenvolver o software e, de outro, a 

esfera humana representada pelos gestores e desenvolvedores desses sistemas no contexto em 

que ocorre o desenvolvimento.  

Os processos de engenharia de software tratam-se de interações entre pessoas, processos e 

ferramentas para desenvolver um produto completo (NAGAPPAN; MURPHY; BASILI, 

2008). Para o desenvolvimento de estratégias mais adequadas, é necessário que as 

metodologias de investigação envolvam a construção, análise e avaliação de modelos de 

processos de software e produtos, bem como outros aspectos do ambiente no qual o software 

está sendo construído, a exemplo, as pessoas e a organização (BASILI, 1992; NAGAPPAN; 

MURPHY; BASILI, 2008). Ao considerar estas dimensões, as equipes são elementos 

importantes no desenvolvimento de software, visto que o desempenho da equipe influencia 

diretamente o desenvolvimento de software (MOE; DINGSØYR; DYBÅ, 2010), ressaltando-

se o valor da cooperação para a eficácia dos processos de desenvolvimento (DINGSØYR; 

DYBÅ, 2008). 

Contudo, mesmo com a compreensão de que a engenharia de software é também uma 

experiência humana, esses aspectos envolvidos no desenvolvimento de software foram pouco 

estudados no passado (CHERRY; ROBILLARD, 2008). Ainda com o surgimento de 

evidências, e o fato de os profissionais enfrentarem crescentes complexidades e altas taxas de 

falhas no desenvolvimento dos produtos, a pesquisa no campo ainda não construiu a teoria 

adequada para responder às questões envolvidas (VINEKAR, 2006).  
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As pesquisas realizadas são predominantemente de base teórica técnicas, quantitativas e sem 

ênfase dos aspectos humanos, de modo que nesses estudos os desenvolvedores são vistos 

como recursos substituíveis que são utilizados em processos repetitivos (JOHN, 2005). Aliado 

a isso, os aspectos humanos são reconhecidos como um dos principais problemas associados 

com projetos de desenvolvimento de software, mais especificamente, acredita-se que as 

ineficiências geralmente vêm de verificação inadequada das competências dos envolvidos no 

seu desenvolvimento (GARCÍA-PENALVO et al., 2012). 

Diante desta inobservância dos aspectos humanos do processo, pouco se sabe sobre como a 

dimensão das pessoas está relacionada com as metodologias de trabalho adotadas por equipes 

de desenvolvimento de software (BOEHM; SULLIVAN, 1999; DINGSØYR et al., 2012). 

Nesse sentido, torna-se evidente a importância de compreender os aspectos humanos de 

práticas e processos utilizados no desenvolvimento de software, visto que esses processos 

evocam interpretações de membros que redefinem coletivamente as formas como o 

desenvolvimento ocorre (DUBE; ROBEY, 1999).  Nessa direção, a adoção de uma 

abordagem sóciotécnica é recomendável, no sentido de que, ao considerar tal abordagem, os 

sistemas e seus processos passam a ser mais aceitáveis (BAXTER; SOMMERVILLE, 2010). 

Isto acontece porque os produtos são formados por entidades humanas e técnicas que, quando 

funcionando como um conjunto integrado e coordenado, atende a uma ampla gama de 

problemas que são complexos demais para serem abordados por indivíduos ou tecnologias 

que trabalham sozinhos (DYNGSOYR; DYBA, 2012). 

Dentre os aspectos humanos relevantes nos processos de software destaca-se a flexibilidade, 

entendida como a capacidade de responder a mudanças de forma rápida, eficiente e com 

baixos custos (SETHI; SETHI, 1990; SCHWABER, 2004; CHOU; TEO; ZHENG, 2008). 

Estudos recentes no cenário internacional que relacionam flexibilidade e o desenvolvimento 

de software tratam das seguintes temáticas: flexibilidade nos processos de desenvolvimento 

de software (LEE; XIA, 2003; LIU; CHEN; CHAN; LIE, 2008; CHANDAK; 

RANGARAJAN, 2011), a influência da flexibilidade no desempenho dos grupos de trabalho 

que desenvolvem software (LI, JIANG; KLEIN, 2007; XIA; LEE, 2009; LI, CHANG; 

CHEN; JIANG, 2010; GUNSEL; AÇIKGOZ; TUKEL; OGUT, 2012) e os tipos de 

implementações que propiciam a elaboração de produtos de software mais flexíveis à 

adaptações futuras (EDEN; MENS, 2006). No âmbito nacional, encontrou-se poucas 
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pesquisas, as quais discutiam a flexibilidade nos processos de software (REIS, 2003) e  a 

forma como a flexibilidade dos grupos de trabalho e do ambiente no desenvolvimento de 

software influencia a competitividade das empresas de software no mercado (SOUSA, 2003).  

A partir dessas prerrogativas, este estudo toma para si a inquietação referida acima, com o 

objetivo de direcionar a pesquisa, a ser realizada no município de Aracaju, estado de Sergipe, 

a preocupação quanto a investigação da flexibilidade no desenvolvimento de software na 

percepção dos gestores de projetos.  

Por fim, um estudo sobre a flexibilidade como característica dos processos de 

desenvolvimento de sistemas envolvendo equipes de empresas que produzem software, pode 

contribuir com novas evidências para a literatura de processos de software, permitindo 

descobrir e associar novas práticas bem como a melhoria desses processos. Espera-se também 

ajudar com os conhecimentos aqui gerados para uma nova visão quanto à escolha desses 

métodos, bem como a possibilidade de identificar por meio dos aspectos humanos e 

organizacionais inseridos no desenvolvimento, o melhor caminho a ser escolhido para sua 

implementação e uso.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico diz respeito à etapa do estudo na qual o pesquisador busca argumentos 

teóricos que auxiliem a desenvolver a pesquisa. Sendo assim, para fundamentar a pesquisa são 

discutidos o uso e a importância dos sistemas de informação (SI) nas organizações e suas 

dimensões tecnológica, organizacional e de pessoas. Na dimensão tecnológica, analisam-se os 

processos de desenvolvimento de software, na dimensão organizacional, discutem-se como 

características de flexibilidade influenciam os processos de desenvolvimento de software e 

como estas características são percebidas pelos gestores de equipes de desenvolvimento. Estes 

gestores compõem a terceira e última dimensão, a de pessoas, conforme é melhor exposto na 

figura 1, que busca esquematizar a discussão proposta neste capítulo. 

 

Figura 1: Mapa conceitual do referencial teórico 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

3.1 Sistemas de Informação nas organizações  

Nesta item discute-se a importância dos sistemas de informação nas empresas, a partir do 

entendimento da definição e dinâmica de funcionamento destes sistemas e sua função nas 

organizações. Ao compreender esta parte nas subseções posteriores, é possível entender a 

importância do software para as empresas e as dificuldades observadas no seu processo de 

desenvolvimento, assim como a importância de seu caráter flexível para se adequar às 

necessidades dos usuários. 
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O nível de globalização da economia mundial traz um ambiente dinâmico para as empresas, 

que são influenciadas por mudanças tecnológicas, políticas e econômicas de forma rápida 

(BOISNIER; CHATMAN, 2002). Em decorrência dessa realidade, com o intuito de dar 

respostas rápidas a um ambiente cujas novas tecnologias e práticas de negócios surgem 

constantemente, as empresas contemporâneas passaram a ter necessidade de reorganizar-se 

continuamente (CHOI; PRICE, 2005). 

Isso ocorre por que as organizações atuam em uma economia informatizada, cuja informação 

passou a possuir valor, sendo utilizada muitas vezes como moeda de troca ao invés de bens 

tangíveis (STAIR; REYNOLDS, 2011). Em virtude disso, as empresas estão sempre tentando 

melhorar a eficiência de suas operações a fim de conseguir lucratividade, e dentre as 

ferramentas que os administradores dispõem, as tecnologias e os sistemas de informação estão 

entre as mais importantes para atingir seus objetivos (LAUDON; LAUDON, 2010).  

Observa-se, ainda, que esses sistemas estão inseridos na maioria das atividades empresariais 

(FERREIRA; RAMOS, 2005), pois se compreende que o sucesso de um negócio no âmbito 

global passou a estar relacionado com sua capacidade de oferecer informação correta para a 

pessoa certa dentro da organização, com tempo hábil, indiferente de localização (STAIR; 

REYNOLDS, 2011) 

Desse modo, as organizações passaram a evoluir constantemente no uso de sistemas de 

informação com a finalidade de atender as necessidades de mudança (NERUR; 

MAHAPATRA; MANGALARAJ, 2005). Por conseguinte, as empresas, gerentes e os 

funcionários de todas as áreas funcionais passaram a trabalhar em conjunto e utilizar sistemas 

de informação para seus negócios (STAIR; REYNOLDS, 2011), uma vez que esses sistemas 

auxiliam a analisar problemas, visualizar assuntos complexos e criar novos produtos 

(LAUDON; LAUDON, 2010). 

Aliado a isso, o uso efetivo dessas tecnologias podem ajudar todos os tipos de empresas a 

melhorarem a eficiência e eficácia dos processos de negócios, tomada de decisões gerenciais e 

colaboração de grupos de trabalho. Dessa forma, as empresas fortalecem suas posições 

competitivas em um mercado de rápida transformação (O´BRIEN, 2010), ao permitir alcançar 

clientes ao redor do mundo (STAIR; REYNOLDS, 2011). Consequentemente, os gestores 

enfrentam o desafio de gerenciar de forma efetiva as informações organizacionais nestes 

sistemas (GORDON; GORDON, 2011).  
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Em razão dessa realidade, os Sistemas de Informação (SI) precisaram se desenvolver como 

resposta à demanda existente por processamento de informações nas organizações (EATON; 

SMITHERS, 1984), sendo cada vez maior o uso desses sistemas de informação nos níveis 

operacionais, conhecimento, gerencial e estratégico, evidenciando porque os investimentos 

em tecnologia estão cada vez mais altos e constantes (FERREIRA; RAMOS, 2005). 

3.1.1 Conceito de sistemas de informação 

Os sistemas são compreendidos como o conjunto de elementos que interagem para realizar 

determinados objetivos (STAIR; REYNOLDS, 2011), formando um todo unitário e complexo 

que recebe insumos e produz resultados em um processo organizado de transformação de 

elementos (O´BRIEN, 2010), que podem ser conceitos, pessoas, informações e máquina, ou 

uma combinação desses elementos (AUDY; ANDRADE; CIDRAL, 2005). 

Os sistemas de informação coletam, manipulam, armazenam e disseminam dados e 

informação e precisam de mecanismos de realimentação para atingir os objetivos definidos 

(O´BRIEN, 2010; STAIR; REYNOLDS, 2011). Essas informações podem estar destinadas a 

apoiar a tomada de decisões, coordenação e o controle de uma organização, uma vez que 

contém informações sobre pessoas, locais e itens significativos para a organização ou para o 

ambiente que a cerca (LAUDON; LAUDON, 2010).  

É interessante ressaltar ainda que esses sistemas são reconhecidos por possuir três funções 

básicas: 1) entrada, etapa pela qual envolve captação e reunião de elementos que ingressam no 

sistema para serem processados; 2) processamento, relacionado aos processos de 

transformação que convertem insumo em produto; 3) saída, referente à transferência de 

elementos produzidos por um processo de transformação até seu destino final (O´BRIEN, 

2010), como ilustrado na figura 2. 
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Figura 2: Funções de um sistema de Informação 
Fonte: Baseado em O´BRIEN (2010). 
 

O relacionamento entre esses componentes determina como o sistema funciona (STAIR; 

REYNOLDS, 2011), possibilitando que um grupo de elementos interrelacionados ou em 

interação forme um todo unificado (O´BRIEN, 2010), produzindo, dessa forma, a informação 

solicitada pelo usuário.  

Considerando que o produto final dos sistemas é a própria informação, torna-se importante 

compreender seu conceito e a forma que ela é produzida até constituir-se em conhecimento. 

Ao conhecer os mecanismos envolvidos nesta transformação é possível propor melhorias e 

ajustes técnicos para que a informação gerada seja cada vez mais precisa, e, por conseguinte, 

possibilita a construção de um maior conhecimento sobre a organização mediante os sistemas 

de informação. 

Vale destacar que, na visão de Pressman (2011), dentre as etapas necessárias para a definição 

do escopo do projeto de software, é necessário compreender o objetivo da informação para o 

cliente, ou seja, quais objetos de dados são necessários como entrada para que se tenham 

determinados dados de saída visíveis para o cliente. 

3.1.2 Informação X Conhecimento  

A informação é um conceito central na área de sistemas de informação e também é 

reconhecida por ser o recurso mais valioso e importante nas organizações da sociedade atual 

(AUDY; ANDRADE; CIDRAL, 2005). Contudo, existe uma confusão conceitual sobre o que 

é informação, pois o conceito de informação é vago e complexo como o conceito de 

administração, e até mesmo o próprio conceito de sistema de informação (SI) (RODRIGUES  

FILHO; LUDMER, 2005).  
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Figura 3: Processo de Transformação da informação 
Fonte: Baseado em (LAUDON; LAUDON, 2010; STAIR; REYNOLDS, 2011; GORDON; GORDON, 2011) 

Neste estudo, considera-se que informação é um conjunto de dados apresentados de forma 

significativa e útil para os seres humanos (LAUDON; LAUDON, 2010). Esses dados são a 

sequência de fatos que ainda não foram analisados, que representam eventos que ocorrem nas 

empresas antes de estarem organizados de forma compreensível (LAUDON; LAUDON, 

2010; STAIR; REYNOLDS, 2011; GORDON; GORDON, 2011). Sendo assim, os dados são 

fatos crus, a exemplo, o número de funcionários, o total de horas trabalhadas, número de 

peças em estoque ou pedidos de compras (LAUDON; LAUDON, 2010).  

Esses dados concatenados passam por um processo de transformação (AUDY; ANDRADE; 

CIDRAL, 2005) que consiste em um conjunto de tarefas logicamente relacionadas e 

realizadas a fim de alcançar um objetivo definido (LAUDON; LAUDON, 2010), ilustrado na 

figura 3. 

 

 

 

As informações obtidas por meio desse processo de transformação são utilizadas pelos 

gestores para obter conhecimento (GORDON; GORDON, 2011). Este conhecimento se 

define pela consciência e compreensão de um conjunto de informações, como também a 

forma como essas informações podem ser absorvidas pelas pessoas ou organizações a fim de 

dar apoio a uma tarefa específica ou para se chegar a uma decisão (STAIR; REYNOLDS, 

2011). O conhecimento proporciona uma estrutura para interpretar estas informações  

(GORDON; GORDON, 2011) ao combinar instintos, ideias, informações, regras e 

procedimentos que guiam ações e decisões (AUDY; ANDRADE; CIDRAL, 2005).  

Nessa perspectiva, voltando às concepções iniciais, percebe-se que as informações podem ser 

consideradas como recurso, ativo ou produto: como recurso quando a informação tem valor 

semelhante ao dinheiro, matéria prima, pessoas, equipamentos, tempo, ou ainda insumo na 
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produção de bens e serviços; como ativo quando assume a propriedade de uma pessoa ou de 

uma organização que contribui para os resultados de uma empresa, ou seja, os gestores podem 

visualizar a informação como um investimento que eles podem utilizar de forma estratégica 

para proporcionar a empresa uma vantagem sobre seus concorrentes; e como produto quando 

as empresas comercializam esta informação, o resultado de seus processos produtivos, como 

um produto ou serviço ou como componente embutido em um produto (GORDON; 

GORDON, 2011). 

Assim, pode-se entender o crescimento dos investimentos das organizações em produtos de 

software, uma vez que a obtenção de informações precisas e de fácil acesso pode se tornar 

uma vantagem competitiva para estas empresas no mercado. 

3.1.3  Dimensões dos sistemas de informação 

Os SI combinam tecnologia da informação com dados, procedimentos para processar estes 

dados e pessoas que coletam e os usam  (GORDON; GORDON, 2011). No entanto, por mais 

que os SI sejam reconhecidos também como um fenômeno social, boa parte da pesquisa é 

bastante limitada e guiada por suposições de que esses sistemas tratam de um fenômeno 

exclusivamente técnico (RODRIGUES FILHO; LUDMER, 2005), o que cria uma confusão 

conceitual entre os termos tecnologia da informação e sistemas de informação (AUDY; 

ANDRADE; CIDRAL, 2005). 

Esta confusão se dá porque alguns autores consideram a TI como o lado tecnológico dos SIs, 

incluindo hardware, banco de dados, software, redes e outros dispositivos, compreendido 

como um subsistema de SIs (AUDY; ANDRADE; CIDRAL, 2005). Esta interpretação é 

baseada nas suposições filosóficas do empirismo lógico ou epistemologia positivista, que 

tratam a tecnologia apenas como ‘hardware (RODRIGUES FILHO; LUDMER, 2005). No 

entanto, na visão sociotécnica, o sistema de informação consiste em cinco recursos principais: 

pessoas, hardware, software, dados e redes (O´BRIEN, 2010), conforme apresentado na 

figura 4. 
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Figura 4: Recursos do Sistema de Informação 
Fonte: Adaptado de (O´BRIEN, 2010). 

Destarte, os sistemas de informação dependem dos recursos humanos (quem utiliza e quem 

desenvolve os sistemas), hardware (computadores e equipamentos de mídia), software, dados 

(base de armazenamento de informação) e redes para executar atividades de entrada, 

processamento, produção, armazenamento e controle que convertem recursos de dados em 

produtos de informação (O´BRIEN, 2010). 

Ao considerar os referidos aspectos, é importante ressaltar que a compreensão e a solução dos 

problemas relacionados aos sistemas de informação, só podem ser alcançadas a partir de uma 

perspectiva que integre as abordagens técnicas e comportamentais (AUDY; ANDRADE; 

CIDRAL, 2005; LAUDON; LAUDON, 2010). É evidente que essa concepção reconhece que 

como os sistemas estão inseridos em um contexto organizacional, a aquisição, a compra, o 

desenvolvimento e o uso desses sistemas são influenciados pelas políticas e procedimentos da 

organização e por sua cultura de trabalho (SOMMERVILE, 2010).  

Assim, Laudon e Laudon (2010) descrevem que os sistemas de informação são compostos por 

três dimensões, destacando-se que estas são importantes instrumentos norteadores para esta 

pesquisa: organizações, pessoas e tecnologia, apresentadas na figura 5 
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Figura 5: Dimensões dos sistemas de informação. 
Fonte: Baseado em (OLIVEIRA, 2004; STAIR; REYNOLDS, 2011). 

Diante da complexidade dos sistemas de informação, a definição de tais dimensões é de 

fundamental importância para contextualizar o ambiente e os elementos que os compõem 

(OLIVEIRA, 2004; LAUDON; LAUDON, 2010; STAIR; REYNOLDS, 2011): 

1) Dimensão organizacional: Uma organização é uma reunião formal de pessoas e outros 

recursos estabelecidos para alcançar um conjunto de objetivos (STAIR; REYNOLDS, 

2011) funcionando como sistemas planejados, baseado em regras e normas que 

constituem as bases de integração da empresa (OLIVEIRA, 2004). Assim, as 

organizações desenvolvem comportamentos e tarefas logicamente relacionados para a 

execução do trabalho e sua coordenação, criando disposições por diferentes níveis e 

especializações, revelando uma estrutura clara de divisão do trabalho estabelecida por 

meio da hierarquia e de seus processos de negócios, desenvolvendo um conjunto de 

premissas, valores e modos de realizar as atividades de acordo com o que é aceito pela 

maioria dos seus membros, ou seja, sua cultura (LAUDON; LAUDON, 2010). 

2) Dimensão pessoas: O sucesso dos sistemas de informação depende diretamente das 

pessoas envolvidas, as quais desenvolvem, mantêm e utilizam os sistemas de informação 

(OLIVEIRA, 2004; STAIR; REYNOLDS, 2011). Sendo assim, a inexistência de pessoas 

qualificadas para desenvolver e manter esses sistemas, como também a falta de 
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capacidade de usá-los para obter informações importantes a fim de atingir os objetivos da 

empresa, os tornam inúteis (LAUDON; LAUDON, 2010). 

3) Dimensão tecnologia: A tecnologia é uma das ferramentas que as empresas utilizam para 

enfrentar mudanças, que é composta por hardware, software e telecomunicações. O 

hardware é o equipamento físico usado para atividades de entrada, processamento e saída 

de um sistema de informação (LAUDON; LAUDON, 2010) e compreende todos os 

dispositivos físicos e equipamentos utilizados. Este conceito não abrange computadores e 

seus equipamentos, além disso compreende todas as mídias de dados, sejam elas objetos 

tangíveis nos quais dados possam ser registrados ou discos magnéticos (O´BRIEN, 

2010). O software consiste em programas que comandam a operação do computador 

(STAIR; REYNOLDS, 2011), e se trata de um conjunto de instruções detalhadas e pré-

programadas que controlam e coordenam os componentes de um hardware de SI 

(LAUDON; LAUDON, 2010), como também dirigem e controlam um conjunto de 

instruções de processamento das informações requisitadas por pessoas (O´BRIEN, 2010). 

As telecomunicações, compostas por dispositivos físicos e software, são responsáveis por 

interligar diversos equipamentos de computação, permitindo transferir dados de uma 

localidade para outra (LAUDON; LAUDON, 2010). 

Ao considerar estas definições, a presente pesquisa adotou as dimensões de sistemas de 

informação organizacionais, pessoas e tecnológicas (LAUDON; LAUDON, 2010) como 

norteadoras dos aspectos a serem estudados, no entanto, limitou-se a alguns dos elementos 

importantes dentro de cada dimensão: a flexibilidade nos processos de desenvolvimento de 

software na dimensão organizacional; os gestores de projetos na dimensão de pessoas; e o 

software na dimensão tecnológica. 

Tais dimensões dos sistemas de informação apresentadas ressaltam a importância de 

investigar outros aspectos além do tecnológico quando se trata do desenvolvimento de 

sistemas de informação, haja vista que estes tem que se adequar às necessidades da 

organização (NERUR; MAHAPATRA; MANGALARAJ, 2005). 

No tocante à dimensão tecnológica, escolheu-se o software porque, dentre os recursos que 

formam os SI, o software é o principal responsável por transformar dados e informações em 

conhecimento e está situado entre os aspectos tecnológicos mais utilizados pelas 
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organizações, tornando-se necessário então a compreensão de sua função e seu 

posicionamento no mercado. 

3.2 O mercado de software 

A principal função do software é dizer ao computador o que fazer, uma vez que se define por 

instruções e procedimentos detalhados de processamento da informação para que o hardware 

possa captar, processar e disseminar corretamente as informações a seus usuários (LAUDON; 

LAUDON, 2010; O’BRIEN, 2010; GORDON; GORDON, 2011; STAIR; REYNOLDS, 

2011).  

Dada a importância do software para o funcionamento dos sistemas informatizados, como 

também a importância destes sistemas na sociedade, o mercado de software vem crescendo a 

cada ano. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES) (2011), 

o cenário do mercado brasileiro de software em 2010 foi marcado por um crescimento na 

ordem de 24% nos setores de software e serviços. Em decorrência deste fato, o Brasil 

alcançou a 11ª posição no ranking mundial, movimentando 19,04 bilhões de dólares, que é 

equivalente a 1,0% do PIB brasileiro em 2010 (ABES, 2011).  

Para o ano de 2011, o mercado mundial de TI obteve um crescimento de 10% e o brasileiro na 

ordem de 14,8%. Dentro deste setor, o segmento do mercado de software especificamente 

teve um crescimento de 10% e movimentou 6,3 bilhões de dólares. Estes fatos levaram o 

Brasil a terminar o ano como sétimo no mercado de TI e na décima posição no ranking 

mundial de software e serviços de TI (ABES, 2012).  

Outro dado relevante do mercado neste segmento é que o crescimento do Brasil no setor de 

software foi maior do que o de países tradicionais do mercado neste setor, como Estados 

Unidos, Inglaterra e Japão. Entretanto, economias menos expressivas como Arábia Saudita, 

Indonésia, Tailândia, México e Peru obtiveram maiores taxas de crescimento, o que aponta 

que eles estão investindo no setor e se transformando em bons destinos para exportação de 

produtos de software brasileiros (ABES, 2012). 

Soma-se a estas informações os dados do relatório do ano de 2012 da Associação Brasileira 

de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (BRASSCOM) que aponta que o 

Brasil está bem posicionado no mercado latino americano de TI, já que apresenta o maior 

mercado e as empresas mais sofisticadas. No entanto, a competição no mercado regional, e até 
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mesmo no interno, está aumentando por conta dos avanços obtidos pelo México e pela 

Colômbia.  

Para melhor ilustrar este cenário, vale destacar que o mercado brasileiro é composto por cerca 

de 10.300 empresas dedicadas ao desenvolvimento, produção e distribuição de software, de 

modo que deste grupo, 93% são classificadas como micro e pequenas empresas 

(BRASSCOM, 2012). Em Sergipe havia 27 empresas neste setor em 2010 (SERGIPE, 2011).  

Este crescimento do mercado mundial de software foi impulsionado também pelo rápido e 

volátil crescimento no desenvolvimento de software para internet, bem como o surgimento de 

outros ambientes emergentes, como as aplicações móveis (ABRAHAMSSON et al, 2003). 

Nesse sentido, para acompanhar essas necessidades do mercado, existe um aumento das 

demandas de software e, consequentemente, o aumento da capacidade de inovar e produzir 

nesse segmento se tornou um fator essencial (PORTER, 1998). Isto se deve porque as 

organizações pós-industriais passaram a depender da produção constante e modificação 

desses produtos para atender suas necessidades competitivas (DUBE; ROBEY, 1999). 

Em virtude dos aspectos discutidos, o software e seu desenvolvimento se tornaram complexos 

por estarem inseridos em uma realidade na qual são vitais para usuários cada vez mais 

exigentes (LIVARI; LIVARI, 2011) e por funcionarem em contextos organizacionais 

específicos (BOEHM, 2002). Diante desta complexidade, torna-se importante compreender as 

dificuldades apresentadas no desenvolvimento de software. 

3.3 Desenvolvimento de software: conjuntura e dificuldades 

A engenharia de software é entendida como o desenvolvimento disciplinado para a evolução 

de sistemas de software baseados em um conjunto de princípios, tecnologias e processos que 

reúne metodologias, métodos e ferramentas que devem ser amplamente utilizadas para 

aumentar a habilidade de produzir software e favorecer melhores processos e sistemas mais 

complexos (BASILI, 1992; SOMMERVILLE, 2007).  

Dentro deste contexo, a metodologia de desenvolvimento de software (ou processo de 

software) é um conjunto de atividades e resultados associados que dão suporte na produção de 

software e o resultado do processo é um produto que reflete a forma como o processo foi 

conduzido (SOARES, 2003). Essas metodologias estão em constante evolução devido às 

mudanças tecnológicas e as novas exigências dos usuários (NERUR; MAHAPATRA; 
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MANGALARAJ, 2005), em um ambiente no qual a aplicação da tecnologia da informação é 

baseada principalmente no desenvolvimento de software em todos os níveis (MENS et al., 

2005).  Assim, novas técnicas e métodos tornam-se necessários para controlar a complexidade 

inerente aos grandes sistemas de software. 

Esta complexidade se dá diante do crescimento da importância e da dependência que as 

pessoas e as organizações tem do software, o que resulta na exigência de processos 

inovadores, resultados de alta qualidade e que atendam às necessidades das organizações e 

pressões de tempo de entrega dos produtos de software (HIGHSMITH; COCKBURN, 2001; 

BOEHM, 2002; ABRAHAMSSON et al., 2003; LEE; XIA, 2010). Assim, sua produção e 

utilização estão dentre os aspectos mais complexos e problemáticos da tecnologia moderna 

(BOEHM; SULLIVAN, 1999; CHOW; CAO, 2008), como pode ser visualizado no quadro 

01. 

Quadro 01 
Dificuldades no desenvolvimento de software 

Dificuldades no desenvolvimento de 
software 

Autores 

Mudanças tecnológicas e as novas exigências 
dos usuários 

NERUR; MAHAPATRA; MANGALARAJ, 
2005 

Dependência do software na sociedade 

HIGHSMITH; COCKBURN, 2001; 
BOEHM, 2002; ABRAHAMSSON et al., 

2003; LEE; XIA, 2010 
 

Exigência de processos inovadores 

Resultados de alta qualidade 

Pressões de tempo de entrega dos produtos 
de software 

No entanto, tal complexidade foi subestimada por profissionais e pesquisadores da área 

durante décadas (DOLCI, 2011). Os estudos ao longo dos anos são pouco eficazes porque 

focaram principalmente nos processos de desenvolvimento de sistemas (VINEKAR; 

SLINKMAN; NERUR, 2006; SRINIVASAN; DOBRIN; LUNDQVIST, 2009; DINGSØYR 

et al., 2012) e, na maior parte dos casos, contemplavam os aspectos puramente técnicos 

relacionados às práticas de engenharia de software (BECK, 1999; NERUR; MAHAPATRA; 

MANGALARAJ, 2005; JOHN, 2005; CHERRY; ROBILLARD, 2008). Quando abordavam 

os aspectos humanos, relacionados às dimensões organizacionais de pessoas consideradas 

nesta pesquisa, estes eram reconhecidos como um dos principais problemas associados ao 

desenvolvimento de software (GARCÍA-PENALVO et al., 2012). 
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Esta falha de compreensão de processos, requisitos e produtos resultaram em modelos que 

não satisfazem os vários aspectos do software (BASILI, 1992; ABRAHAMSSON et al., 

2003), e, consequentemente, os estudos no campo ainda não desenvolveram uma teoria para 

responder as questões envolvidas nesse processo (VINEKAR, 2006).  

Em decorrência deste ambiente complexo e da falta de estudos que satisfaçam as necessidades 

envolvidas no desenvolvimento, os profissionais de software continuam enfrentando 

crescentes dificuldades e altas taxas de falha no desenvolvimento de sistemas (VINEKAR, 

2006), que geralmente estão relacionadas às respostas às mudanças (LAUDON; LAUDON, 

2010), manutenção da qualidade (COCKBURN, 2001) e adaptabilidade do software 

(ABRAHAMSSON et al., 2003).  

Esses obstáculos para adaptar os produtos foram explicados pela dificuldade de estimar as 

implicações que surgem por conta das mudanças (BASILI, 1992), pois as atividades de 

software são repletas de interdependências e entradas de múltiplos indivíduos com 

conhecimentos diferentes (NIDUMOLU et al., 2001). Assim, o desenvolvimento eficaz destes 

sistemas requer um esforço de equipe (STAIR; REYNOLDS, 2011), dado que o programador 

solitário foi substituído por uma equipe de especialistas em software, cada um focado em 

partes da tecnologia necessárias para produzir uma aplicação complexa (PRESSMAN, 2006).  

O desenvolvimento de software depende então significativamente do desempenho da equipe, 

assim como qualquer processo que envolve a interação humana (MOE; DINGSØYR; DYBÅ, 

2010). Considerando seu caráter de atividade intensiva em conhecimento, o sucesso do 

produto desenvolvido depende muito da interação desse conhecimento com a experiência dos 

desenvolvedores (LEVY; HAZZAN, 2009).  

Isso faz da engenharia de software uma atividade caracterizada como um sistema sociotécnico 

que funciona como um conjunto integrado e coordenado (DYNGSOYR; DYBA, 2012) que 

trata de interações entre pessoas, processos e ferramentas para desenvolver um produto 

completo (NAGAPPAN; MURPHY; BASILI, 2008).  

Nesse sentido, por entender que o desenvolvimento ocorre no contexto organizacional, e, na 

maioria das vezes, realizado por profissionais trabalhando em equipes, o software não deve 

ser estudado apenas contemplando o aspecto técnico, haja vista que para entender o seu uso e 

desenvolvimento é necessário examinar as características particulares de cada organização e 

dos grupos de trabalho, que devem ser consideradas durante a definição dos processos de 
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maneira que estes sejam adequados ao contexto que serão produzidos e/ou utilizados 

(LIVARI; LIVARI, 2011).  

Com a finalidade de contemplar todos os requisitos necessários à produção de software eficaz, 

as pesquisas em metodologias de investigação de desenvolvimento de software passaram a 

envolver a necessidade de construir, analisar e avaliar modelos de processos e produtos, bem 

como vários aspectos do ambiente no qual o software está sendo construído, a exemplo, as 

pessoas e a organização (BASILI, 1992; NAGAPPAN; MURPHY; BASILI, 2008). 

Esses estudos possibilitaram entender que, por ser uma atividade realizada por pessoas, os 

aspectos humanos e de cooperação envolvidos são elementos importantes na construção de 

uma teoria adequada para a melhoria do desenvolvimento de software (DINGSØYR; DYBÅ, 

2008).  Entretanto, por terem pouca experiência com estudos sociais e culturais, os gestores e 

desenvolvedores enfrentam dificuldades na previsão destes aspectos sobre os sistemas 

(SOMMERVILE, 2010).  

A análise deste cenário culminou em novos métodos e práticas de desenvolvimento 

(VINEKAR; SLINKMAN; NERUR, 2006), que focaram em desenvolver metodologias que 

contemplem aspectos humanos e técnicos relevantes para o desempenho dos desenvolvedores 

na elaboração e qualidade dos produtos. Nos últimos anos, foram introduzidos um grande 

número de modelos de processos para o desenvolvimento de software, porém, apenas poucos 

sobreviveram e continuam sendo utilizados até os dias atuais (ABRAHAMSSON et al., 

2003).  

3.4 Processos de desenvolvimento de software  

Ainda no que diz respeito ao desenvolvimento de software, este é baseado em modelos de 

processos da engenharia de software. Nesse sentido, existem vários modelos que podem ser 

aplicados que fornecem formas distintas e têm suas próprias técnicas (SOMMERVILLE, 

2007). Estes processos definem um conjunto distinto de atividades, ações, tarefas, marcos e 

ferramentas de trabalho, formando um roteiro útil necessário para resultados de alta qualidade 

(PRESSMAN, 2006). Neste tópico são discutidos os processos denominados tradicionais ou 

clássicos e os ágeis. 
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a) Processos Tradicionais ou clássicos 

Os primeiros modelos de processos de engenharia de software foram os denominados 

clássicos ou tradicionais (BOEHM, 2006). Eles prescrevem um fluxo de trabalho, isto é, a 

maneira como os elementos do processo se relacionam uns com os outros (PRESSMAN, 

2006), que, com o tempo, deu origem a várias abordagens de desenvolvimento de software 

(ABBAS; GRAVELL; WILLS, 2008), apresentadas no quadro 02. 

Quadro 02 
Evolução dos modelos de processos de desenvolvimento de software tradicionais 

Modelos de processos em Abordagem 

Cascata Modelo sistemático e sequencial para o desenvolvimento de software 
(LARMAN; BASILI, 2003). 

Incremental Combina elementos do modelo em cascata aplicado de maneira iterativa. 
Tem por objetivo apresentar um produto operacional a cada incremento 
(SOARES, 2003). 

Espiral Modelo evolucionário que combina a natureza iterativa da prototipagem 
com aspectos controlados e sistemáticas do modelo cascata (BOEHM, 
1988). 

RAD Modelo de processo de software incremental que enfatiza um ciclo de 
desenvolvimento curto, é uma adaptação de "alta velocidade" do modelo 
em cascata (BEYNON-DAVIES et al, 1999). 

Rational Unified Process Assume abordagem incremental e iterativa, utilizando UML para definir 
os requisitos de projeto e arquitetura (LARMAN; BASILI,2003). 
 

Elaborado pelo autor (2013) 

É interessante ressaltar que esses modelos partem do princípio de que é possível eliminar 

mudanças nos processos de desenvolvimento quando há um esforço em antecipar por 

completo os requisitos de um sistema (HIGHSMITH; COCKBURN, 2001). 

É evidente que, nessa concepção, os utilizadores destes modelos de processos defendem que o 

desenvolvimento é uma atividade eficiente e previsível, de forma que o uso extenso do 

planejamento, de processos codificados e a reutilização rigorosa contribuem para 

gradualmente amadurecer o processo, em direção à perfeição (BOEHM, 2002). Vale ressaltar 

que na época em que foram criados tais métodos, na década de 1970, 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 (SOARES, 

2003).  
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Assim, os processos tradicionais, ou pesados, surgiram em um contexto de desenvolvimento 

de software muito diferente do atual, baseado apenas em um mainframe e “terminais burros”, 

ou seja, terminais que não interagiam com outras máquinas (ROYCE, 1970). Nesse sentido, a 

perspectiva tradicional no desenvolvimento de software está enraizada no paradigma 

racionalista, que promove uma abordagem orientada ao planejamento de desenvolvimento de 

software usando um processo de engenharia padronizado, controlável e previsível (MOE; 

DINGSØYR; DYBÅ, 2010).  

Atualmente, este raciocínio pode gerar um insucesso empresarial por conta das necessidades 

de mudanças impostas pelo mercado (HIGHSMITH; COCKBURN, 2001; BOEHM, 2002; 

ABRAHAMSSON et al., 2003; LEE; XIA, 2010).  

Tendo em vista os aspectos mencionados, esta visão tradicional mecanicista do mundo é 

desafiada pela perspectiva ágil, que confere primazia à singularidade, ambiguidade, 

complexidade e mudança, em oposição à previsão e ao controle de verificabilidade do 

tradicional, uma vez que os objetivos da otimização estão sendo substituídos pelos de 

flexibilidade e capacidade de resposta (MOE; DINGSØYR; DYBÅ, 2010). 

b) Processos Ágeis 

Em virtude das considerações feitas anteriormente, percebe-se que os processos tradicionais 

tem uso recomendado apenas em situações em que os requisitos do sistema são estáveis e 

requisitos futuros são previsíveis (SOARES, 2003). No entanto, diante do contexto atual de 

desenvolvimento e como resposta à ineficiência de métodos de desenvolvimento de software 

existentes no final da década de 1990 (HIGHSMITH, 2002) surgiram inúmeros processos 

com uma perspectiva ágil, decorrentes da insatisfação dos pesquisadores e profissionais que 

possibilitou a adequação desses processos para as diferentes situações (ABRAHAMSSON et 

al., 2003).  

Eles ganharam importância em diversos segmentos da indústria de software, desde o 

Manifesto Ágil no inicio de 2001, como também tem despertado a atenção de engenheiros de 

software e pesquisadores em todo o mundo. Porém, a investigação cientifica na época ainda 

era incipiente (ABRAHAMSSON et al., 2003).  

Os processos ágeis tratam-se de um grupo de métodos de desenvolvimento de software que se 

baseiam em ciclos iterativos e incrementais, cuja finalidade é construir e entregar produtos de 
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software de forma rápida (SOMMERVILLE, 2007), amenizar problemas existentes no 

desenvolvimento de sistemas quanto aos requisitos imprevisíveis, ambiente de negócios 

dinâmico e o surgimento de novas tecnologias que tem impulsionado as demandas por 

sistemas complexos (LAN; RAMESH, 2008).  

Tais mudanças ambientais externas causam variações críticas e inevitáveis no software, de 

forma que o desafio para os desenvolvedores é  a capacidade de reagir a essas mudanças e 

reduzir o custo e diminuir o tempo de resposta (HIGHSMITH; COCKBURN, 2001; 

WILLIAMS; COCKBURN, 2003; ABBAS; GRAVELL; WILLS, 2008), considerando que os 

detalhes de requisitos são muitas vezes difíceis de serem explicados sem um primeiro contato 

com as funcionalidades do sistema em evolução (BECK, 2000). Assim, não se busca eliminar 

o retrabalho, nem apenas acomodar as mudanças, mas também manter a qualidade do 

software, já que o mercado exige inovação e software de alta qualidade (HIGHSMITH; 

COCKBURN, 2001).  

Destarte, as equipes de desenvolvimento de software que utilizam processos ágeis passam: a 

produzir a primeira entrega em semanas para alcançar um sucesso antecipado e retorno rápido 

ao cliente; a criar soluções simples, para que se tenha menos o que mudar, facilitando as 

correções; melhorar a qualidade do projeto continuamente, fazendo com que as próximas 

entregas custem menos para implementar; e testar constantemente para detecção precoce de 

defeitos (HIGHSMITH; COCKBURN, 2001). 

O surgimento dos métodos ágeis foi resultado do acordo entre 17 pesquisadores e 

profissionais que perceberam semelhanças de suas obras e metodologias praticadas 

(WILLIAMS; COCKBURN, 2003). Assim, eles elaboraram o manifesto ágil, que rege as 

práticas e as abordagens com relação ao desenvolvimento de software ágil e ressalta quatro 

valores apresentados no quadro 3, que foram constatados de forma empírica.  

Quadro 03 
 Valores dos métodos ágeis de desenvolvimento de software. 

 Valores a Esquerda   Valores a Direita 

1 Indivíduos e interações  ao invés de  processos e ferramentas 

2 Software executável  ao invés de  Documentação 

3 Colaboração do cliente ao invés de  negociação de contratos 

4 Respostas rápidas a mudanças  ao invés de  Planejamento 
Fonte: Adaptado de Beck et al. (2001) 
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Contudo, é importante ressaltar que o “Manifesto Ágil” não rejeita os processos e 

ferramentas, a documentação, a negociação de contratos ou o planejamento, de modo que 

ambos valores da direita e esquerda são considerados importantes para o desenvolvimento de 

software. A diferença é que os valores da esquerda são percebidos como essenciais no 

processo de software (BECK et al., 2001). Estes quatro valores contidos no manifesto ágil, 

orientam os principios dos métodos ágeis, ilustrados no quadro 04: 

Quadro 04 
 Os Doze Princípios do “Manifesto Ágil” 

1. Satisfação do cliente, por meio da entrega antecipada e contínua de software de valor; 

2. Não rejeitar as mudanças de requisitos, mesmo no fim do desenvolvimento. Visto que, processos ágeis 
devem ser capazes de se adequar às mudanças orientadas pelo cliente; 

3. Entregar software funcionando com frequência, na escala de semanas e até meses, com preferência em 
períodos mais curtos; 

4. As pessoas relacionadas à negócios e desenvolvedores devem trabalhar em conjunto e diariamente, 
durante todo o curso do projeto; 

5. Construir projeto ao redor de indivíduos motivados, proporcionando a eles o ambiente, suporte e 
confiança necessários; 

6. O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para, e por dentro de um time de 
desenvolvimento, é por meio de uma conversa cara a cara; 

7. Software funcional é a medida primária de progresso; 
8. Processos ágeis promovem um ambiente sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuário, 
devem ser capazes de manter indefinidamente, passos constantes; 

9. A contínua atenção à excelência, técnica e bom design, aumenta a agilidade; 

10.Simplicidade: a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser realizado; 

11.As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de times auto-organizáveis; 

12.Em intervalos regulares, o time deve refletir em como ficar mais efetivo, então, se ajustam e otimizam 
seu comportamento. 

Fonte: Beck et al. (2001) 
 

A essência dos princípios resume-se na adoção da mudança para atender os valores do cliente, 

o planejamento e entrega de software frequente, a centralização no ser humano, a excelência 

técnica e a colaboração do cliente (WILLIAMS; COCKBURN, 2003; SIDKY; ARTHUR, 

2007). 

Nesse sentido, o desenvolvimento de software deve ser: a) incremental, já que pequenas 

versões do software são entregues em ciclos rápidos; b) cooperativo, já que o cliente e 

desenvolvedores trabalham constantemente em conjunto com uma estreita comunicação; c) 

simples, por ser o método em si, fácil de aprender e de modificar; e d) adaptativo, por ser 

capaz de fazer alterações a qualquer momento (ABRAHAMSSON et al., 2002; 2003). 
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Tendo em vista as características dos processos ágeis discutidas, o conceito de flexibilidade 

de um sistema é fundamental nestes processos, pois se define pela capacidade de adaptação a 

uma vasta gama de possíveis ambientes, se modificando a fim de atender as demandas 

(SETHI; SETHI, 1990), com pequenos crescimentos de complexidade do sistema e 

retrabalhos, de forma a responder rapidamente e com poucos custos às solicitações (CHOU; 

TEO; ZHENG, 2008). Desse modo, a flexibilidade é considerada um elemento crítico para 

projetos de software (GÜNSEL et al., 2012) como também uma vantagem competitiva para 

as empresas do segmento (SETHI; SETHI, 1990; GIACHETTI et al, 2003; SCHMIDT, 2006; 

TRKMAN, 2010). 

3.5 Flexibilidade 

A globalização trouxe um ambiente de rápidas mudanças tecnológicas, afetando diretamente 

os software utilizados diariamente pelas pessoas, mantendo cada elemento dos sistemas de 

informação em um estado de constante fluxo de mudanças: frequentes mudanças no 

hardware, nos sistemas operacionais e em software cooperativos (EDEN; MENS, 2006).  

Desse modo, o modelo de produção na sociedade do conhecimento tem como característica 

principal a flexibilidade, a qual influencia também o modo pelo qual os profissionais são 

formados para trabalhar nesta sociedade que tem como características essenciais a 

flexibilidade e a criatividade (CAVALCANTI; GOMES, 2001). 

Esse ambiente também envolve possibilidades de alteração durante o processo de 

desenvolvimento, tornando-o imprevisível e complexo por exigir uma flexibilidade capaz de 

responder rapidamente às mudanças (SCHWABER, 2004). Aliado a isso, as expectativas do 

cliente também motivam melhorias de desempenho, correções de bugs, falhas de segurança e 

as tentativas para montar uma cooperação cada vez mais sofisticada nos sistemas de software 

(EDEN; MENS, 2006).  

Nesta dissertação, escolheu-se discutir o conhecimento sobre a flexibilidade no 

desenvolvimento de software por entender que esta característica é uma qualidade desejável 

nas equipes e nos processos de desenvolvimento, que ocupam papel central nos projetos de 

software e em pesquisas da área (EDEN; MENS, 2006), como também é uma necessidade no 

setor de serviços, uma vez que os processos de produção deste segmento devem ser adaptados 

de acordo com as necessidades dos clientes e estas mudanças devem ser implementadas 

rapidamente (SCHMIDT, 2006).   
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Além disso, a flexibilidade é também um aspecto que possui bastante destaque nos processos 

de desenvolvimento de software mais recentes, que passaram a enfatizar princípios como 

interação com o cliente em todas as fases do projeto, com alterações em todas estas fases e a 

auto-organização da equipe de acordo com o projeto que está sendo desenvolvido (BECK et 

al, 2001). 

Dessa forma, surgiram recentemente algumas pesquisas que estudavam aspectos relacionados 

à flexibilidade no desenvolvimento de software nos Estados Unidos (LEE; XIA, 2003; 

EDEN; MENS, 2006; LI, JIANG; KLEIN, 2007; XIA; LEE, 2009; CHANDAK; 

RANGARAJAN, 2011), Taiwan (LIU; CHEN; CHAN; LIE, 2008; LI, CHANG; CHEN; 

JIANG, 2010) e Turquia (GUNSEL; AÇIKGOZ; TUKEL; OGUT, 2012). 

Dentre os estudos citados, alguns tratam da flexibilidade nos processos de desenvolvimento 

de software (LEE; XIA, 2003; LIU; CHEN; CHAN; LIE, 2008; CHANDAK; 

RANGARAJAN, 2011). Lee e Xia (2003) discutem, através de dados empíricos coletados 

com 505 gerentes de projetos, as vantagens de adotar características flexíveis nos processos 

de desenvolvimento de software. Os resultados indicaram que quando o processo apresenta 

características flexíveis, ele permite uma maior capacidade de resposta da equipe do projeto 

às várias mudanças que surgem e influencia de forma positiva a eficiência destas respostas, 

que produzem efeitos positivo no desempenho do projeto como um todo. 

Liu, Chen, Chan e Lie (2008) também defendem a flexibilidade nos processos de software. 

No entanto, eles acreditam que algumas etapas do processo ainda tem que ser padronizadas.  

Chandak e Rangarajan (2011) também defendem a mistura de elementos flexíveis e 

padronizados nos processos. Para estes autores, as empresas se beneficiam ao introduzir 

características flexíveis em seus processos de desenvolvimento de software. Para tanto, eles 

narram sobre a própria experiência de desenvolver projetos de médio porte através de 

processos de desenvolvimento híbridos.   

Além disso, outros trabalhos discutem a influência da flexibilidade no desempenho dos 

grupos de trabalho (LI, JIANG; KLEIN, 2007; XIA; LEE, 2009; LI, CHANG; CHEN; 

JIANG, 2010; GUNSEL; AÇIKGOZ; TUKEL; OGUT, 2012).  Estes trabalhos são discutidos 

no item 3.4.2. 

Apenas um dos trabalhos encontrados analisa quais tipos de implementações propiciam a 

elaboração de produtos de software mais flexíveis às adaptações futuras (EDEN; MENS, 
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2006). Para tanto, os autores mediram e compararam a flexibilidade dos produtos de software 

a partir da noção da evolução da complexidade dos paradigmas de programação, de estilos 

arquitetônicos e padrões de projetos. Através de resultados experimentais, os autores 

demonstraram como a evolução da complexidade pode contribuir para a adoção de políticas 

de projetos mais flexíveis.  

No Brasil, como resultado da pesquisa bibliográfica realizada para este trabalho, encontrou-se 

somente uma tese na área de ciências da computação que tem como tema a flexibilidade nos 

processos de software (REIS, 2003). Neste estudo, a autora apresenta e discute um modelo 

conceitual e mecanismos para aumentar a flexibilidade na execução de processos de software. 

O modelo foi aplicado em alguns projetos, configurando um estudo de casos múltiplos.  

Segundo Reis (2003), a partir dos resultados obtidos no teste da proposta de modelo de 

gerência de processos de software, a pesquisadora pôde avaliar vários aspectos do modelo 

proposto, e considerou que o modelo contribui positivamente para a gerência destes processos 

de desenvolvimento. Também foi constatada a viabilidade do uso do modelo proposto como 

plataforma de integração de várias atividades gerenciais de processos de software. 

Encontrou-se também uma dissertação na área de administração de Sousa (2003) que tinha 

como objetivo analisar as perspectivas do setor de software baiano a partir de fatores como 

competitividade, desafios e obstáculos enfrentados. Para tanto, o autor aplicou um 

questionário a 28 empresas baianas. Em relação à flexibilidade neste universo de empresas, o 

autor percebeu que a flexibilidade dos grupos de trabalho e para o cliente no desenvolvimento 

de software influencia positivamente a competitividade das empresas de software no mercado 

baiano (SOUSA, 2003).  

Diante do exposto pelo referencial teórico, foi possível perceber que a flexibilidade depende 

mais de fatores não técnicos do que técnicos (BENG, 2009), e está diretamente relacionada a 

aspectos como criatividade e liderança (ANDRADE; TOLFO; SILVA, 2006), justificando a 

sua abordagem neste estudo também como uma característica inerente aos aspectos humanos 

dos processos de desenvolvimento. 

Conforme os objetivos deste estudo, discutiu-se sobre a flexibilidade no desenvolvimento de 

software, com destaque para a flexibilidade com relação ao cliente, nos grupos de trabalho e a 

flexibilidade nos processos de desenvolvimento de software. Entretanto, vale destacar que o 
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conceito de flexibilidade é bastante amplo (SETHI; SETHI, 1990; BENG, 2009), de modo 

que os autores criam subtipos para facilitar as definições das características flexíveis.  

3.5.1 Flexibilidade com relação ao cliente 

A flexibilidade de organizações de produtos e serviços como objeto de estudo vem crescendo 

nas últimas décadas na comunidade acadêmica (CHOU; TEO; ZHENG, 2008). Ainda assim, 

o conceito de flexibilidade é bastante discutido e mal definido uma vez que este termo está 

relacionado a múltiplas áreas de conhecimento e abrange várias dimensões dentro de cada 

área. Na literatura, é possível identificar vários tipos de flexibilidade e cada tipo apresenta 

nomenclaturas diferentes e definições divergentes (SETHI; SETHI, 1990; BENG, 2009). 

No tocante à flexibilidade na lida com o cliente e suas demandas, Sethi e Sethi (1990) a 

denomina flexibilidade interna e a define como à habilidade relativa à lida com o cliente e o 

atendimento de suas solicitações de forma eficiente. 

Ainda em relação ao cliente, só que uma escala maior como o mercado, Beng (2009) 

caracteriza a flexibilidade externa como a flexibilidade relativa ao mercado, às necessidades 

dos clientes e à vantagem competitiva da empresa. 

Para os fins deste estudo, entende-se que a flexibilidade interna e a flexibilidade externa 

podem ser consideradas como uma única categoria, visto que são caracterizadas pela relação 

empresa e clientela, seja em uma esfera menor, como um cliente específico, ou o segmento de 

mercado o qual a empresa pertence.  

A flexibilidade que permeia o comportamento nas organizações no Brasil traduz-se na 

capacidade de adaptação e criatividade das pessoas: a primeira refere-se à capacidade de 

ajuste a situações diversas e a segunda refere-se à capacidade de inovação (CHU; WOOD, 

2008). Assim, a flexibilidade pode ser entendida como a habilidade que as organizações tem 

de mudar ou reagir a um ambiente de incertezas e atender as crescentes e variadas 

expectativas dos clientes sem custos e prazos excessivos, rupturas organizacionais ou perdas 

de desempenho (BENG, 2009).  

Vale destacar que os conceitos de flexibilidade e agilidade são semelhantes uma vez que estão 

relacionados às mudanças do mercado. No entanto, elas diferem no sentido de que agilidade 

se refere ao tempo de reação à mudança e a flexibilidade refere-se à capacidade de reação a 

esta mudança (LI, JIANG; KLEIN, 2007; BENG, 2009).  
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Em consequência dessa realidade, a flexibilidade pode ser entendida como vantagem 

competitiva para as empresas (SETHI; SETHI, 1990; GIACHETTI et al, 2003; SCHMIDT, 

2006; TRKMAN, 2010), dos mais variados setores, tanto as de manufatura, financeiras, 

automação, como as de tecnologia de informação (BYRD; TURNER, 2000).  

Esse resultado foi encontrado por Sousa (2003), em sua dissertação de mestrado, na qual 

estudou a competitividade da indústria de software na Bahia, e encontrou a flexibilidade como 

vantagem competitiva nos seguintes aspectos: flexibilidade produtiva, ou seja, habilidade de 

servir ao mercado com rapidez de entrega, flexibilidade de mão de obra ou da equipe de 

trabalho; e a flexibilidade organizacional. 

Apesar das vantagens, a característica flexibilidade também impõe algumas limitações, 

conforme Sethi e Sethi (1990) já destacavam: a velocidade e o custo da resposta à mudança, a 

quantidade de reinvestimento requerido pela mudança e a extensão das interrupções no 

sistema existente, de forma que a eficiência do serviço prestado seja mantida considerando 

que a concorrência no setor de serviço é forte (SCHMIDT, 2006). Desta forma, é possível 

inferir que a flexibilidade no nível conceitual é relativamente simples, mas difícil de ser posta 

em prática (SCHONENBERG et al., 2007). 

Dentre as formas de alcançar a flexibilidade organizacional, a flexibilidade das equipes de 

trabalho é um aspecto fundamental devido à importância das mudanças funcionais exigidas 

dos empregados de acordo com a demanda apresentada. 

3.5.2 Flexibilidade nos grupos de trabalho 

Por flexibilidade do grupo de trabalho entende-se a habilidade do grupo em ajustar suas 

atividades de acordo com as condições de mudança sem que estes ajustes resultem em uma 

desorganização do grupo (SETHI; SETHI, 1990), na medida em que as funções 

desempenhadas por trabalhadores podem ser alteradas em resposta à variação do projeto 

(BENG, 2009). 

Nesse aspecto, Trkman (2010) ressalta um importante aspecto da flexibilidade dentro das 

equipes de trabalho: a contratação de especialistas ou de generalistas. O autor explica que os 

especialistas constroem uma rotina mais rápida e possuem um conhecimento mais profundo 

do que os generalistas, resultando em um trabalho mais rápido e de melhor qualidade. No 

entanto, os generalistas trazem mais flexibilidade ao processo, uma vez que suas funções são 
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remanejadas mais facilmente (TRKMAN, 2010), de acordo com a demanda solicitada em 

cada momento. 

Esta flexibilidade funcional do empregado é importante para as empresas de software, uma 

vez que o gerenciamento está se tornando cada vez mais horizontal, ao contrário do 

gerenciamento hierárquico tradicional (BYRD; TURNER, 2000; LI et al., 2010). Assim, Byrd 

e Turner (2000) ressaltam que os empregados tem que facilmente lidar com situações em que 

ele esteja coordenando, exercitando suas qualidades gerenciais e suas relações interpessoais 

de forma flexível. 

Dessa forma, muitos autores ressaltam que a flexibilidade funcional do empregado é 

importante para obter a capacidade de resposta às mudanças (LI; JIANG; KLEIN, 2007; XIA; 

LEE, 2009; LI et al., 2010; GÜNSEL et al., 2012). Colocar a equipe do projeto em conjunto 

para alcançar a aptidão de reagir de forma eficaz depende de capacidades de reação e 

antecipação dos membros da equipe e requer uma compreensão da natureza da flexibilidade e 

das competências que podem promover a aptidão de responder às novas exigências e 

condições (LI et al., 2010).  

De fato existe uma relação entre as respostas de uma equipe e a qualidade do produto, 

conforme resultado encontrado por Li et al. (2010), através de um questionário aplicado a 119 

membros de uma equipe de desenvolvimento de software. Os autores encontraram resultados 

que indicam fortes ligações entre capacidades reativas e resultados mistos para as capacidades 

de antecipação à flexibilidade da equipe, de modo que os componentes de flexibilidade de 

uma resposta abrangente e eficiente são essenciais para atingir um software de qualidade.  

Este resultado também foi encontrado por Günsel et al. (2012), que analisaram as relações 

entre flexibilidade da equipe de software e a performance dos projetos (sucesso de mercado, 

velocidade do produto para o mercado e funcionalidade do novo produto de software) 

utilizando dados de 86 projetos de software em desenvolvimento.  

Os resultados do estudo dos referidos autores revelam que a autonomia da equipe afeta de 

forma positiva o sucesso do produto de software no mercado, a velocidade que este produto 

vai para o mercado e a funcionalidade do software. Isto se deve à liberdade dos membros da 

equipe em manejar os papéis e o exercício das funções e responsabilidades nos projetos, 

resultando em um melhor desempenho. Quanto à diversidade da equipe, ela afeta de forma 

positiva a velocidade para o mercado e a funcionalidade do software, uma vez que sugere 
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sinergia entre os membros da equipe, o que pode encurtar a duração do projeto, permitir que 

as deficiências sejam resolvidas rapidamente e aumentar a funcionalidade do produto de 

software resultante (GÜNSEL et al., 2012). 

Para complementar os dados apresentados, o estudo de Li, Jiang e Klein (2007) destacam a 

perspectiva da competência de resolução de problemas nas equipes de desenvolvimento, uma 

vez que esta tem um impacto positivo na performance do projeto. Segundo os autores, quando 

o gestor trabalha esta competência no grupo, eles estimulam o espírito de equipe e a 

comunicação deste grupo. 

Ainda em relação à importância do gestor para a flexibilidade do projeto, eles podem 

melhorar a flexibilidade da equipe de acordo com algumas características: mantendo o 

tamanho do projeto pequeno, fornecendo mais autonomia à equipe, aumentando a 

heterogeneidade dos membros e garantindo os recursos necessários para o bom andamento do 

projeto (XIA; LEE, 2009). 

Ao analisar os resultados destes estudos, observa-se pela influência positiva da flexibilidade 

de grupo na qualidade do produto de software produzido, como também no posicionamento 

da empresa no mercado.  

3.5.3 Flexibilidade nos processos no desenvolvimento de software 

Com a pressão crescente de um mercado altamente dinâmico e competitivo no 

desenvolvimento rápido de software, os fatores que fazem os projetos de desenvolvimento de 

software bem sucedidos tem atraído muitos pesquisadores e profissionais (GÜNSEL et al., 

2012), haja vista que a capacidade de resposta às mudanças no mercado durante o 

desenvolvimento de software é essencial na obtenção de um produto de qualidade (LI et al., 

2010). 

Assim sendo, existem estudos que apontam que a qualidade do produto de software sofre uma 

influência positiva da flexibilidade em seu desenvolvimento. Atualmente, existem várias 

diretrizes de desenvolvimento de software e metodologias diferentes para aumentar a 

flexibilidade do produto de software, cabendo à gestão escolher metodologias para impor essa 

qualidade (LIU et al., 2008), de acordo com o projeto. 

De fato, existe uma necessidade de os processos de negócios flexíveis terem habilidade para 

lidar com mudanças previsíveis e imprevisíveis no contexto ou ambiente em que eles operam, 
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de forma que possibilite a variação ou adaptação das partes do processo que são afetadas pelas 

mudanças, mantendo o formato essencial das partes que não foram afetadas pelas alterações 

(SCHONENBERG et al., 2007). 

Nesse sentido, a flexibilidade dos processos é referente à manutenção da eficiência, 

produtividade, qualidade de produto e produção, mesmo com as mudanças (BENG, 2009). Já 

a flexibilidade do projeto é a capacidade de incorporar a execução de caminhos alternativos 

dentro de uma definição de processo ainda na fase de planejamento, de forma que a seleção 

do caminho de execução mais apropriado pode ser feita para cada projeto (SCHONENBERG 

et al., 2007).  

Assim, os elementos chave da flexibilidade de processo são a capacidade de se adaptar a 

mudanças, criatividade nas adaptações, permissão de isenções e melhorias contínuas, manter 

os objetivos comuns e respeitar os mecanismos de controle da organização (KADIR; 

NADARAJAH, 2012). Ao se observar estas características, destaca-se a importância dos 

recursos humanos envolvidos no processo (gestores e desenvolvedores) para lidar com as 

mudanças e os novos prazos estabelecidos, o que torna necessário discutir como se dão as 

características de flexibilidade nas equipes de trabalho (KADIR; NADARAJAH, 2012). 

No entanto, Liu et al. (2008) mantém uma postura mais cautelosa em relação à flexibilidade 

nos processos de desenvolvimento de software, uma vez que defendem a padronização do 

processo de desenvolvimento com algumas etapas flexíveis. Para os autores, que se basearam 

na teoria de controle e na literatura da área de desenvolvimento de software, a padronização 

de processos de software leva a uma melhora no desempenho do projeto e da qualidade de 

software, e, por sua vez, a flexibilidade de software funciona como mediador na relação entre 

padronização e desempenho do projeto, ao melhorar este desempenho (LIU et al., 2008).  

Desse modo, é importante ressaltar também que ter uma dimensão flexível não significa que a 

organização e o processo são flexíveis em outras dimensões (BENG, 2009). O nível de 

flexibilidade do sistema está relacionado à complexidade associado a esta flexibilidade, como 

também aos custos operacionais (CHOU; TEO; ZHENG, 2008). Assim, estes autores 

ressaltam que o desafio é obter o nível certo de flexibilidade, de forma que possibilite 

desfrutar dos benefícios de um sistema flexível, mas que seja possível controlar o aumento 

dos custos de implementação e o desempenho do sistema. 
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Além de processos flexíveis, o mercado de software também exige produtos flexíveis, em 

virtude da necessidade das empresas de customizar os produtos de acordo com as 

necessidades do cliente. Assim, o que se compreende por flexibilidade do produto é a 

facilidade com que novas partes podem ser adicionadas ou substituir partes antigas, sem 

muitos custos e de forma rápida, possibilitando a empresa trazer para o mercado novos 

modelos de produtos agilmente (SETHI; SETHI, 1990; EDEN; MENS, 2006).  

O quadro 05 resume os principais conceitos de flexibilidade que norteiam este estudo. 

Quadro 05 
Definições e categorias de flexibilidade adotadas para o estudo 

 

Por todos os aspectos discutidos até o momento, destaca-se a importância do software nas 

organizações e a necessidade destes produtos em serem flexíveis para atender as demandas 

exigidas pela clientela, seja ela representada por um cliente específico, ou pelo segmento de 

mercado. O atendimento destas demandas pode ser determinante na busca pela vantagem 

CATEGORIA DEFINIÇÃO AUTOR 

1. Flexibilidade com relação 
ao cliente 

Relativa à lida com o cliente e o 
atendimento de suas 
solicitações de forma eficiente. 
É também relativa ao mercado, 
às necessidades dos clientes e à 
vantagem competitiva da 
empresa. 

(SETHI; SETHI, 
1990; BENG, 2009) 

2. Flexibilidade do grupo de 
trabalho 

Habilidade do grupo em ajustar 
suas atividades de acordo com 
as condições de mudança sem 
que estes ajustes resultem em 
uma desorganização do grupo 

 (SETHI; SETHI, 
1990; BENG, 2009) 

3. Flexibilidade do processo 
de software  

Capacidade de adaptação do 
processo a mudanças de forma 
criativa, permitindo isenções e 
melhorias contínuas, mas 
mantendo os objetivos comuns 
e respeitando os mecanismos de 
controle da organização. 
É também relacionada à 
facilidade com que novas partes 
podem ser adicionadas ou 
substituir partes antigas do 
produto, sem muitos custos e de 
forma rápida, possibilitando a 
empresa trazer para o mercado 
novos modelos de produtos 
rapidamente. 

(SETHI; SETHI, 
1990; NADIR; 
NADARAJAH, 2012)  
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competitiva nos negócios, tanto para as empresas que desenvolvem o software, tanto para 

aquelas que fazem uso. 

Na ampliação desta habilidade de resposta às necessidades de mercado, os gestores de 

projetos executam um papel chave na administração de recursos humanos e tecnológicos, 

custos e relacionamento com o cliente (REZENDE, 2005) 

3.6 Gerentes de projetos de software 

Em meio ao contexto de dificuldades encontradas no desenvolvimento de software, conforme 

discutido no item 3.3, o gestor de projetos exerce uma função importante para dirimir tais 

situações de dificuldades que ocorrem nos processos de software. A atividade de 

gerenciamento de projetos consiste no planejamento e monitoração de elementos que 

constituem o projeto de software: as pessoas, os processos de desenvolvimento de software e 

eventos que surgem à medida que o produto é elaborado (PRESSMAN, 2011).  

Os gerentes de projetos acumulam várias atribuições, tais como administrar a equipe, 

atividades, prazos, custos, resultados, assim como as metodologias a serem adotadas, de 

acordo com observações das características da equipe de desenvolvimento e da organização 

(REZENDE, 2005). Estes gestores ainda possuem responsabilidades relativas à estimativa e 

alocação de recursos, controlar a execução do projeto, tomar decisões, treinar seus 

funcionários (PURBA; SAWH; SHAH, 1995; SINGH; GUPTA, 2009). 

Além destas atribuições, o gestor deve esclarecer à equipe que a qualidade do produto e do 

processo é importante, e que não deve ser comprometida (CORTÊS; CHIOSSI, 2001; 

PRESSMAN, 2011). Dessa forma, o gerente de projetos se preocupa com os objetivos dos 

negócios da empresa e com a qualidade geral do software, procurando equilibrar a qualidade 

do produto com a obediência do prazo estabelecido, respeito à previsão de custos e a 

qualidade do processo (CORTÊS; CHIOSSI, 2001).  

Vale destacar que a atividade de gestão de projetos é intrinsecamente de caráter humano, ou 

seja, este profissional trabalha tanto com questões estruturais e materiais, quanto com 

questões de cunho psicológico, como a motivação e a comunicação entre os membros da 

equipe (PRESSMAN, 2011).  
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Dessa forma, ao refletir sobre as dificuldades encontradas no desenvolvimento de software, 

percebe-se que os gestores necessitam de um amplo conhecimento dos modelos de processos 

de desenvolvimento de software.  

Este entendimento também é importante para a compreensão dos objetivos desta pesquisa ao 

considerar que o processo deve estar adequado aos clientes que solicitaram o produto, ao 

próprio produto, aos profissionais que realizarão o trabalho e ainda ao ambiente de projeto no 

qual estes profissionais trabalharão (PRESSMAN, 2011).  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Neste capítulo são expostos os procedimentos metodológicos que direcionam esse estudo 

rumo à compreensão do problema de pesquisa, sendo, portanto, dispostos nas seguintes 

subseções: a natureza da pesquisa que define as dimensões de pesquisa utilizadas; método e 

estratégia de pesquisa; questões de pesquisa, com os principais questionamentos que esse 

trabalho visa responder; definições das categorias e elementos de análise; fontes de coleta de 

dados; como a análise dos dados procedeu; e por fim, os principais cuidados metodológicos 

inerentes a essa pesquisa. 

4.1 Natureza da pesquisa 

A pesquisa científica pode ser classificada quanto às suas dimensões em exploratória, 

descritiva e explicativa: as pesquisas exploratórias constituem um meio valioso de descobrir o 

que está acontecendo, buscar novas percepções, fazer questionamentos e buscar um novo 

olhar acerca de determinado fenômeno; as descritivas são ideais para retratar o perfil de 

pessoas, eventos ou situações posto que visa conhecer a comunidade estudada, seus traços 

característicos, problemas e valores; e as explicativas enfatizam o estudo de uma situação ou 

problema no sentido de explicar as relações entre as variáveis do estudo (TRIVIÑOS, 1995; 

SAUNDERS; LEWIS; THORNILL, 2000). 

Desse modo, as dimensões da pesquisa deste estudo são classificadas em exploratória e 

descritiva. É exploratório por considerar que os trabalhos que abordam aspectos não técnicos, 

como flexibilidade no desenvolvimento de software, ainda são incipientes e que as discussões 

acerca dessas atividades ainda têm muito que avançar para possibilitar uma maior 

compreensão do fenômeno estudado. É descritivo ao considerar que esse estudo pretende 

apontar algumas características e peculiaridades no desenvolvimento de software. 

Para tanto, vislumbra-se obter respostas para o problema proposto por meio de métodos 

científicos, desse modo, o próximo item descreve os métodos mais apropriados para a 

natureza descritiva e exploratória. 

4.2 Método de pesquisa 

A pesquisa científica pode ser classificada em quantitativa ou qualitativa. Na pesquisa 

quantitativa há o uso de métodos e técnicas estatísticas e/ou matemáticas, de modo que os 

dados são quantificáveis e se apresentam por meio de medidas numéricas; já na pesquisa 
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qualitativa, ocorre a investigação mediante o uso de métodos e técnicas que capturem os 

aspectos simbólicos e as relações subjetivas que circundam o fenômeno estudado, sendo, 

portanto, realizadas análises baseadas em palavras e símbolos que ao serem interpretados 

ganham significado (SAUNDERS; LEWIS; THORNILL, 2000; LEÃO; MELLO; VIEIRA, 

2009; BRYMAN; BELL, 2011).  

Nesse sentido, a pesquisa qualitativa é reconhecida por permitir várias possibilidades de 

estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas intricadas relações sociais, 

possibilitando uma melhor compreensão de um fenômeno no contexto em que ocorre e do 

qual é parte (GODOY, 1995).  

É preciso esclarecer que a validade qualitativa significa que o pesquisador verificou a precisão 

dos resultados através do emprego de certos procedimentos, baseando-se em determinar se os 

resultados são precisos do ponto de vista do pesquisador, do participante, ou dos leitores de 

uma pesquisa; já a confiabilidade qualitativa indica que a abordagem do pesquisador é 

consistente através de diferentes pesquisadores e projetos diferentes (CRESWELL, 2003).  

Dado o exposto, esse estudo se enquadra como qualitativo, uma vez que busca, por meio de 

relações subjetivas, estabelecer interpretações acerca do fenômeno estudado, como também 

pelo fato de a pesquisa qualitativa permitir várias possibilidades de estudar os fenômenos 

mais complexos por meio de aspectos humanos (CRESWELL, 2003). 

A escolha se deu considerando que o objetivo é investigar como os gestores de projetos de 

software percebem as características de flexibilidade no desenvolvimento de software, que é 

reconhecida por ser uma atividade que envolve os aspectos humanos, organizacionais e 

técnicos no desenvolvimento de software (MOE; DINGSØYR; DYBÅ, 2010) e por ser 

necessário capturar elementos que permitam identificar como esses processos são percebidos 

quanto ao desenvolvimento destes produtos. 

4.3 Questões de pesquisa 

As questões de pesquisa são consideradas a condição mais importante para diferenciar as 

estratégias de pesquisa que foram utilizadas (YIN, 2001), posto que elas auxiliam o 

pesquisador a especificar soluções que estejam relacionadas com o problema de pesquisa, 

conferindo um caminho mais claro no uso da teoria que embasa a pesquisa e dos métodos e 
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técnicas que foram empregados (TRIVIÑOS, 1987). Assim, esse estudo pretende obter 

respostas para as seguintes questões: 

1. Como são utilizados os processos de desenvolvimento de software no contexto 

investigado? 

2. De que forma os gestores de projetos percebem a flexibilidade com relação ao cliente? 

3. Como os gestores de equipes de desenvolvimento de software percebem a 

flexibilidade em seus grupos de trabalho? 

4. Como a flexibilidade é caracterizada pelos gestores de projetos em relação aos 

processos de desenvolvimento de software? 

4.4. Estratégia de pesquisa 

É importante compreender os procedimentos adequados em uma pesquisa qualitativa para que 

seja possível tomar a melhor decisão referente ao caminho de pesquisa a seguir. Este tipo de 

pesquisa parte de questões amplas que vão sendo elucidadas no decorrer da investigação, a 

qual pode ser conduzida por meio de diferentes caminhos, a exemplo de três tipos bastante 

conhecidos e utilizados: a pesquisa documental, o estudo de caso e a etnografia (GODOY, 

1995).  

Dentre elas, o estudo de caso é indicado para o estudo de processos, atividades e eventos 

(CRESWELL, 2003). Nessa direção, para esta dissertação a estratégia adotada é o estudo de 

caso, uma vez que o objetivo dessa pesquisa é realizar um estudo sobre as características de 

flexibilidade percebida pelos gerentes de projeto no desenvolvimento de software.  

Esta estratégia foi escolhida por focalizar acontecimentos contemporâneos de fenômenos 

individuais, organizacionais, sociais, políticos e de grupo, sendo o tipo mais usado para 

responder questões complexas; quando há pouca possibilidade de controle dos eventos 

estudados; ou quando o foco de interesse é sobre temas atuais (YIN, 2001), de modo que 

tende a adotar um enfoque exploratório e descritivo e capturar novos elementos e dimensões 

que possam surgir no trabalho (GODOY, 1995). 

O estudo de caso pode envolver tanto um único caso, como casos múltiplos, a depender dos 

objetivos a serem alcançados (EISENHARDT, 1989; YIN, 2001). Não há nenhuma distinção 

muito ampla entre estudo de caso único ou múltiplo. No entanto, os resultados deste último 

são mais aplicados quando se pretende estabelecer padrões ou dicotomias por meio da 
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comparação entre os casos, enquanto o caso único se enquadra em estudos em que o caso 

investigado permite capturar percepções únicas à unidade de análise estudada 

(EISENHARDT, 1989).  

Considerando que a flexibilidade no desenvolvimento de software é um aspecto ainda carente 

de investigação e que necessita ampliar a área de conhecimento no que concerne à capacidade 

de ajustes frente às condições de mudanças impostas; e por se tratar de um tema atual, no qual 

ainda existe discussão acerca de como esses processos funcionam frente às mudanças 

constantes no software em decorrência de um mercado globalizado, e das características de 

volatilidade do próprio software, escolheu-se o estudo de casos múltiplos.  

Cada caso no estudo múltiplo deve servir a um objetivo específico na pesquisa, de forma que 

seja cuidadosamente selecionado para prever resultados semelhantes ou contrastantes, mas 

por razões anteriormente previsíveis ao autor (YIN, 2001). 

Nesse estudo, optou-se pelo estudo de caso múltiplo, tendo em vista a necessidade de buscar 

padrões ou diferenças que possam contribuir ao avanço da teoria acerca da flexibilidade no 

desenvolvimento de software. 

No que concerne à definição dos casos suas definições estão relacionadas com as questões 

iniciais da pesquisa, como também às proposições da pesquisa (YIN, 2001). Vale lembrar 

que o caso pode ser um indivíduo, um evento, uma entidade, um programa, dentre outros 

(YIN, 2001, p.43). Assim, definiu-se para este estudo que os casos são caracterizados pelo 

desenvolvimento de software em empresas localizadas em Aracaju, SE.  

Para tanto, torna-se importante utilizar como fontes de evidências profissionais envolvidos 

diretamente no desenvolvimento de software, tais como programadores, analistas de sistemas 

e gestores de projetos de software. Neste estudo escolheu-se estudar a percepção dos gestores 

de projetos de software por dois motivos: em muitas empresas, são estes gestores que definem 

os processos de desenvolvimento a serem utilizados; estes gerentes tem uma visão mais 

global do processo, ao lidar com planejamento e supervisão de materiais e recursos para o 

bom andamento do projeto.  

Além da definição dos casos a serem estudados, no estudo de casos múltiplos é também difícil 

determinar a quantidade de casos que serão analisados. O número de casos não deve ser 

determinado de forma probabilística ou aleatória, pois cada caso deve ser analisado atendendo 
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a um propósito específico do estudo, seja para prever resultados semelhantes, seja para 

produzir resultados contrastantes (EISENHARDT, 1989; YIN, 2001).  

Assim, nessa pesquisa, foram adotados 5 casos, por considerar a visão de Eisenhardt (1989), 

que entende como número satisfatório de 4 a 10 casos para a realização de uma pesquisa. 

Nesta dissertação escolheram-se cinco casos com situações distintas para possibilitar 

comparações e identificação de diferenças, assim como situações similares, para verificar a 

existência de padrões compartilhados.  

O campo de desenvolvimento deste estudo foram cinco ambientes de desenvolvimento de 

software que adotam processos de desenvolvimento localizados no município de Aracaju, SE, 

conforme apresenta o quadro 06.  

Quadro 06 
Síntese dos casos de estudo 

Casos de estudo Segmento de negócio 
da organização 

Tipo de modelo de 
processo adotado 

Processo Alfa Instituição Financeira 
Estatal 

Tradicional 

Processo Beta Desenvolvimento de 
aplicativos para 

Internet sob Demanda  

Ágil 

Processo Delta Instituição de Ensino 
Superior Privada 

Híbrido 

Processo Gama Desenvolvimento de 
aplicativos para 

dispositivos móveis 

Ágil 

Processo Zeta Instituição Financeira 
Estatal  

Tradicional 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Como fontes de evidências, foram escolhidos cinco gerentes de projetos com experiência no 

desenvolvimento de software, que exercem suas atividades no referido município. Os critérios 

de escolha dos entrevistados foram:  

1) Gerente de projeto com experiência mínima de 5 anos com o desenvolvimento de software;  

2) Gerente de projeto em equipes de desenvolvimento de software com no mínimo 4 

integrantes;  

3) Gerente de projeto que já tenham participado de projetos de software já concluídos; 
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4) Gerente de projeto em organizações que realizam desenvolvimento e manutenção de algum 

projeto de software atualmente; 

Sendo assim, os entrevistados escolhidos para o presente estudo estão no quadro 07 com uma 

breve síntese de seu perfil: 

Quadro 07 
 Síntese do perfil dos entrevistados 

Processo no qual 
o gestor trabalha 

Tempo de 
experiência com 
desenvolvimento 

de software. 

Tempo de gestão 
na equipe atual 

Alfa 13 Anos 12 anos 

Beta 13 anos 2 anos 

Delta 16 Anos 13 anos 

Gama 7 Anos 2 Anos 

Zeta 14 Anos 4 Anos 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Dentre os cinco entrevistados, três gerenciam o desenvolvimento de software, onde tem por 

características principais: primeiro, a utilização de processos tradicionais baseados fortemente 

na padronização de etapas, grandes ciclos de vida de produtos e sistemas de grande porte; 

segundo, grandes grupos de trabalho com atividades baseadas em cargos e funções bem 

definidas; terceiro, o desenvolvimento de sistemas ocorre com o intuito de atender as 

necessidades da própria organização, vislumbrando a utilização de software como meio de 

obter vantagem competitiva e não como fonte direta de recurso financeiro, sendo o 

desenvolvimento de software uma atividade secundaria. 

Os dois entrevistados restantes gerenciam o desenvolvimento de software, onde tem por 

características principais: primeiro, a utilização de processos ágeis de desenvolvimento de 

software, menores ciclos de vida de produtos e desenvolvimento de sistemas de pequeno 

porte; segundo, pequenos grupos de trabalho com atividades e funções pouco definidas; 

terceiro, o desenvolvimento de sistemas é o objetivo principal da organização, representando 
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principal meio de fonte de riqueza da organização, sendo o desenvolvimento de software sua 

atividade principal; 

Assim, tem-se por finalidade responder o problema de pesquisa, e apropriar-se dos benefícios 

da própria estratégia utilizada, na qual incute a possibilidade de identificação de padrões 

compartilhados que perpassam por todos os casos, bem como, as diferenças que possam 

existir, permitindo também comparações significativas em processos de desenvolvimento com 

situações divergentes. 

4.5 Protocolo do estudo 

Para dar maior confiabilidade ao estudo, sugere-se a elaboração de um protocolo de estudo de 

caso, essencial em projetos de casos múltiplos, uma vez que ele deve constituir um guia que 

contemple os procedimentos adotados pelo pesquisador, de modo a tornar sua pesquisa 

replicável à comunidade científica (YIN, 2001). Sendo assim, o protocolo deste estudo 

apresenta as seguintes etapas, especificadas no quadro 08. 

Quadro 08 
 Protocolo do Estudo de Caso 

Seções Realização Especificação 
 
 
Visão Geral 

Introdução e 
Revisão 
bibliográfica 

• Identificação de uma lacuna na literatura; 
• Formulação do problema de pesquisa; 
• Delimitação dos objetivos geral e específicos inerente ao tema investigado; 
• Seleção e análise do referencial teórico; 

Procedimentos de 
Campo 

Preparação 
para idas ao 
campo de 
pesquisa 

• Elaboração do roteiro para a realização das entrevistas; 
• Seleção das empresas que serão estudadas; 
• Realização de uma entrevista piloto mediante uso de entrevista; 
• Correção de eventuais falhas e/ou inclusão de mais itens a serem investigados; 
• Adequação do roteiro da entrevista mediante o resultado da entrevista piloto; 
• Encaminhamento de solicitações de permissão de pesquisa aos gestores das 

empresas selecionadas; 
• Agendamento das visitas às empresas cuja pesquisa será realizada; 

Realização 
da coleta de 
dados 

• Realização e gravação das entrevistas; 
• Transcrição dos casos individuais; 
• Validação das entrevistas 

 
 
 
Relatório do Estudo 
de Caso 

Análise e 
discussão dos 
dados 
coletados 

• Análise das informações coletadas 
• Cruzamento das entrevistas; 
• Descrição dos casos a partir dos dados coletados; 
• Comparação e análise dos casos encontrados a partir do referencial teórico; 
• Elaboração de um relatório preliminar de cada caso analisado; 
• Elaboração de relatório final com análise comparativa dos casos; 

Conclusão 
• Alinhamento dos dados coletados com os objetivos e o referencial teórico da 

pesquisa; 
• Contribuição para o campo teórico e para futuros estudos 
Fonte: Elaborado pelo autor (2012) 
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4.6 Coleta de Evidências 

Para atingir os objetivos do estudo, foi utilizada como fonte de evidência qualitativa a 

entrevista, que constitui um mecanismo que permite ao pesquisador melhor interagir com o 

objeto de estudo ao capturar dos entrevistados elementos difíceis de obter por meio de outro 

método, exigindo, portanto, domínio do problema de pesquisa para identificar durante a 

entrevista aspectos relevantes ao tema (SAUNDERS; LEWIS; THORNILL, 2000). 

As entrevistas são conversas com finalidade que possibilitam, além da obtenção dos dados, 

avaliar as atitudes do entrevistado, observando o que ele diz e de que forma é dito (MINAYO, 

2007; MARCONI; LAKATOS, 2010), tornando possível acompanhar ideias, aprofundar 

respostas e investigar motivos e sentimentos (BELL, 2008). Desse modo, possibilita-se lidar 

com uma fala relativamente espontânea, com um discurso falado, no qual o entrevistado 

orquestra mais ou menos à sua vontade (BARDIN, 2008). 

Tradicionalmente, classificam-se as entrevistas segundo o seu grau de diretividade e, por 

conseguinte, segundo a profundidade da mesma (BARDIN, 2008): elas podem ser realizadas 

por meio de roteiro estruturado, no qual as perguntas são fixadas anteriormente à realização 

da entrevista, não sendo inseridos elementos posteriormente; pelo roteiro semiestruturado, em 

que é possível inserir indagações se for observado que algum elemento não foi capturado 

dentro das questões previamente estabelecidas; ou roteiro aberto, no qual são listados aspectos 

gerais a serem tratados com o entrevistado, cabendo ao entrevistador criar perguntas durante a 

entrevista, identificadas conforme o desenrolar da entrevista (MINAYO, 2007). Independente 

do formato de entrevista escolhido, em todos os casos elas devem ser registradas e 

integralmente transcritas (BARDIN, 2008). 

Assim, para explorar melhor o assunto pesquisado, optou-se pela entrevista semiestruturada, a 

fim de buscar compreender, por meio das interações subjetivas demonstradas pelo gestor, a 

percepção do mesmo acerca da flexibilidade nos processos de desenvolvimento de software, 

de forma a inserir novos aspectos que surgirem durante a coleta de dados.  

Inicialmente foi realizada uma entrevista piloto com uma gerente de projetos de 

desenvolvimento de software, a fim de validar o roteiro de entrevista e verificar se as questões 

dispostas conseguiram capturar os elementos necessários à pesquisa, como também se estas 

foram dispostas de forma clara ao entrevistado, servindo de subsídio à adequação do roteiro 

posteriormente.  
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Com a experiência promoveu-se uma maior clareza dos objetivos, a simplificação do roteiro 

elaborado anteriormente e um maior alinhamento das questões com os interesses da pesquisa. 

Dessa forma, o roteiro foi dividido em 4 categorias de análise e composto por 29 questões 

aplicadas por meio da entrevista no período de 03 de fevereiro à 11 de março de 2013. As 

entrevistas foram gravadas e transcritas com o objetivo de proceder a sua análise. 

A experiência da entrevista piloto também foi utilizada para a primeira transcrição e na 

definição das categorias de análise deste estudo, conforme discutido no item 4.8.  

4.7 Definições de categorias de análise 

As categorias de análise auxiliam na interpretação e organização dos dados coletados. Elas 

podem seguir o modelo aberto, fechado ou misto. No primeiro, as categorias são definidas 

durante o curso da análise; no segundo, as categorias são definidas previamente, sem 

alterações posteriores; e no terceiro, as categorias são previamente definidas, mas ao longo da 

análise podem ser modificadas (LAVILLE; DIONE, 1999).  

Para este estudo foi adotado o modelo misto, considerando o caráter exploratório e descritivo 

do estudo, como também a técnica de coleta de dados adotada. As categorias criadas 

previamente foram elaboradas a partir do referencial teórico que embasa o estudo.  

No quadro 09 são explicitadas as categorias de análise definidas para este estudo. 
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Quadro 09 
Categorias e elementos de análise da pesquisa 

4.8 Análise dos dados 

Para a interpretação das entrevistas foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, que consiste 

em um conjunto de técnicas de análise das comunicações que faz a utilização de 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. Sendo 

assim, o interesse não está somente na descrição dos conteúdos, mas sim no que poderá ser 

aprendido após serem tratados (BARDIN, 2008). 

A análise de conteúdo enfatiza a mensagem contida na comunicação entre as pessoas e a 

identificação do que está sendo dito a respeito de determinado tema (TRIVIÑOS, 1987; 

VERGARA, 2005), como atitudes, valores, representações, mentalidades, ideologias 

Categorias de análise Critérios de análise Elementos de análise 

Modelos de processos de 
desenvolvimento de software 

Caracterização dos modelos 
de processos utilizados pelo 
grupo de trabalho no 
desenvolvimento de software 

� Tipos de sistemas 
desenvolvidos 

� Escopo dos projetos 
� Tipo(s) de processo(s) 

utilizado(s) no 
desenvolvimento  

Flexibilidade com relação ao 
cliente  

Habilidade de responder às 
solicitações dos clientes de 
forma eficiente, atender às 
necessidades de mercado e 
obtenção de vantagem 
competitiva. 

� Nível de participação do 
cliente no processo de 
desenvolvimento 

� Aspectos positivos e 
negativos da participação 
do cliente no processo 

� Atendimento de demandas 
de mercado 

Flexibilidade no grupo de 
trabalho 

Habilidade do grupo em 
ajustar suas atividades de 
acordo com as condições de 
mudança 

� Flexibilidade funcional 
� Capacidade gerencial dos 

funcionários 
� Autonomia das decisões 
� Comunicação interna 
� Reação da equipe diante de 

mudanças 
Flexibilidade no processo de 
desenvolvimento de software 

A capacidade de adaptação do 
processo e do produto de 
software diante da 
necessidade de mudança. 

� Capacidade de adaptação a 
mudanças 

� Permissão de caminhos 
alternativos 

� Capacidade de iniciar 
projetos sem as 
informações completas 

� Permissão de melhoria 
futura no software 

� Os prazos diante de 
mudanças no projeto 
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(LAVILLE e DIONNE, 1999). Esta abordagem tem por finalidade efetuar deduções lógicas e 

justificadas, referentes à origem das mensagens tomadas em consideração, ou seja, o emissor 

e seu contexto e eventualmente os efeitos dessas mensagens (BARDIN, 2008). 

Ainda, segundo Bardin (2008), o pesquisador precisa tirar partido do tratamento das 

mensagens que manipula durante a análise de conteúdo para deduzir de maneira lógica, 

conhecimentos sobre o emissor da mensagem e seu ambiente, sendo capaz de desviar o olhar 

para outros significados que possam emergir nas mensagens. 

A técnica de análise de conteúdo consiste de três fases: pré-análise, que consiste na 

organização do material, com sua seleção e definição dos procedimentos a serem seguidos; 

descrição analítica, na qual ocorre procedimentos de codificação, classificação e 

categorização; interpretação referencial, na qual ocorre a reflexão sobre os dados coletados, 

gerando inferências e os resultados da investigação, confirmando ou não suposições iniciais 

(TRIVIÑOS, 1987; VERGARA, 2005). 

As três etapas especificadas são seguidas na análise das entrevistas realizadas nesse estudo. 

Na primeira, organizou-se o material das entrevistas, transcrevendo-as e estruturando sua 

análise a partir das categorias esboçadas na fase de planejamento do estudo, conforme prevê o 

modelo misto de definição de categorias de análise apresentado por Laville e Dione (1999).   

Na segunda etapa, a partir das primeiras análises e interpretações dos dados transcritos da 

entrevista piloto, foram definidas as categorias de análise que nortearam a construção dos 

resultados desta pesquisa. 

Por fim, a terceira etapa foi auxiliada pela utilização do software Nvivo, o qual permite buscar 

e relacionar termos e aspectos dentro do texto. Este software é bastante utilizado na área de 

pesquisas em administração, tanto para facilitar e agilizar quanto para melhorar as análises 

qualitativas (MOZZATO; GRZYBOVSKY, 2011).  

A utilização deste software consiste, em um primeiro momento, na definição dos “nós”, que 

tem como objetivo reunir dados das transcrições das entrevistas em torno de uma temática, 

como, por exemplo, “flexibilidade nos processos”. A partir da definição dos “nós” são 

destacados trechos da entrevista que contém estes nós e inseridos nas categorias de análise 

para a construção do texto com os resultados da pesquisa. 
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4.9 Cuidados Metodológicos 

Nesta pesquisa adotaram-se alguns cuidados metodológicos com a finalidade de diminuir 

direcionamentos aos dados e buscar uma melhor coleta de dados.  

O primeiro deles foi a definição do caso para este estudo, que são os processos de 

desenvolvimento de software, e como fonte de evidências, os gestores de projetos de 

software. 

O segundo cuidado adotado relacionou-se a definição de critérios de escolha de fontes de 

evidência que selecionassem gestores com experiência em desenvolvimento de software e 

gestão, buscando respondentes que detivessem uma visão ampla dos aspectos inerentes ao 

desenvolvimento de software. 

Já o terceiro cuidado metodológico foi relativo à forma como as entrevistas foram realizadas, 

tais como o agendamento prévio das entrevistas, de acordo com a disponibilidade dos 

colaboradores; antes de iniciar a entrevista, foram explanados os objetivos do estudo; foi 

esclarecido que tanto a identidade do entrevistado quanto a da organização seriam mantidas 

em sigilo. Estas medidas proporcionaram maior conforto aos entrevistados para responder as 

questões com mais fidelidade e profundidade, fornecendo maior riqueza de dados. 

Nas próximas seções foram apresentados os resultados e discussões desta pesquisa. 
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5  ANÁLISE DOS CASOS 

Neste capitulo foram descritos, analisados e comparados os casos investigados com o objetivo 

de fornecer subsídios para a compreensão das características da flexibilidade no 

desenvolvimento de software. Para tanto, em vários momentos, a pesquisa identificou a 

caracterização bem como a percepção dos gestores quanto à flexibilidade no desenvolvimento 

de software nas empresas em que trabalham. 

A apresentação dos resultados se dá em dois momentos distintos: a análise individual dos 

casos, na qual o pesquisador descreve as características inerentes à cada processo e os 

elementos de flexibilidade identificados; e a análise comparativa dos casos, na qual procedeu-

se a comparação entre as características e os elementos de flexibilidade encontrados com o 

objetivo de encontrar semelhanças e/ou diferenças entre os casos, como também com o 

referencial teórico do estudo.  

5.1 Análise individual dos casos 

Neste tópico foram descritos individualmente os cinco casos analisados nesta pesquisa, de 

forma a caracterizá-los, como também identificar os elementos de flexibilidade percebidos 

pelos gestores. 

5.1.1 Processo Alfa 

O primeiro gerente de projetos entrevistado possui formação em Ciência da Computação, com 

duas especializações nas áreas de administração de sistemas de informação e gerenciamento 

de projetos. Exerce atividades na área de gestão de Tecnologia da Informação e 

gerenciamento de projetos de software há 13 anos, e atualmente é funcionário de uma 

instituição financeira estatal, onde trabalha há 12 anos em atividades de gerenciamento de 

projetos de software. Paralelamente, atua como professor universitário em cursos de pós-

graduação de tecnologia da informação, atuando também como coordenador destes cursos em 

uma instituição de ensino superior privada. 

Dentre suas responsabilidades no desenvolvimento de software estão a definição dos 

processos e o gerenciamento de projetos. Recentemente assumiu o portfólio de vários 

sistemas desenvolvidos no banco. Sua motivação para gerenciar projetos partiu da percepção 

sobre a necessidade existente nas empresas de obter agilidade no lançamento de produtos e ao 

mesmo tempo atingir a qualidade necessária.  



68 
 

5.1.1.1 Modelos de processo no desenvolvimento de software 

Quanto aos tipos de sistemas desenvolvidos, o entrevistado gerencia três linhas de produtos: 

sistemas de crédito, administrativo e sistemas de serviços bancários. Contudo, existem outras 

áreas dentro da instituição que tratam de diversos projetos de software em paralelo, 

relacionado às atividades do banco. 

No tocante ao escopo dos projetos, eles são divididos em relação ao seu porte e ciclo de vida. 

Existem projetos com ciclo de vida maior, os quais exigem um maior esforço no 

desenvolvimento, custo, escopo e tempo. Estes projetos são denominados de médio e grande 

porte, e, geralmente, levam mais de 30 dias para serem desenvolvidos. Os projetos de ciclo de 

vida menor são de pequeno porte, exigem maior agilidade e precisam ter liberações contínuas 

no intervalo dentro de trinta dias, caracterizado como pequenas demandas. São relacionados, 

na maioria das vezes, a pequenas melhorias, modificações e correções. Essas pequenas 

demandas, em alguns casos, devem ser executadas em duas semanas, o que exige uma 

capacidade de entrega rápida destas melhorias. 

Em relação aos tipos de processos utilizados no desenvolvimento, segundo o gestor, é 

utilizado mais de um modelo de processo de desenvolvimento, e caracterizou a coexistência 

dos modelos tradicional e ágil, que são escolhidos de acordo com o porte do projeto, nível de 

complexidade e tempo disponível para execução.  

Sendo assim, projetos considerados de médio ou grande porte, com duração estimada de 

execução superior a trinta dias, aplica-se o modelo de processo tradicional, baseado no 

método de desenvolvimento denominado de Rational Unified Process (RUP). Esse método 

foi adaptado para as características do ambiente e foi dividido em cinco fases: 1) concepção; 

2) construção 3) os testes que são realizados em conjunto com a homologação técnica pelo 

analista e por uma fábrica de teste 4) homologação dos gestores, que é a validação do produto 

pelo usuário ou pelo gestor de negócio que está solicitando determinado produto 5) 

implantação do produto.  

Em casos de projeto com duração inferior a 30 dias, classificados como pequenas demandas, 

em virtude da necessidade de dar resposta rápida ao ambiente, com relação ao lançamento de 

novos produtos é utilizado o método ágil denominado Scrum. Tal processo é utilizado em 

pequenas melhorias, modificações e correção de falhas do sistema. No entanto, o método não 
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foi adotado na íntegra e foi adaptado à realidade da organização, e foram aproveitadas 

algumas cerimônias para desenvolver os pequenos projetos. 

5.1.1.2 Flexibilidade com relação ao cliente 

Diante das necessidades relativas ao mercado, cliente e a necessidade das empresas em obter 

vantagens competitivas por meio da utilização do software, o qual é afetado por seu 

desenvolvimento acelerado, o presente item busca descrever, de acordo com a visão dos 

gerentes de projetos, a habilidade dos grupos de trabalho e processos em responder as 

solicitações dos clientes de forma eficiente, atendendo as necessidades de mercado e de 

vantagem competitiva. 

No tocante ao nível de participação do cliente no processo de desenvolvimento, é importante 

que o gestor de negócios/cliente faça parte da equipe de desenvolvimento, participando 

ativamente nos projetos. O entrevistado declara que, em grande parte dos casos, ele consegue 

alcançar esse nível de participação e comprometimento, mas que ainda não está de acordo 

com o desejado. 

Em relação aos aspectos positivos e negativos da participação do cliente no processo, o 

gerente de projetos estudado percebeu que a participação e comprometimento do cliente é 

essencial ao bom andamento do projeto, pois faz com que o cliente divida as 

responsabilidades sobre o projeto e se comprometa com a antecipação dos problemas e se 

preocupe com questões de escopo, prazo e custo do projeto. Quando esse cliente está 

devidamente inserido no projeto, ele passa a perceber que qualquer falha nas definições e até 

mesmo solicitações de demandas, podem ocasionar atraso e prejuízos para o projeto. 

Porém, relatou o entrevistado, que em casos que o cliente não se sente parte do projeto existe 

a solicitação de um produto, que na verdade ele não sabe o que realmente deseja, não 

priorizam o planejamento sobre o que vai solicitar e consequentemente não divide a 

responsabilidade com os demais membros da equipe, causando um desconforto muito grande 

com a equipe de desenvolvedores: 

“...é um briga eterna né, o usuário gestor com área de T.I. né, porque 
na verdade ele nunca se sente parte da equipe, o que a gente hoje 
busca fazer dentro do Banco aqui, e a gente consegue em alguns 
casos e não consegue em outros obviamente, mas é trazer a  
responsabilidade do usuário gestor, e trazer ele como membro da 
equipe de projeto, na verdade todo mundo é responsável  pelo produto 
que tá sendo desenvolvido, não somente ele e nem somente a equipe 
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de tecnologia, então a gente sempre tenta fazer esse tipo de 
trabalho...” 

O gestor entrevistado relatou que a equipe deseja essa participação dos clientes e que há um 

esforço para uma maior interação junto ao cliente, com o intuito de que ele esteja 

comprometido com o desenvolvimento dos projetos e que possam estar cientes de suas 

responsabilidades sobre os mesmos: 

“...então a gente sempre tenta fazer esse tipo de trabalho com o cliente, 
deixando ele muito bem a vontade né,  pra poder fazer as definições, a  gente 
apoiando no máximo que a gente pode né, até os nossos limites também, 
porque a gente não tem como definir o que ele quer né, mas a gente até os 
nossos limites a gente consegue ajuda-lo pra que ele se sinta né a vontade de 
tá fazendo parte daquela equipe do projeto...” 

Outro problema enfrentado com relação aos clientes destacado pelo entrevistado é que 

comumente o cliente não compreende a importância do processo e sempre tenta convencer os 

desenvolvedores a burlar o processo, acreditando que partindo para a etapa de codificação o 

projeto será entregue com maior velocidade. 

Para conseguir isso, uma das medidas utilizadas é a negociação intensa com o cliente para 

participar ou dividir o produto em pequenos projetos, ou seja, em partes menores para que o 

grupo de trabalho possa realizar as entregas de forma mais rápida, e, dessa forma, conduzir 

melhor a entrega de produtos.  

Porém, o gerente de projetos ressaltou que não é uma tarefa fácil, visto que grande parte dos 

clientes não entendem e querem o produto por inteiro, pois não percebem que durante o 

desenvolvimento haverá mudanças e que será difícil fazer as melhorias no final do projeto: 

“... clientes que não entendem, eles querem realmente o produto por inteiro, então 
leva dois anos pra levar, pra entregar o produto pra ele, mas tem clientes que 
entendem e sabem o beneficio que ele vai ter com esse retorno rápido, do seu produto 
pro mercado, então esses dai que a gente consegue convencer né dessa divisão, eles 
acabam tendo um retorno muito rápido e isso da um retorno ao mercado muito 
significativo né, e a gente consegue chegar antes ai do concorrente né, ou até junto 
com o concorrente no mercado...” 

No que concerne ao atendimento de demandas de mercado, considerando que o mercado 

desse segmento é turbulento e exige respostas rápidas, resultando em mudanças inevitáveis, 

muitos projetos surgem sem planejamento. Diante disso, busca-se sempre identificar 

novidades de mercado para que seja possível gerar valor aos seus sistemas e obter vantagem 

competitiva. Ao promover essa conexão com as demandas de mercado em um cenário 
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caracterizado por ser volátil, o entrevistado ressalta que as mudanças devem ser tratadas e 

resolvidas de forma imediata, inclusive as demandas que não são previstas, e, que muitas 

vezes, são de prioridade máxima como as de ordem legal. 

5.1.1.3 Flexibilidade no grupo de trabalho 

Por compreender que o desenvolvimento de software além de ser uma atividade técnica, é 

também reconhecido por ser uma atividade desenvolvida por pessoas, o presente item prioriza 

apresentar a percepção dos gerentes de projetos quanto à habilidade do grupo em ajustar suas 

atividades de acordo com as condições de mudança impostas. 

Para atender os objetivos da pesquisa, o presente item buscou caracterizar o grupo de trabalho 

envolvido no desenvolvimento de software, diante da visão do gerente de projetos acerca: da 

capacidade de ajuste das funções dos profissionais em resposta às condições de mudança; 

sobre a habilidade desses funcionários de lidar com situações na qual estejam coordenando 

suas atividades; assim como de que maneira as informações são compartilhadas; bem como 

verificar as impressões do gerente sobre as habilidades do grupo em reagir a variações nos 

projetos diante da mudança. 

Quanto à flexibilidade funcional, em casos de projetos que devem ser atendidos prontamente, 

por se tratar de projetos de ordem legal e que podem trazer sanções financeiras à empresa, é 

possível que ocorra o desvio de função temporária, utilizada como forma de contingência para 

responder a demanda de forma rápida: 

“... tem situações aqui de ordem legal que um coordenador de projetos, um 
coordenador de demandas que conhece aquele determinado produto que vai 
ser modificado, ele acaba virando um analista, um desenvolvedor né, 
fatalmente às vezes ele desce e tem que meter a mão na massa porque não tem 
jeito ... então não vai ter pra onde correr ele vai acabar assumindo ...” 

No que concerne à capacidade gerencial dos funcionários, segundo o gerente de projetos 

entrevistado, o fato de a organização apresentar uma estrutura matricial de gestão 

impossibilita a equipe de ter autonomia para definir as prioridades nas atividades: 

“...na verdade como a gente tem uma organização aqui matricial, né, muito 
focada quase no funcional, então a gente tem um hierarquia né, que não 
permite que com você mobilize recurso no momento que você quer...”  

O entrevistado relatou que estas definições de papéis ficam sobre sua responsabilidade, 

centralizadas no gerente de projetos, que mantém uma estrutura baseada em hierarquia, ou 
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seja, todos os envolvidos têm seus papeis e atividades bem definidos de acordo com os cargos 

que ocupam.  

Vale ressaltar que as diretorias executivas junto com a estratégica da organização participam 

desse processo de direcionamento de atividades e prioridades, que são repassadas ao gestor de 

negócios e, por conseguinte, é realizado um alinhamento entre as atividades existentes e as 

que surgem com o gerente de projetos, que fará a negociação para a redefinição de prioridades 

e de escopo do projeto.  

Além disso, o gestor ressaltou que existem fábricas de software terceirizadas que são 

consideradas como recursos compartilhados na equipe, e que podem ser remanejadas para 

diversos projetos de acordo com o nível de criticidade de cada um. Existem, então, 

possibilidades de remanejamento de recursos que consideram compartilhados, porém, existe 

certa dificuldade de remanejar os recursos internos.  

Quanto à autonomia das decisões, existe um esforço na negociação muitas vezes com o 

gerente funcional para que possa ser realizado o remanejamento de funções, pois a equipe não 

tem capacidade de gerenciar suas prioridades, funções e atividades e não tem autonomia para 

realizar o desvio de suas atividades. Da mesma forma, as mudanças que ocorrem nos projetos 

são solicitadas pelo gestor de negócios. Esse papel de definir e negociar com o gerente 

funcional e com a superintendência tais situações de mudanças é do gerente de projetos.  

Dessa maneira, todas as decisões referentes ao que será realizado no desenvolvimento de 

software ficam centralizadas no gerente de projetos, que tem que coordenar as atividades para 

que os produtos possam ser entregues, respeitando os mecanismos de controle da organização. 

No entanto, os profissionais envolvidos, tem a liberdade de responder prontamente quanto às 

questões tecnológicas e como os projetos serão desenvolvidos. Uma medida adotada nesse 

sentido é incentivar na equipe as relações interpessoais e uma comunicação intensa para que 

todos saibam o que está acontecendo no projeto. 

No tocante à comunicação interna, a organização utiliza diversos mecanismos para que todos 

possam estar cientes das atividades que estão sendo executadas, inserindo todas as pessoas no 

processo como um todo. São realizados treinamentos, workshops e reuniões para desenvolver 

as capacidades gerenciais, bem como deixar todos inteirados das atividades:  
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“... A gente vai fazer um treinamento de, só de analise de requisito, mas 
desenvolvedores também participam daquele treinamento, pra que eles 
conheçam o outro lado, ou seja, o que chega pra ele né, durante o processo 
lá, e o que é que o  outro colega dele produz,  pra poder chegar pra ele e ele 
também poder ter um senso critico, até as vezes de conseguir identificar 
algum tipo de problema dentro daquele processo...” 

Além disso, há diversos trabalhos de integração entre as equipes, como palestras de 

relacionamento interpessoal, com a finalidade de integrar todas as áreas para discutir as lições 

aprendidas com os problemas que já surgiram. Somado a isso, todo o processo é publicado 

por meio de um sistema de gerenciamento de projetos, para o qual todos são treinados e tem 

acesso ao processo, sendo demonstrado por completo para que os envolvidos possam saber 

tudo que está acontecendo naquele momento, mesmo para os novos ingressantes no projeto. 

O entrevistado apontou como um dos grandes problemas enfrentados a integração dos 

terceirizados no processo, pois muitas vezes os profissionais das empresas terceirizadas vem 

com seus processos definidos e precisam alinhar seus processos ao da organização que estão 

prestando serviço. Há certo esforço na inserção deles no processo, até mesmo por que sem 

isso, o produto não consegue ser entregue nem implantado. O gestor acredita que precisa 

melhorar na transferência do conhecimento com relação a esses novos recursos que se 

inserem no projeto, como treinamentos e palestras de integração entre as equipes. 

No que concerne à reação da equipe diante de mudanças, a equipe não reage bem a estas 

mudanças. No entanto, o processo adotado permite antecipar estas mudanças, a depender do 

ciclo de vida adotado. As solicitações, na maioria das vezes, são de ordem legal, repassadas 

por órgãos reguladores. Com o intuito de antecipar os problemas advindos dessas demandas, a 

instituição realiza um planejamento intenso dos próximos projetos a serem executados em um 

prazo de cinco anos, utilizando e priorizando a tecnologia da informação na área estratégica. 

5.1.1.4 Flexibilidade no processo de desenvolvimento de software 

Diante da consciência sobre a natureza iterativa da maioria dos projetos de software, e da 

necessidade de acomodar modificações durante o próprio processo de desenvolvimento, o 

presente item busca caracterizar e trazer a visão do gestor quanto à capacidade de seus 

processos para responder o ambiente evolutivo de software.  

Para tanto, buscou-se caracterizar o processo na ótica do gerente de projetos a cerca da 

capacidade dos processos em responder às mudanças nos projetos, da capacidade de dar 
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continuidade nesses projetos diante da falta de informação necessária, bem como a facilidade 

de manutenção do produto e as relações de tempo na entrega de software funcionando. 

Em relação à capacidade de adaptação a mudanças no projeto, o processo permite que estas 

alterações sejam realizadas em casos de urgência, uma vez que considera o levantamento de 

requisitos como uma etapa essencial. No entanto, como a empresa se trata de um banco, 

existem demandas de órgãos regulatórios, como o Banco Central. 

No tocante a permissão de caminhos alternativos, o processo utilizado trata algumas etapas 

como essenciais, de forma que estas não podem ser negligenciadas, como, por exemplo, a 

documentação, levantamento de requisitos e prototipação do projeto. Dessa forma, existem 

sim etapas obrigatórias, que são utilizadas como mecanismo de controle de qualidade e 

entrega de software, visto que o processo adotado permite que as atividades sejam definidas 

pelos gestores do banco, como também, os mesmos homologuem e validem os softwares 

produzidos: 

“...Apesar de existir metodologia tanto tradicional como ágil né, em algumas 
situações determinados projetos eles não seguem completamente o ciclo né, 
seguem algumas etapas que são essenciais, mais por questão de tempo, por 
questão de pressão de ordem legal, às vezes chega né, projetos aqui que tem 
apenas 3 meses para poderem serem concluídos, ai a gente acaba aplicando a 
metodologia, mas a gente não aplica ela por completo...” 

Contudo, apesar de alguns passos do processo serem considerados obrigatórios, outros passos 

além dos apresentados como importantes são considerados opcionais. Sendo assim, os 

processos utilizados permitem que caminhos alternativos sejam criados para sua execução e, 

até mesmo que etapas do processo e algumas atividades sejam anuladas ou deixem de ser 

realizadas por inteiro: 

“...então alguns passos desse processo na verdade eles são opcionais, 
nesse sentido, né projetos de maior magnitude com mais tempo pra 
ser executado, ai sim a gente segue sempre a risca, esse processo ai, 
então tem passos que são obrigatórios e tem passos que são 
opcionais, ai vai depender muito da características do projeto...” 

No que diz respeito à capacidade de iniciar projetos sem as informações completas, o 

entrevistado, apesar de tratar como obrigatória as etapas relacionadas à busca dessas 

informações, a exemplo, o próprio levantamento de requisitos e documentação, o mesmo, 

percebe que essa etapa pode ser realizada exigindo um nível mínimo de informação. Assim, o 
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processo adotado possibilita a continuidade dos projetos mesmo sem a informação completa 

necessária para sua execução até o final:  

“...A tentativa de previsão sobre todo o projeto é considerada importante, porém, o 
processo permite que as atividades sejam executadas mesmo quando não existe a 
totalidade das informações necessárias para o desenvolvimento...pois o projeto tem 
que ser entregue né? Não tem outra forma, por isso desenvolvemos de uma forma que 
possa ser modificado posteriormente...” 

Quanto às permissões de melhoria futura no software, é importante evidenciar que o 

entrevistado entende que o software é passível de mudança e que os processos são 

importantes na lida com essas mudanças.  

O entrevistado relatou que existem sistemas desenvolvidos há muitos anos atrás, e que foram 

desenvolvidos com o intuito de resolver problemas pontuais, e por conseguinte, não existia 

uma preocupação com mudanças futuras no produto: 

“... agora a gente tem sistemas aqui de 30 anos atrás né, então são 
sistemas bem antigos, e que naquela época lá, 30 anos atrás não se 
pensava em reutilização, em usabilidade nada disso, ou seja, se 
construía software pra atender, resolver algum um determinado 
problema da área de negocio, não tinha muitas preocupações né, 
então esses softwares eles continuam do mesmo jeito que eles foram 
construídos lá atrás, sem muita preocupação no sentido de expansão, 
tanto é que eles são mais inflexíveis né, ou seja, você não consegue 
crescer muito, você não consegue expandir muito esses sistemas, já 
que eles não foram construídos pra tal...” 

Entretanto, o gerente entrevistado ressaltou que os projetos atuais já são pensados 

considerando a necessidade futura de adicionar e/ou substituir novas partes no software. 

Dessa forma, as alterações nestes sistemas acontecem com menos custos e em menor prazo: 

“...os novos projetos os novos sistemas que são desenvolvidos todos eles são sempre 
pensando no futuro, ou seja, na escalabilidade de você consegui crescer né, o, as 
aplicações, como crescer o sistema de forma mais fácil, e ate reutilizar algumas 
coisas que já foram desenvolvidas...” 

Em relação aos prazos diante das mudanças no projeto, o entrevistado ressaltou que hoje 70% 

dos projetos dentro da organização são executados fora do prazo. Contudo, o entrevistado 

entende que os atrasos não estão relacionados aos processos e sim com outros aspectos: 

“...Gostaria de deixar claro, que o atraso, isso também é função de muitas mudanças 
de escopo, muita mudança de requisito, mudança de mercado, mudança de prioridade 
né, então vários outros aspectos também provocam o não cumprimento dos prazos 
dos projetos não é só a questão da ausência de uma estimativa mais assertiva...” 
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Dessa forma, mesmo com existência de modelos de processos tradicional e ágil, existem 

determinadas situações no que se refere às mudanças no escopo do projeto, inserção de novas 

partes ou surgimento de novos projetos trazem para a execução um grau de criticidade com 

relação à entrega de produtos de software funcionando. 

No quadro 10 apresenta-se a síntese do caso alfa. 
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Quadro 10 - Síntese do caso alfa 
Categorias de análise Elementos de Análise Características do processo Alfa 

Modelos de processos 
de desenvolvimento de 

software 

Tipos de sistemas desenvolvidos Sistemas de crédito, administrativo e sistemas de serviços bancários. 
Escopo do projeto Médio e grande porte: mais de 30 dias; Pequeno porte: menos de 30 dias. 

Tipo de processo(s) utilizado(s) 
no desenvolvimento 

Projetos de médio e grande porte: Tradicional (RUP); Projetos de pequeno porte: Ágil (Scrum). 

Flexibilidade com 
relação ao cliente 

Nível de participação do cliente 
no processo de desenvolvimento 

Intermediário visto que não consegue a participação em todos os casos. 

Aspectos positivos e negativos 
da participação do cliente no 

processo 

Positivo: Essencial a fim de dividir responsabilidades e antecipar a problemas no desenvolvimento de 
software. 

Negativo: Não sabe o que realmente necessita; Não compreende a importância do seguir o processo para 
o sucesso do projeto. 

Atendimento de demandas de 
mercado 

Atende, mas com dificuldades  com relação prazo e definição de escopo de projeto, que são constantes. 
Ocasionando retrabalho e falta de alinhamento com a evolução tecnológica. 

Flexibilidade no grupo 
de trabalho 

Flexibilidade funcional Os funcionários tem seus papeis e atividades bem definidos, contudo, em casos críticos de urgência 
pode haver o desvio função temporário. 

Capacidades gerenciais dos 
funcionários 

A equipe não tem liberdade de gerenciar suas prioridades e atividades. 

Autonomia das decisões Centralizadas no gerente de projetos. 

Comunicação interna Todos estão cientes das atividades que estão sendo executados, por meio de treinamentos workshops e 
reuniões. 

Reação da equipe diante de 
mudanças 

O grupo de trabalho não reage bem a mudança, sendo assim, buscam formas de se antecipar as 
mudanças. 

Flexibilidade no 
processo de 

desenvolvimento de 
software 

Capacidade de adaptação a 
mudanças 

O processo permite adaptações somente em casos de urgência, considerando algumas etapas do processo 
como essenciais e obrigatórias. 

Permissão de caminhos 
alternativos 

Existe a possibilidade de que caminhos alternativos sejam criados em meio a execução e que etapas não 
obrigatórias deixem de ser seguidas. 

Capacidade de iniciar projetos 
sem as informações completas 

Exige um nível mínimo de informação, com relação a previsibilidade de todo escopo do projeto. 

Permissão de melhoria futura no 
software 

Existem sistemas antigos que não permitem isenções e melhorias, contudo, os projetos atuais são 
pensados considerando a necessidade de adicionar e/ou substituir novas partes no software. 

Os prazos diante de mudanças 
no projeto 

Existe uma grande dificuldade na estimativa de prazo, nesse sentido, grande parte dos projetos são 
entregues fora do prazo. 
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5.1.2. Processo beta 

O gerente entrevistado é técnico de nível médio em informática pelo Instituto Federal de 

Sergipe, graduado em Processamento de Dados pela Universidade Tiradentes (UNIT-SE), 

especialista em melhoria de processo de Software pela Universidade Federal de Lavras 

(UFLA-MG) e em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (MBA Executivo - 

FGV-RJ). Além disso, possui certificado de Scrum Master, Product Owner e Scrum 

Professional (CSM, CSPO e CSP) pela Scrum Alliance.  

O gestor entrevistado possui 13 anos de experiência na área de desenvolvimento de projetos 

de software, atuando como desenvolvedor, analista e líder de equipe de desenvolvimento de 

software. Paralelamente, são 7 anos de experiência como professor universitário, lecionando 

disciplinas relacionadas às áreas de Engenharia de Software, Gestão de Processos (BPM) e 

Gerenciamento de Projetos (Project Management Institute - PMI e Scrum) em cursos de 

graduação e pós-graduação. Atualmente gerencia projetos do modelo de processos Scrum e 

ministra palestras e cursos sobre formação de equipes de alto desempenho e times ágeis 

(Gestão de Pessoas em Projetos), e atua também como consultor na formação de equipes de 

alto desempenho. 

Em relação às suas atribuições como gestor de projetos na empresa onde trabalha, é 

responsável pela definição de processos, acompanhamento de atividades e gestão dos 

colaboradores. Sua motivação para a carreira de gestor se deu em virtude de várias tentativas 

frustradas na entrega de software dentro do prazo e com qualidade. Ao perceber que 80% das 

falhas no desenvolvimento estão relacionados a problemas gerenciais, buscou desenvolver 

suas habilidades em gestão de projetos: 

“...porque na verdade o que eu queria era não viver em um cenário 
desse, eu queria era ter satisfação de dever cumprido e gente não 
tinha, como eu vou ter uma satisfação de dever cumprido num cenário 
onde gente tá devendo muito , nunca você vai conseguir chegar num 
nível que as pessoas reconheçam o seu trabalho então eu comecei a 
estudar por isso...” 

5.1.2.1 Modelos de processos de desenvolvimento de software 

Em relação aos tipos de sistemas desenvolvidos, o gestor gerencia projetos de 

desenvolvimento de vários tipos de software, tais como sistemas para internet voltados para 

educação à distância, gestão de empresas, portais de conteúdos e dispositivos para celulares.  
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No que condiz ao escopo dos projetos desenvolvidos, os projetos são divididos em pequenos 

projetos com duração média de 2 semanas por sprints com entrega de software funcionando. 

Contudo esses projetos tem ciclos de vida em média de 6 meses. 

No tocante aos tipos de processos utilizados no desenvolvimento, inicialmente, as atividades 

de gerenciamento de projetos do entrevistado eram baseados em processos tradicionais de 

software. Ele utilizava o Unified Modeling Language (UML), fortemente relacionado ao 

aspecto tecnológico, pois é uma linguagem de modelagem de projetos não prioritária e não 

chega a ser uma metodologia de desenvolvimento. Esta linguagem é classificada desta forma 

porque ela não diz o que fazer primeiro ou como irá projetar o sistema, ela auxilia apenas a 

visualizar o desenho e a comunicação entre os objetos.  

A partir da utilização dessa prática o gestor entrevistado percebeu que o problema com o 

desenvolvimento de software vai além dos aspectos técnicos: 

“...todos os problemas dos projetos, 80% está relacionado a aspectos 
gerenciais e 20% a aspectos técnicos, de tecnologia e tal...” 

Diante dessa percepção, o entrevistado implantou uma normatização de processos gerenciais 

de um modelo de mercado denominado Project Management Institute (PMI), centrado nos 

aspectos de gestão de projetos, seguido pelo manual Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK). A partir daí, ele conseguiu obter alguns resultados, mas ainda assim, sentia que 

podia melhorar. 

Em 2009, o gerente de projetos teve contato com novos processos de desenvolvimento, os 

denominados ágeis e a partir desse momento passou a utiliza-los como processo no 

desenvolvimento de software: 

“...esse cara veio dar um curso, eu fiz o curso e  eu falei meu irmão é 
isso aqui que vai funcionar pra mim. eu preciso implementar isso 
aqui, porque isso aqui eu vou resolver os meus  problemas que tenho 
hoje, de problema de prazo porque eu tenho tempo fixo e vou fazer o 
cliente se comprometer em trazer isso...” 

A organização passou a utilizar modelos de processo ágil baseados no método denominado 

Scrum, que é mais focado a desenvolver as capacidades gerenciais da equipe com relação aos 

projetos. Este processo sofre algumas adaptações constantemente, porém, etapas como as 

cerimônias são seguidas de acordo com o manual. 
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5.1.2.2 Flexibilidade com relação ao cliente 

No tocante ao nível de participação do cliente no processo de desenvolvimento, considerando 

o processo adotado pela empresa, o cliente está em constante participação no processo de 

desenvolvimento. Isto ocorre porque, geralmente, a cada duas semanas são entregues partes 

do produto prontas para o cliente. Dessa forma, se há alguma alteração ou nova definição de 

prioridades, o cliente já solicita estas mudanças.  

Em relação aos aspectos positivos e negativos da participação do cliente no processo, ao 

participar mais ativamente do processo de desenvolvimento, o cliente percebe que toda 

alteração traz um custo adicional ao projeto: 

“...quem pede é o responsável e eu vou entregar isso, e eu vou ter entregas a 
cada 2 semanas, então o cara vai ver produto pronto e outra se ele quiser 
mudar de escopo ele vai saber que ele tá mudando e ele vai saber que aquilo 
tem um custo, que antes ele não tinha essa visibilidade, então é com se ele 
começasse a dizer assim olhe, como se o cara começasse a entender que eu 
vou pedir então eu tenho que pedir certo!” 

Na visão do entrevistado, em muitos casos a falta de compreensão do cliente com relação ao 

seu próprio negócio, torna-se um dos principais problemas nos projetos, visto que, na maioria 

das vezes, este cliente não sabe definir quais são suas necessidades: 

“É, cliente que é não entende do negocio dele, porque veja, eu não tô dizendo 
que o cliente não sabe pedir, eu tô dizendo que o cliente não entende nem do 
negocio dele, esse é uma dificuldade grande da gente. A equipe entender que 
o cliente vai não pedir a solução, mas um problema, ou seja, o que a gente 
precisa entender é que o cliente vai pedir alguma coisa, mas a gente que tem 
que definir a melhor solução e não é ele que tem que definir a solução, é, e 
problema de integração das pessoas mesmo em relacionamento...” 

Contudo nessas situações em que o cliente não consegue definir suas necessidades, a equipe 

tenta ajudar o cliente a partir de técnicas de esclarecimento: 

“...o cliente tá cada vez mais confuso nas coisas que ele tá pedindo, então 
vamos criar processos de elucidação de requisitos pra melhorar isso...” 

No que concerne ao atendimento das demandas de mercado, elas são advindas das exigências 

de mercado principalmente em relação às mudanças tecnológicas e competitividade. Para 

atendê-las, o gestor destacou que o processo adotado é dinâmico, e, dessa forma, ele e sua 

equipe reavaliam o processo a cada duas semanas, buscando acompanhar as mudanças de 



81 
 

mercado, como também o que foi aprendido com a experiência e com as exigências dos 

clientes: 

“...então assim a cada 2 semanas a gente tá mudando, se 
reinventando, olhando o que é que tá acontecendo, olhando o que 
passou nessas 2 semanas e dizendo, como é que vamos se comportar 
daqui pra frente, não existe nada definido, não existe nada definitivo 
nas coisas que estão sendo feitas em relação a tudo, tudo pode ser 
mudado desde que favoreça a produtividade, desde que cumpra os 
objetivos e que atenda aos clientes.” 

O entrevistado também descreveu que o processo permite que estas mudanças sejam 

realizadas e absorvidas de forma rápida e tranquila. Ele ressaltou que sempre tenta aproximar 

os produtos de software às mudanças de mercado: 

“...a cada duas semanas a gente reavalia tudo que a gente faz, eu tô te 
dizendo que esse é um processo extremante dinâmico...” 

5.1.2.3 Flexibilidade no grupo de trabalho 

Quanto à flexibilidade funcional, o gestor explicou que, em cada etapa de cada projeto, o 

grupo se reúne e define as tarefas para aquela etapa. Neste momento, cada um se 

responsabiliza por uma tarefa, de modo que sempre revezem no tipo de atividade para que 

todos aprendam a realizar todos os tipos de tarefas: 

“Os caras no inicio da semana eles definem uma estratégia, olhe como é essa 
reunião, imagine que aqui eu tenho um quadro com post its, a equipe toda fica 
nesse quadro e ai cada um vai dizendo, e aí quem vai fazer o que aqui?! Não 
eu vou pegar essa, depois essa, depois essa, depois essa. Rapaz né melhor 
você pegar essa não porque você conhece aquele sistema e vai ser mais 
rápido?! Tá, tudo bem! E ai eles vão negociando entre si, não tem ninguém 
participando só a equipe, eles vão negociando qual a melhor forma de 
entregar aquilo, qual a forma mais produtiva...” 

No que concerne à capacidade gerencial dos funcionários, existe essa liberdade e o 

entrevistado acredita que esta liberdade é positiva para o desempenho da equipe, como para o 

sucesso do processo: 

“...Porque eu confio que eles vão fazer da melhor forma possível, eu 
não preciso de um analista fazendo um documento dizendo que eles os 
programadores devem fazer usando esse componente ou aquele, eles 
sabem fazer, eles vão encontrar a melhor forma de fazer, então assim é, 
eu não sei se eu respondi a sua pergunta mais, é como se as pessoas se 
comprometessem, elas tem uma meta, essa meta é factível, ela é 
definida por eles, ninguém impõe isso daqui, eles no final da reunião 
tem que dizer:- a gente vai entregar?! Vamos! Eles tem uma meta, eles 
tem reunião diária, eles tem prazos, eles administram, eles cobram!” 



82 
 

 
Esta liberdade também é considerada no momento de escolha de prioridades no projeto, de 

forma que os membros da equipe são estimulados a também gerenciar o projeto, de forma 

conjunta: 

Pesquisador: Então esses profissionais eles sempre tentam, buscar e 
exercitar suas capacidades gerenciais... 
Gestor: Total. 
Pesquisador: ...relações interpessoais e até mesmo lidar com o 
imprevisto? 
Gestor: Total 

No tocante à autonomia das decisões, quanto à definição dos papeis e responsabilidades na 

equipe de trabalho, segundo o entrevistado, a equipe tem autonomia de definir estes quesitos. 

Segundo o gestor, somente há alterações de prioridades caso seja solicitação do cliente. 

Em relação à comunicação interna, são realizadas reuniões nas quais todos ficam sabendo o 

andamento do projeto, quais etapas foram realizadas e o que ainda falta para finalizar. Isso é 

realizado para que todos os envolvidos no desenvolvimento do projeto possam ter uma visão 

global do que está sendo feito.  

No que concerne à reação da equipe diante de mudanças, o gestor ressaltou que a equipe não 

reage bem às mudanças, uma vez que estas mudanças geram alterações nos produtos, no 

planejamento, nos prazos, dentre outras coisas. Apesar de o processo utilizado permitir que 

estas mudanças sejam previstas e absorvidas mais rapidamente, ainda há desconforto entre os 

membros da equipe: 

“...É, normalmente a equipe não reage bem a mudanças, por exemplo, 
quando tem interrupção lá os caras já ficam reclamando...” 

No entanto, acredita que é seu papel como gestor trabalhar esta aceitação no grupo e motivá-

los a realizar as alterações e entregar o produto no prazo: 

“...eu, o meu trabalho é fazer com que eles saibam, que as mudanças vão 
acontecer e que eles tem que tá preparados pra que elas aconteçam, então 
sabe qual é a filosofia que existem dentro deles, que aqueles prazos que eles 
colocaram nas tarefas, eles tem que entregar antes, porque pode ter mudança, 
porque pode ter um imprevisto, então eles vão sempre reagir de uma maneira 
ruim a mudança, eles não querem, pra eles aquilo é uma zona de conforto, ali 
eles estão administrados e uma mudança vai fazer eles saíam dessa zona de 
conforto e mudem uma estratégia, mudem o planejamento, mudem a forma de 
entregar...” 
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5.1.2.4 Flexibilidade no processo de desenvolvimento de software 

No tocante à capacidade de adaptação a mudanças, o processo sofre mudanças constantes, 

existe uma busca pelo aprendizado com as situações do dia-a-dia, para que sejam validados 

novos conhecimento ao desenvolver sistemas e serem realizadas adaptações nos processos: 

“...Cada Sprint a depender do conjunto de tarefas vai ser diferente, vai ser 
uma estratégia diferente e obviamente eles vão aprendendo, a estratégia que a 
gente fez nesse foi certo ou errado?! Então no próximo a gente não pode 
repetir isso! E junto com isso eles vão definindo estratégia sabe de que?! De 
gestão de conhecimento...” 

No que concerne à permissão de caminhos alternativos, o processo adotado permite que em 

meio a sua execução, rotas alternativas possam ser criadas e etapas do processo possam ser 

retiradas. Contudo, ele ressaltou que algumas cerimônias não podem deixar de ser executadas: 

“...eu não posso deixar de fazer uma reunião de planejamento, ter as 
reuniões diárias, uma reunião de fechamento que é a review e a 
retrospectiva tá, então assim as cerimonias eu não posso deixar de 
rodar, eu não posso deixar de rodar os, algumas fases do ciclo, eu 
não posso deixar de abrir e fechar um ciclo...” 

O gestor esclareceu que existe total liberdade na forma como essas etapas serão realizadas, 

sendo inerente a situação daquele momento da equipe e das características do projeto. Nesse 

processo o esforço está na estimativa dos projetos, com relação a tamanho e prazos de 

entrega, para tanto, são utilizadas algumas técnicas que facilitam a definição dessas 

estimativas.  

Nesse sentido, o entrevistado considerou a documentação como algo importante, mas que não 

merece tanto esforço em realizar essa etapa, visto que os projetos de software são 

considerados imprevisíveis e sujeitos a mudanças constantes.  

Em relação à capacidade de iniciar projetos sem as informações completas, no processo 

utilizado, o planejamento extenso tentando prever o software não é a realizado, permitindo 

que o software comece a ser desenvolvido sem ter a informação completa: 

“...Faz essa documentação pode ser útil, mas se é uma coisa muito 
simples, faz num papel, assim o que eu quero no final das contas, pra 
a gente o que importa não é como a documentação foi gerada, não é 
como o teste foi feito, eu quero ouvir o cliente, você tá satisfeito?! Isso 
agregou valor ao seu negocio?! Tá funcionando?! É o meu indicador, 
é a minha métrica, minha métrica de valor é ouvir o feedback do 
cliente que recebeu o produto da equipe e isso acontece nas 
entregas...”  
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Quanto à permissão de melhoria contínua no software, o processo permite que mudanças 

advindas do cliente, mercado e profissionais de tecnologia sejam realizadas de forma fácil, 

possibilitando substituir e adicionar novas partes aos projetos de forma fácil e sem muitos 

custos. Por ser tão natural a mudança nesse ambiente, os desenvolvedores já buscam medidas 

tecnológicas que facilitem tais mudanças:  

 “...nos projetos que a gente faz a gente acaba já pensando de que forma a 
gente pode, por exemplo, plugar novos módulos né, de uma forma mais 
dinâmica...”  

No tocante aos prazos diante de mudanças no projeto, o entrevistado ressaltou que, por mais 

que o processo permita que as mudanças sejam antecipadas, elas inevitavelmente acontecem e 

geram atrasos e retrabalhos: 

“...mas a gente criou uma filosofia de que aquilo vai acontecer, que por mais 
que a gente tenta antecipar as mudanças ela vão acontecer e o processo de 
gestão deles e a estratégia tem que tá preparada pra absorver isso, e não 
comprometer as entregas, mas normalmente compromete a uma ou outra, a 
depender da mudança...” 

 
No quadro 11 é apresentada a síntese do caso.
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Quadro 11 - Síntese do caso beta 
Categorias de análise Elementos de Análise Características do processo Beta 

Modelos de processos de 
desenvolvimento de 

software 

Tipos de sistemas desenvolvidos Sistemas para internet voltados para educação a distância, gestão de empresas, portais de 
conteúdos e dispositivos para celulares. 

Escopo do projeto 
Pequeno porte: Com duração de seis meses e divididos em pequenos projetos com ciclos 

de duas semanas. 
Tipo de processo(s) utilizado(s) no 

desenvolvimento Método Ágil (Scrum) 

Flexibilidade com 
relação ao cliente 

Nível de participação do cliente no 
processo de desenvolvimento 

Participação intensa dos clientes em várias etapas do projeto. 

Aspectos positivos e negativos da 
participação do cliente no processo 

Positivo: Essencial para o projeto, com o objetivo de responder rapidamente as mudanças 
que surgem. 

Negativo: Não sabe o que realmente necessita na solicitação. 
Atendimento de demandas de 

mercado 
A entrega de partes do software é constante, contudo, o cliente muitas vezes solicita de 

maneira errada as demandas ocasionando retrabalho. 

Flexibilidade no grupo 
de trabalho 

Flexibilidade funcional Não existe uma definição rígida de papeis e responsabilidades. 
Capacidades gerenciais dos 

funcionários 
A equipe tem liberdade de gerenciar suas atividades, e definir em conjunto suas tarefas 

para atender a entrega do produto. 
Autonomia das decisões Decisão tomada em comum acordo entre os envolvidos no projeto. 

Comunicação interna Todos estão cientes das atividades que estão sendo executadas, por meio de reuniões 
diárias, semanais e a cada termino de projeto, onde são discutidas as lições aprendidas. 

Reação da equipe diante de 
mudanças 

Não reagem bem as mudanças, gerando desconforto na equipe quanto às alterações nos 
produtos, planejamento e prazos. 

Flexibilidade no 
processo de 

desenvolvimento de 
software 

Capacidade de adaptação a 
mudanças 

Existe total liberdade nas adaptações, sendo inerente a situação daquele momento da equipe e 
das características do projeto. 

Permissão de caminhos alternativos As mudanças são constantes, diante das situações do dia-a-dia, rotas alternativas podem ser 
criadas. 

Capacidade de iniciar projetos sem 
as informações completas 

Entende que o software é imprevisível, não havendo grande esforço no planejamento, 
permitindo assim, que o projeto seja iniciado sem a informação completa. 

Permissão de melhoria futura no 
software 

Os produtos já são pensados para que seja possível acrescentar/substituir novas partes a ele de 
forma fácil e sem muitos custos. 

Os prazos diante de mudanças no 
projeto 

Os prazos são negociados constantemente a cada solicitação de mudança. As entregas são 
quinzenais e são negociadas em módulos. 



86 
 

5.1.3 Processo Delta 

O terceiro gestor entrevistado graduou-se em Tecnologia em Processamento de dados (1999) 

e possui mestrado em Ciência da Computação (2003). Durante a graduação, atuou em 

algumas empresas nas áreas de suporte técnico, operação de computadores e 

desenvolvimento. 

Ao fim da graduação, começou a exercer suas atividades no desenvolvimento e análise de 

sistemas em uma Instituição de Ensino Superior (IES) privada, onde, atualmente, ele é 

coordenador da área de sistemas nesta mesma instituição, contabilizando um total de 16 anos 

de experiência com o desenvolvimento de software e 13 anos trabalhando no Departamento 

de Tecnologia da Informação da mesma instituição.  

Em paralelo às atividades voltadas ao desenvolvimento de software, o gestor atua como 

professor desta universidade, nos cursos de graduação e pós-graduação da IES. Ele também 

participa ativamente em um grupo de pesquisa em Educação, Tecnologias da Informação e 

Cibercultura, pesquisando os seguintes temas: Banco de Dados, Engenharia de Software, 

Busines Inteligence e Programação Orientada a Objetos. 

Em suas atividades como coordenador de projetos de sistemas, é o responsável por coordenar 

a equipe de desenvolvimento e os projetos, com a definição de prioridades, processos de 

desenvolvimento, alocação de atividades no que tange à manutenção de software e o 

desenvolvimento de novos projetos.  

O gerente entrevistado sempre se sentiu motivado com a área de gestão de projetos. Ele 

acredita que isso é resultado da própria evolução da carreira, que o obrigou, de certa forma, a 

gerenciar para que os projetos possam ser entregues no prazo e com os requisitos atendidos, 

conforme as expectativas do cliente.  

5.1.3.1 Modelo de processos de desenvolvimento de software 

Em relação aos tipos de software desenvolvidos, os projetos gerenciados pelo entrevistado são 

relacionados a sistemas educacionais, financeiros, gestão, recursos humanos e intranet, e são 

desenvolvidos para a própria organização. Dessa maneira, a instituição não vê o software 

como principal negócio, mas sim para atender as necessidades de controle e diferenciação de 

mercado da própria organização.  
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Quanto ao escopo dos projetos, a maioria são sistemas de grande porte, com ciclos de vida 

longos e exigem manutenção contínua. Estes sistemas são caracterizados como evolutivos, 

pois são baseados em pequenas melhorias de forma continuada.  

Além dos projetos que são mantidos e que sofrem alterações constantemente, surgem, em 

determinados momentos, novos projetos, que consistem em novos sistemas que devem ser 

desenvolvidos a fim de atender as expectativas da organização. Não obstante as situações de 

urgência do mercado, o gestor entrevistado também tem que lidar com projetos menores que 

necessitam de agilidade para responder rapidamente ao ambiente: 

“...temos vários projetos em produção e a maioria dos projetos se 
baseiam em adequações, em melhorias dos softwares atuais e né?! 
Digamos assim que 10%, 15% são software novos, né?! Mas às vezes 
é o projeto às vezes o projeto é uma mudança grande no sistema, que 
também combina com o novo software, então a gente acaba não 
pensando em software e sim em projeto...” 

Vale destacar que os projetos de médio e grande porte são aqueles que tem ciclos de vida de 5 

meses a 1 ano, e, que em muitos casos, podem ainda ser maiores. Os projetos considerados 

pequenos têm ciclos de vida de duas semanas para a entrega de sistemas. 

No que concerne ao tipo de processo utilizado para o desenvolvimento de software, o gestor 

relatou que não tem um modelo de processos de mercado. Ele desenvolveu dentro da 

organização um processo próprio, com etapas básicas existentes em vários modelos de 

processos, adequado para a realidade da organização. Sendo assim, o presente caso, é um 

processo adaptado, criado a partir da experiência do gestor com engenharia de software e com 

o conhecimento adquirido pelos processos de mercado. 

Esse processo consiste em etapas básicas do desenvolvimento de sistemas, que segue uma 

sequência linear: levantamento de requisitos; especificação de casos de uso com as 

informações levantadas; documentação; acordo com o cliente baseado no que foi 

especificado; e o início do desenvolvimento.  

5.1.3.2 Flexibilidade com relação ao cliente 

No que concerne ao nível de participação do cliente no processo de desenvolvimento, o 

entrevistado explicou que ele participa de forma pontual, nas etapas iniciais de levantamento 

de requisitos e nas homologações das etapas: 
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“Ele participa no inicio, levantamento dos requisitos ,  participa  no 
momento da validação dos requisitos , né, que é o , digamos o 
contrato pra ser  feito no software ,né, participa esporadicamente  em 
situação de duvidas e participa na hora de fazer as homologações  da 
etapas .” 

Quanto aos aspectos positivos e negativos da participação do cliente no processo, existem 

etapas do processo que são consideradas primordiais, que não podem deixar de ser executadas 

e exigem fortemente a participação do cliente, a exemplo, levantamento de requisitos e 

especificação. Nesta etapa existe uma grande dificuldade, visto que muitas vezes os clientes 

não têm a informação completa sobre o que se quer no software e diante disso o projeto deixa 

de ser desenvolvido: 

“..o cliente interfere muitas vezes no prazo de entrega dos 
projetos, ne incluindo novo escopo, essas coisas...” 

Desta forma, para o gestor, o cliente acaba se tornando um grande problema na fase de 

levantamento de requisitos e especificação de casos de uso. Na maioria das vezes, ele não 

sabe o que deseja, ocasionando em quase todos os projetos o aumento de escopo, mudanças 

de funcionalidade e novas inserções no projeto. O gerente entrevistado ressaltou que muitas 

vezes essas mudanças deixam de ser realizadas. 

No tocante ao atendimento das demandas de mercado, um aspecto relevante são as mudanças 

que ocorrem em virtude da evolução tecnológica. Vários sistemas são antigos e muitos deles 

precisam adaptar-se às necessidades atuais de novas tecnologias, novos dispositivos e 

integração com tecnologias de terceiros: 

“... A equipe sempre busca saber o que tá acontecendo no mercado 
né!,né?, precisamos saber o que tá acontecendo e tentar 
acompanhar...” 

Existem sistemas desenvolvidos em diversas plataformas, linguagens de programação, banco 

e dispositivos. Dessa maneira, os projetos também acabam sofrendo influência diretamente 

dos avanços tecnológicos. Além disso, como trata-se de uma instituição de ensino superior, 

em vários momentos surgem demandas de novos sistemas ou adaptação de sistemas antigos 

com relação às leis educacionais regidas pelo MEC. Nesse momento, as solicitações são 

consideradas críticas e o desenvolvimentos desses projetos são tidos como prioritários.  

O entrevistado relatou que, na maioria das vezes, não altera projetos que estão em andamento 

por conta destas novidades de mercado ao prever possíveis atrasos que estas alterações podem 
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causar. Considerando que, na maior parte dos casos, estas novidades não são obrigatórias, e 

sim de melhoria do produto, o gestor prefere terminar o projeto em andamento, e 

posteriormente implantar esta nova tecnologia, em um novo projeto: 

“...Tem caráter mais de melhoria continua do processo né, mas é às 
vezes você pode optar é,às vezes você vai optar, é, não é por não eu 
não vou alterar agora vou esperar terminar esse projeto pra tentar 
atender a expectativa do cliente, e depois eu faço a inovação, crio um 
novo projeto pra poder implantar essa inovação.”  

5.1.3.3 Flexibilidade no grupo de trabalho 

Em relação à flexibilidade funcional, muitas vezes existem mudanças provocadas em função 

de problemas imprevistos, como a ausência de determinado profissional por problemas de 

saúde ou situações de mercado. Nesses casos, o remanejamento de funções e atividades é 

utilizado como medida de contingência para prosseguir o projeto sem maiores custos: 

“...a gente faz uma avaliação do projeto, de como tá o projeto, da 
situação de que se implantou naquele momento, pra poder analisar, 
mas isso é feito diante das variáveis que se põe né?! Mas aí a gente 
faz vários ajustes, né pra atender todas as necessidades...” 

No que concerne à capacidade gerencial dos funcionários, as definições de papeis e 

responsabilidades dentro desse grupo de trabalho com relação às funções e atividades são de 

responsabilidade do coordenador de projetos, e para cada projeto é escolhido um gerente, e 

para esse gerente é designada uma equipe. Dessa forma, a equipe não busca exercitar sua 

capacidade gerencial, focando em desenvolver tecnologias, este aspecto é considerado pelo 

gestor um fator positivo, primordial para que o projeto seja executado. 

No tocante a autonomia de decisões, o gerente de projetos é responsável por tomar decisões 

referentes às prioridades, atividades e remanejamento de funções quando necessárias. Os 

profissionais dessa equipe não tem autonomia com relação à escolha de ordem ou de 

execução de atividades. Eles tem autonomia somente com relação às questões técnicas, 

referentes ao desenvolvimento, a aplicação do código, banco de dados e interface.  Isto ocorre 

porque o processo permite à equipe tomar decisões técnicas referentes às tecnologias que 

serão utilizadas. O gestor entrevistado acredita que o fato de a equipe estar focada na parte 

técnica, a produtividade dessa equipe acaba aumentando: 

“...a gente não agrega, é, na produção dele nenhuma, é, coisa, 
atividades adicionais que não seja técnica, que não seja atividades 
técnicas, então acho que isso focaliza, da um foco na 
produtividade...”  
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As outras decisões ficam centralizadas no gerente, que deve analisar o impacto da mudança 

para que possa haver o remanejamento de funções e atividades, em muitos casos o projeto 

acaba prejudicado por ter menos pessoas envolvidas, ocasionando em algumas situações o 

atraso nos projetos: 

“...é função do gerente de projeto analisar se a mudança, 
readequar as atividades, verificar se tem necessidade de mais 
recursos ou não, de aumentar prazo, diminuir prazo, isso é a 
uma visão do gerente, não é uma visão da equipe...” 

Quanto à comunicação interna, são realizadas reuniões constantemente. Elas são pautadas na 

necessidade do engenheiro de projetos, que busca conversar com a equipe no intuito de 

concluir todos os requisitos ou para discutir possíveis mudanças:  

“... é negociado o prazo, ate formas de implementação, 
formas de implementação técnica, né, mais a partir daí que o 
prazo foi definido, cada um gerencia a sua atividade, gerencia 
o seu tempo né, um acordo feito pelo gerente de projeto, com 
os outros membros das equipes, aquele prazo foi acordado 
entre todos eles..”.  

Existem também reuniões só com a equipe de desenvolvimento do projeto, para que eles 

possam verificar questões relacionadas à implementação, atividades, dificuldades 

apresentadas e possíveis melhorias: 

“...faz uma reunião de discursão mesmo do que tá sendo feito, 
e aí ficava todo mundo sabendo o que cada um tá fazendo , e 
a visão geral do projeto...” 

Essas reuniões são realizadas com a finalidade de proporcionar uma visão geral do projeto 

para todos os envolvidos no processo de desenvolvimento.  

No tocante à reação da equipe a mudanças, estas mudanças no projeto se tornam dificuldades 

apresentadas no desenvolvimento de tais projetos. Porém, ele acredita que a equipe reage bem 

à mudança até mesmo por que a equipe encara a mudança como um novo projeto:  

“... a mudança na verdade, a dificuldade da mudança tá na apenas na 
mudança dos requisitos, ou na mudança do projeto, mas não nas 
pessoas, então assim quando a gente tem uma mudança, uma vez, ela 
é estruturada, e definida o que vai ser o que é que tem que mudar, a 
equipe reage bem, a equipe trata a mudança realmente como um nova 
atividade de um novo projeto e que tem que ser feita...” 
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5.1.3.4 Flexibilidade no processo de desenvolvimento de software 

Quanto à capacidade de adaptação a mudanças, o processo tem uma característica tradicional, 

no qual existe um forte esforço na documentação, negociação de contratos e previsibilidade 

de todo escopo do projeto. Algumas etapas de interação com o cliente e cerimonias de 

interação, considerando os avanços tecnológicos e necessidades de mercado, permitem 

mudanças no projeto de software. 

Em casos de mudanças urgentes, o processo deixa de ser utilizado na íntegra e causa certo 

desconforto para a equipe e para o cliente, pois fica impossível gerenciar as expectativas de 

ambos. Na maioria das vezes, ao fim do projeto, surgem mudanças, consideradas obrigatórias 

e que devem ser realizadas prontamente, ocasionando em novos projetos baseados em 

retrabalho: 

 “...não produzir todos os caminhos, né?! Isso é ruim por um lado, 
pois acabamos tendo problemas depois, mas isso permite dar 
respostas na entrega do produto...” 

No que concerne à permissão de caminhos alternativos, o processo utilizado tem uma 

sequência linear de etapas, porém, não são rígidos com relação à obrigatoriedade de seguir 

todas elas, e permite que novas etapas possam ser inseridas ou retiradas, não existindo uma 

formalidade. 

Em relação à capacidade de iniciar projetos sem as informações completas, a etapa de 

levantamento de requisitos e especificação dos mesmos, são considerados de extrema 

importância para que a equipe saiba o que será realizado, existe um esforço em documentar 

tais informações a fim de gerenciar as expectativas do cliente antes do desenvolvimento. O 

gestor declarou que esta etapa é importante e imprescindível, o processo não permite que essa 

etapa seja negligenciada ou modificada de alguma forma. O projeto não segue para a etapa de 

desenvolvimento se não houver as informações completas do sistema:  

“...eu só posso dar inicio se eu tiver as informações necessárias, 
enquanto eu não tiver eu tenho que correr atrás, e isso tá lá no inicio 
do projeto, né, então o projeto não vai andar, o projeto não anda se 
você não tiver as informações...” 

Muito embora, em alguns casos a própria equipe por ter experiência e já ter lidado com 

situações parecidas, acabam desenvolvendo essa parte de levantamento de requisitos com 

base em sua experiência e orientado por projetos similares de mercado: 
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“...pela experiência que a equipe tem coletar outros, outros locais de 
informação pra se chegar a uma informação que seja possível o inicio 
do projeto...” 

No tocante à permissão de melhoria futura no software, os sistemas são desenvolvidos de 

maneira que novas partes no produto possam ser inseridas e até mesmo pensando em 

mudanças tecnológicas que possam surgir, contudo, para que haja qualquer mudança no 

software há uma análise sobre a solicitação do cliente, e um novo cronograma é feito e tais 

mudanças passam a ser consideradas como um novo projeto: 

“...mostra ao cliente pra vê se ele tá acordo com o novo projeto, com 
o novo cronograma, as vezes, né a mudança implica em alguma 
alteração, no sistema que é, aumentaria um prazo, só que pra esse 
prazo a gente não teria recurso de homem- hora o suficiente, porque 
ele já estaria alocado em outro projeto , então as vezes pode ser que 
até uma mudança no escopo, possa impactar isso aí, você precisar 
mudar e eu não vou ter condições de atender , porque eu não tenho 
gente, que eles já estavam programados a entrar em outro projeto...”  

Quanto aos prazos diante de mudanças no projeto, o gerente entrevistado apontou que, quando há 

eventualidades, tais como mudanças na legislação, mudanças tecnológicas, problemas na equipe, 

existe um atraso na entrega do sistema:  

“Então, assim a gente só entrega fora do prazo se tiver evento 
externo, como você já foi dito né, a legislação, mudança tecnológica, 
né, ou, sei lá alguma urgência, ou algum imprevisto  do tipo saiu 
membros da equipe, né, mais uma vez, definindo isso junto todo  
mundo, a gente consegue entregar no prazo, fora eventos externos.” 
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Quadro 12 
Síntese do caso delta 

Categorias de análise Elementos de Análise Características do processo Delta 

Modelos de processos de 
desenvolvimento de 

software 

Tipos de sistemas desenvolvidos Sistemas educacionais, financeiros, gestão, recursos humanos e intranet. 
Escopo do projeto Médio e grande porte: 5 meses a um ano; Pequeno porte: duas semanas. 

Tipo de processo(s) utilizado(s) no 
desenvolvimento 

Método Hibrido 
Não adota um modelo definido de mercado. Criou um modelo a partir dos modelos existentes 

adaptado às necessidades organizacionais 

Flexibilidade com 
relação ao cliente 

Nível de participação do cliente no 
processo de desenvolvimento 

Intermediário visto que não consegue a participação em todos os casos.  

Aspectos positivos e negativos da 
participação do cliente no processo 

Positivo: Essencial para o projeto, com o objetivo levantar as informações e posteriormente validar 
o software. 

Negativo: Não sabe o que realmente necessita 
Atendimento de demandas de 

mercado 
Atende em alguns casos, visto que quando o cliente não participa na coleta de informações, muitos 

projetos deixam de ser desenvolvidos. 

Flexibilidade no grupo 
de trabalho 

Flexibilidade funcional 
Os funcionários tem seus papeis e atividades bem definidos, contudo, quando ocorrem imprevistos o 

remanejamento é utilizado como medida de contingência. 

Capacidades gerenciais dos 
funcionários 

A equipe não tem liberdade de gerenciar suas prioridades e atividades. Ficam focados somente nos 
aspectos técnicos. 

Autonomia das decisões Centralizadas no gerente de projetos. 

Comunicação interna Somente os envolvidos na execução do projeto estão cientes do que está sendo feito, por meio de 
reuniões. 

Reação da equipe diante de 
mudanças 

A equipe reage bem, por considerar a mudança como um novo projeto que terá que entrar 
novamente na fila de prioridades. 

Flexibilidade no 
processo de 

desenvolvimento de 
software 

Capacidade de adaptação a 
mudanças 

Permite adaptações em meio a execução, e até existem casos que o processo deixa de ser utilizado. 

Permissão de caminhos alternativos Existe a possibilidade de que caminhos alternativos sejam criados em meio a execução e que etapas 
não obrigatórias deixem de ser seguidas. 

Capacidade de iniciar projetos sem 
as informações completas 

O projeto não segue para a etapa de desenvolvimento se não houver as informações completas do 
sistema. 

Permissão de melhoria futura no 
software 

Os produtos já são pensados para que seja possível acrescentar/substituir novas partes a ele de forma 
fácil. 

Os prazos diante de mudanças no 
projeto 

Existe um grande esforço na documentação e previsão de software, muitos projetos são 
descontinuados ou nem são iniciados. 
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5.1.4 Processo Gama 

O quarto gerente entrevistado tem graduação em Sistemas de Informação e certificação no 

sistema operacional Linux, no qual se tornou referência nacional ao participar ativamente da 

comunidade de desenvolvimento open source como desenvolvedor, onde iniciou suas 

atividades laborais. Foi funcionário e representante de uma distribuição de sistema 

operacional muito popularizada no Brasil durante sete anos. Há dois anos associou-se com 

dois amigos com a finalidade de iniciar uma empresa start up de desenvolvimento de 

aplicativos mobile. Dessa maneira, são sete anos de experiência com desenvolvimento de 

software e dois anos com gerenciamento de projetos. 

O gestor é responsável pelo acompanhamento das tarefas a serem realizadas, participando 

ativamente do desenvolvimento e gerenciando e normatizando os processos dentro da equipe.  

O entrevistado declarou que sua motivação para atividades de gestão surgiu diante das 

dificuldades apresentadas no desenvolvimento de software e a percepção da importância de 

adotar processos de desenvolvimento na empresa, que não tinha nenhum modelo de processo 

de desenvolvimento sendo utilizado: 

“...Eu não tive muita motivação, na verdade pra gerenciar projetos não, 
porque eu nunca pensei em fazer isso, vendo a necessidade, né a gente 
começou a desenvolver aqui e era tipo baixar  a cabeça e começar a 
programar,  e não da né ?! Não dá, então a gente viu que precisou de um, de 
um gerente e tal, esses coisas... então veio da necessidade, e ai eu acabei 
juntando isso a um meio que eu tô fazendo em gerenciaria de projetos e 
acabei tomando gosto pela coisa..” 

5.1.4.1 Modelo de processos de desenvolvimento de software 

No tocante aos tipos de software desenvolvidos, o gestor entrevistado gerencia projetos que 

desenvolvem aplicativos voltados às plataformas das empresas Apple e Google, e são voltados 

a sistemas operacionais IOS e Android das respectivas empresas. Estes projetos são 

desenvolvidos sob demanda para outras empresas.  

Em relação ao escopo dos projetos, ele ocorre de maneira pontual e com um ciclo de vida 

reduzido, com duração de 15 a 90 dias.   

No que concerne ao tipo de processo utilizado para o desenvolvimento, visando atender as 

necessidades de um ambiente complexo de desenvolvimento de software, o gestor optou por 

utilizar as práticas ágeis de desenvolvimento, adotando o modelo de mercado denominado 
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Scrum. Ele entende que este modelo é o mais utilizado e alinhado com as condições atuais de 

mercado no qual opera suas atividades. As cerimônias do Scrum são utilizadas na prática de 

gestão desses projetos com algumas adaptações à realidade da organização. 

5.1.4.2 Flexibilidade com relação ao cliente 

No que concerne ao nível de participação do cliente no processo de desenvolvimento, o 

mesmo é considerado essencial por ter uma compreensão maior do que se trata o negócio e da 

finalidade do projeto a ser desenvolvido. A equipe é motivada a interagir continuamente com 

esse cliente, vislumbrando se antecipar a problemas referentes ao ambiente externo bem como 

compartilhar a responsabilidade dos resultados do projeto com o cliente: 

“...Cara, o cliente aqui tem papel  essencial,  porque ele é quem 
decide quais são as tarefas e partes que serão primeiramente 
entregues do aplicativo de acordo com suas prioridades, com as 
prioridades do seu negócio, ele deve sabe o que realmente precisa 
para poder dar continuidade a suas atividades com o que podemos 
entregar naquele espaço de tempo...” 

No tocante aos aspectos positivos e negativos da participação do cliente no processo, o gestor 

declarou que é positivo quando o cliente se responsabiliza com o que solicita à equipe de 

desenvolvimento do aplicativo, se compromete em acompanhar as atividades e até mesmo 

participar das fases de teste do software quando recebe as partes funcionando.  

Em alguns casos, o cliente muda suas percepções do que seja o ideal, e assim, há uma 

necessidade de renegociação de contratos: 

“... então é obvio que um cara desse quando pede uma mudança e não 
é uma mudança brusca a gente  é até aceita e desenvolve 
prontamente, bom pra manter o cliente tal, pela amizade que a gente 
já tem, pela relação que a gente já tem, não é muito bom não... tem 
muito problema, mas geralmente a gente exige uma nova conversa, 
uma rescisão de contrato, uma atualização do contrato, porque se ele 
mudou  alguma coisa no projeto consequentemente  o prazo vai 
mudar, o valor vai mudar e por ai vai...” 

Isso ocorre, por que na maioria dos casos, o cliente não sabe exatamente todas as 

funcionalidade que deseja no aplicativo. Ele tem uma ideia principal, contudo, no decorrer do 

processo de desenvolvimento, percebe que deve acrescentar novas funcionalidades ou 

modificar algumas coisas no projeto inicial. Considerando tais mudanças, é sempre definido 

um valor básico para o projeto, prevendo possíveis alterações futuras e possíveis 

renegociações:  



96 
 

 “...o contrato a gente define o valor básico e possibilidade  de 
adicionar novos recursos modulares então ah eu quero adicionar 
novo modulo, esse modulo vai levar mais tanto tempo pra ser feito e 
vai custar tanto, então as vezes acontece mesmo do cliente perceber  
ter uma ideia no meio do caminho...” 

Quando não existe essa participação do cliente, essa aceitação por parte dele com relação ao 

processo de desenvolvimento passa a sofrer várias dificuldades, e, em muitos casos, o cliente 

só quer ver o produto final funcionando. Dessa forma, uma das dificuldades é manter o cliente 

participando ativamente do processo. Na maioria dos casos, os clientes não tratam com 

prioridade os projetos e não participam de todas as reuniões, o que acaba comprometendo de 

forma significativa os projetos. 

O gestor destacou ainda a existência de um profissional de Design, responsável por se 

preocupar com a interação entre usuário e máquina, diminuindo assim o esforço dos usuários 

na aprendizagem dos sistemas. 

Para o entrevistado, na maioria dos casos, é muito complicado convencer o cliente a se 

comprometer e participar intensamente no desenvolvimento do projeto, pois ele está focado 

no que vai receber e essa falta de compreensão muitas vezes prejudica: 

“...porque as vezes ele acha que também , principalmente antes dele ele  ver 
como funciona o processo, ele acha que é tipo um robô assim, você vai 
juntado os pedacinhos na tela e tá pronto e não é assim e ele acha que é...” 

Em relação ao atendimento de demandas de mercado, o gestor ressaltou que em três meses 

muita coisa muda no ambiente tecnológico e no mercado, e que os clientes tornam-se cada 

vez mais exigentes e as fábricas de software concorrentes corre bruscamente contra o tempo 

para atender essas necessidades: 

“...acho que como a gente faz o aplicativo com ciclo de vida muito  curto ne?! 
É uma situação muito diferente do que quando você vai fazer um estádio da 
copa do mundo com certeza é diferente, mas a gente faz num, num prazo 
muito pequeno, então tem que ser rápido, tem que ser ágil mesmo, tem que 
correr sabe...” 

Segundo o gestor, em muitos casos, o cliente observa o que a concorrência de sua empresa 

vem utilizando e traz novas ideias de melhorias no aplicativo para que possa obter vantagem 

competitiva. Dessa maneira, o cliente traz para a equipe de desenvolvimento mudanças que 

devem haver no projeto, de acordo com suas impressões acerca do ambiente tecnológico. 
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Essa relação permite que o cliente compartilhe seu conhecimento com a equipe, que participe 

intensamente do processo e possa gerir suas próprias expectativas. Isso ocorre por que, ao 

final de cada Sprint, o cliente tem possibilidade de ter contato com as partes solicitadas do 

aplicativo funcionando. Desse modo, a codificação, testes e validação são realizados de forma 

simultânea.  

Destarte, o entrevistado evidencou que o processo permite acompanhar essas inovações 

tecnológicas, as expectativas do cliente e necessidades de mercado. Por ser desenvolvido de 

forma interativa, o projeto apresenta mudanças para poder estar alinhado às necessidades de 

mercado, diferentemente do modelo tradicional como pondera o gestor entrevistado: 

“...diferente de um desenvolvimento tradicional, que eu vou passar 3, 
4 meses desenvolvendo só pra então o cliente vê, e ai então as 
chances de ter uma mudança maior, e o impacto que a gente tem com 
essa mudança também é maior, não tem, não é nada do outro mundo,  
não pode ser que aconteça amanha mais ate hoje não aconteceu nada 
do outro mundo não...” 

Por fim, o gerente entrevistado apontou os processos utilizados como favoráveis ao ambiente 

de incerteza no qual atua, permitindo acompanhar a evolução tecnológica, necessidades de 

mercado e principalmente gerenciar as expectativas do cliente. Percebeu-se que, na maioria 

dos casos, há uma barreira do cliente na utilização dos processos, pois existe uma necessidade 

de repassar os princípios esposados nos processos e que esses clientes aceitem esses 

princípios como válidos: 

“...a maior dificuldade é convencer o cliente a importância do 
processo e alguns rituais utilizados, cerimonias no caso, uma vez que 
ele vem ele fica, ele gosta, ele quer participar,mas tem que arrumar 
um bom horário pro cliente, porque é um compromisso a mais que ele 
vai ter na vida dele toda semana...” 

5.1.4.3 Flexibilidade no grupo de trabalho 

No que concerne à flexibilidade funcional, destaca-se que o processo investigado ocorre em 

uma startup, ou seja, uma empresa em fase inicial que dispõe de poucos recursos humanos e 

adota uma filosofia que evita fortemente as relações de poder e controle baseadas numa 

estrutura hierarquizada. Dessa forma, o entrevistado gerencia uma equipe que tem por 

característica a falta de definição de papeis, estruturada de forma horizontalizada e ligada pela 

participação de todos no desenvolvimento dos projetos. Existe também a capacidade de 

remanejar pessoas para outras atividades, mesmo quando isso ocorre no meio do 

desenvolvimento do projeto:  
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“... Em alguns casos eu tô em um projeto e eu vejo que outro projeto tá 
precisando de uma força ... Então vamos supor a gente vai reunir na segunda 
e a gente vai decidir o que a gente vai fazer durante a semana a gente já vê se 
a necessidade, e define,  não pô nessa semana é melhor você ajudar nessa 
tarefa, é melhor você ajudar nesse projeto então, a gente tem essa 
flexibilidade sempre que a gente tá fazendo um projeto...” 

Isso geralmente ocorre no momento de divisão de tarefas, momento em que todos são 

incentivados a participar desse processo, participando das reuniões de projetos e abertura de 

sprints mesmo que não esteja participando do projeto: 

“... como as reuniões acontecem no mesmo dia e no mesmo lugar, ... todo 
mundo acaba ficando por dentro de cada projeto, o seu estado e quem que tá 
fazendo o que...” 

Contudo, por ter características muito técnicas, o entrevistado assume ainda o papel de 

desenvolvedor, o que caracteriza uma falta de formalização e acúmulo de papeis. O gestor 

explicou essa falta de formalização se dá pelo fato de ser uma empresa baseada no conceito de 

startup, no qual todos ficam focados no resultado do projeto e não apenas no resultado 

individual. Assim, faz com que composição dessa equipe não seja fortemente ligada a um 

nível de especialização, e sim na capacidade de executar as atividades mesmo que não sejam 

de suas áreas. 

No tocante à capacidade gerencial dos funcionários, existe certa dificuldade dos profissionais 

em gerenciar as atividades e definir prioridades de entrega quando há uma concentração de 

projetos, visto que há pouca disposição de recursos humanos e muitos deles já se encontram 

compartilhados em vários projetos.  

Além disso, o gerente entrevistado ressaltou que o foco está na entrega do projeto, como 

acordado inicialmente. Assim, não há uma preocupação com o horário que o profissional irá 

executar as atividades, o gestor deve ter confiança que os profissionais irão executar suas 

tarefas dentro daquele Sprint: 

“... o que importa é que no final do Sprint, as tarefas estejam prontas, então 
se ele não quiser vim trabalhar amanha, nem quarta, nem quinta, nem sexta, e 
quiser trabalhar no sábado ou domingo, pra fazer uma tarefa, se quiser 
trabalhar de madrugada ,não quiser vim de manhã, não tem problema, aqui 
rola isso também(...) O que importa é o foco da gente no produto, nas tarefas 
e na conclusão do projeto, se ele tá vindo pra cá de calça jeans, de short, se 
ele não tá aqui...”  

Nesse sentido, estes profissionais tem a autonomia de gerenciar suas tarefas e até mesmo a 

forma como eles irão resolver os problemas. O papel do gestor nesse caso é harmonizar o 
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ambiente para que não haja interrupções e discutir nas reuniões diárias e no final de cada 

Sprint as lições aprendidas com determinado projeto. 

Quanto à autonomia de decisão, os profissionais dessa equipe tem autonomia na tomada de 

decisão sobre grande parte das atividades, até mesmo na distribuição das tarefas. O processo 

decisório ocorre de maneira descentralizada, a responsabilidade sobre os resultados do projeto 

é compartilhado entre a equipe, não existindo o responsável por determinado projeto.  

Como todos estão envolvidos no processo, todos acabam se tornando responsáveis pelos 

projetos. Nessa perspectiva todos assumem o compromisso na resolução dos problemas, 

cumprimento de metas e coordenação das atividades: 

“... se aparecer algum problema quem tem que resolver é a equipe, não sou é, 
não sou eu por exemplo.  Eles mesmos eles se cobram, eles mesmo se 
coordenam, eles vão atrás do que eles precisam, quando eles têm um 
problema eles tem que avisar, como diariamente a gente pega o status novo, a 
o que você fez ontem? Como foi? Se deu algum problema? Então diariamente 
a gente sabe o que é que aconteceu...” 

Além disso, preza-se por um aprendizado compartilhado em virtude da resolução de 

problemas em conjunto. Isso ocorre a todo o momento, visto que os profissionais são 

estimulados a exercer a auto-organização de suas atividades, podendo assim tomar decisões 

com relação a suas tarefas e até mesmo com relação a desvios de função: 

“...Cara, aqui é uma startup então a gente não tem muito assim como uma 
empresa grande de  fulano de tal é o DBA, Programador ou designer, aqui 
todo mundo conhece o negocio como um todo, todo mundo sabe tudo, é uma 
equipe onde todo mundo decide, tipo hoje eu posso fazer a parte do banco de 
um aplicativo mas  amanha eu posso fazer a parte da programação e até 
mesmo visual  do aplicativo...”  

Em relação à comunicação interna, é priorizada nesse ambiente a interação entre os 

profissionais, de forma que todos os processos são divulgados para conhecimento de todos, 

estimulando o compartilhamento de conhecimento e o exercício das capacidades gerenciais 

em todos os membros. O que se destaca são as reuniões diárias, permitindo a todos uma 

compreensão sobre os objetivos da equipe e como eles podem ser alcançados. São realizadas 

reuniões diárias e semanais com o intuito de identificar as lições aprendidas e a definição dos 

próximos passos do processo e adaptações no mesmo. Para tanto, é estimulada a discussão 

entre os profissionais para a solução dos problemas encontrados, e, somado a isso, existe um 

sistema de comunicação que permite que os clientes participem da discussão bem como 

acompanhem todo o processo. 
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No tocante a reação da equipe à mudanças, o entrevistado ressaltou que, a depender da 

extensão da mudança, há insatisfação da equipe em executá-las. Ele destacou que o processo 

adotado permite antecipar mudanças por conta da entrega constante de etapas aos clientes. 

Quando os clientes não estão satisfeitos com algum item do sistema, essa alteração é feita 

mais facilmente do que se o projeto já estivesse em uma fase mais avançada.  

O gestor entrevistado trata como principal problema ainda, a capacidade da equipe e dele 

mesmo em lidar com as mudanças, o mesmo relata que a equipe estima o prazo criando uma 

zona de conforto para que o projeto possa ser antes do prazo desejado, imaginando que haverá 

possíveis alterações. Contudo, quando as alterações são de grande porte, a equipe e o próprio 

gestor na maioria das vezes ficam desestabilizados. A forma utilizada para evitar essas 

mudanças é a negociação intensa com o cliente e tentar sempre mostrar ao cliente o que está 

sendo realizado. 

Porém, existem casos em que as alterações são simples e podem ser feitas em tempo hábil de 

acordo com o estipulado no projeto, sem mais custos. Quando há alterações que possam 

onerar muito o escopo e o prazo do projeto, há certa insatisfação da equipe, mas ainda assim, 

as solicitações são realizadas: 

“... então é ruim para o cliente e é ruim pra gente também e a gente 
evita o máximo possível, mas acontece não tem pra onde correr...” 

5.1.4.4 Flexibilidade no processo de desenvolvimento de software 

No que concerne à capacidade de adaptação a mudanças, ele acredita que o método Scrum 

permite antecipar algumas necessidades de mudança. Isto se dá porque este método tem como 

principal característica a tentativa de identificação dos problemas no produto simultaneamente 

à sua construção, com a participação ativa do cliente e estimulando as capacidades de 

resolução de problemas por parte dos envolvidos na produção do software: 

“...A ideia de adotar o Scrum, geralmente permite tentar detectar os 
problemas e as mudanças muito mais cedo, então por exemplo a gente faz o 
Sprint de uma semana,  em uma semana, a gente faz as tarefas, se o cliente 
não gosta, não gostou daquilo ali que a gente fez, ele vai me ligar na sexta- 
feira, ah não ficou legal, não era assim que eu imaginava, eu quero que seja 
diferente então, no máximo o  que vai acontecer é eu perder uma semana de 
trabalho, diferente de um desenvolvimento tradicional, que eu vou passar 3ou 
4 meses desenvolvendo só pra então o cliente vê, e ai então as chances de ter 
uma mudança maior, e o impacto que a gente tem com essa mudança também 
é maior...” 
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Nesse sentido, o gerente acredita que o processo permite que, durante o desenvolvimento, 

novas partes tanto no processo como no próprio software possam ser modificadas. O método 

acompanha o ritmo evolutivo imposto pelo ambiente, permitindo acompanhar as necessidades 

atuais.  

No tocante à permissão de caminhos alternativos, os processos provem uma aparente 

liberdade quanto às mudanças de ordem e na inserção de novas fases no processo, que passa 

por modificações e amadurecimento ao decorrer dos projetos. Este modelo de processo 

permite ainda que projetos no qual os clientes não tenham informação completa sobre o que 

realmente querem possam ser iniciados. 

O gestor entrevistado ressaltou que em virtude das mudanças constantes no ambiente 

tecnológico, concorrência e dificuldades do cliente com relação ao que se quer realmente no 

produto, em vários momentos surge necessidade de alterar a ordem dos processos, bem como 

as tarefas definidas para determinado Sprint. Nesse momento, há um esforço de negociação 

com o cliente em virtude do aumento da demanda, da inserção de novas atividades e 

consequentemente no aumento do prazo. Os profissionais da equipe também são consultados, 

buscando obter soluções menos onerosas para a resolução dos problemas encontrados. 

No que diz respeito à capacidade de iniciar projetos sem as informações completas, o gerente 

entrevistado apontou que o processo permite começar os sistemas com as informações que se 

tem no momento, e que, durante o desenvolvimento do software, novas informações sejam 

adicionadas:  

“Sim, a gente vai começando com o que tem né?! Às vezes o cliente 
nem sabe de todos os clips, ele sabe dos principais, ai no meio do 
caminho ele ah é possível que tal negócio tivesse isso, isso acontece 
muito...” 

Em relação à permissão de melhorias futuras no software, o gestor entrevistado declarou que 

anteriormente à adoção de processos, existiam muitos problemas de adicionar e/ou substituir 

novas partes no sistema. No entanto, com a adoção de metodologia clara, é possível fazer 

estas alterações facilmente: 

“Tem, a gente já teve problemas sim, mas isso quando a gente não tinha é 
uma metodologia assim bem clara, porque a forma que a gente queria 
desenvolver, como era o processo, principalmente essa parte de correção, de 
progredir de mudar alguma coisa grande no projeto, mas hoje em dia a gente 
já consegue mudar sim.”  
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Quanto aos prazos diante das mudanças no projeto, mesmo que o processo permita identificar 

problemas ou insatisfações do cliente em meio ao desenvolvimento, as mudanças nos 

processos e no próprio software não deixam de impactar no prazo de entrega do produto final. 

Sendo assim, em muitos casos, ainda existem prazos ultrapassados na entrega de software. 

No quadro 13 é a presentada a síntese do caso gama. 
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Quadro 13 - Síntese do caso gama 
Categorias de análise Elementos de Análise Características do processo Gama 

Modelos de processos de 
desenvolvimento de software 

Tipos de sistemas desenvolvidos Aplicativos Mobile 
Escopo do projeto Pequeno: Duração de 15 a 90 dias. 

Tipo de processo(s) utilizado(s) 
no desenvolvimento 

Método Ágil (Scrum) 

Flexibilidade com relação ao 
cliente 

Nível de participação do cliente 
no processo de desenvolvimento 

Participação intensa do cliente em várias etapas do projeto. 

Aspectos positivos e negativos 
da participação do cliente no 

processo 

Positivo: Essencial para o projeto, com o objetivo de responder rapidamente as mudanças que surgem, 
compartilhando conhecimento. 

Negativo: Não sabe o que realmente necessita; Não compreende a importância do seguir o processo para 
o sucesso do projeto. 

Atendimento de demandas de 
mercado 

A entrega de partes do software é constante, contudo, o cliente muitas vezes solicita de maneira errada 
as demandas. 

Flexibilidade no grupo de 
trabalho 

Flexibilidade funcional Não existe uma definição rígida de papeis e responsabilidades. 
Capacidades gerenciais dos 

funcionários 
A equipe tem liberdade de gerenciar suas atividades, e definir em conjunto suas tarefas para atender a 

entrega do produto. 
Autonomia das decisões Decisão tomada em comum acordo entre os envolvidos no projeto. 

Comunicação interna 
Todos estão cientes das atividades que estão sendo executadas, por meio de reuniões diárias, semanais e 

a cada termino de projeto, onde são discutidas as lições aprendidas. 
Reação da equipe diante de 

mudanças 
A equipe não reage bem, principalmente por que estimam o prazo criando uma zona de conforto. 

Flexibilidade no processo de 
desenvolvimento de software 

Capacidade de adaptação a 
mudanças 

As cerimonias são consideradas importantes e devem ser seguidas, mas Existe total liberdade nas 
adaptações em meio à execução. 

Permissão de caminhos 
alternativos 

Os processos passam por mudanças constantes, a cada projeto passa por modificações e amadurecimento 
ao decorrer dos projetos. 

Capacidade de iniciar projetos 
sem as informações completas 

Os projetos são iniciados sem haver a informação completa. 

Permissão de melhoria futura no 
software 

Os produtos já são pensados para que seja possível acrescentar/substituir novas partes de forma fácil. 

Os prazos diante de mudanças 
no projeto 

Existe um esforço em gerenciar a expectativa do cliente, visto que com sua participação as mudanças 
passam a ser constantes aumentando escopo, custo e prazo. 
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5.1.5 Processo Zeta 

O quinto gestor entrevistado formou-se em Tecnologia em Processamento de dados (1999). 

Ele trabalhou em várias empresas, nas quais teve oportunidade de atuar em cargos como 

Coordenador de Centro de Processamento de Dados (CPD), Analista de Sistemas, 

Coordenador de Equipes de Desenvolvimento até chegar à gerência de projetos de software. 

A partir do ano de 2006, o gestor começou a exercer suas atividades no desenvolvimento e 

analise de sistemas em uma Instituição Financeira Estatal, e, em 2008, tornou-se gerente da 

área de serviços de software. A partir de 2009, tornou-se gerente da área de projetos de 

tecnologia nessa instituição. Assim, o entrevistado contabiliza 14 anos de experiência com o 

desenvolvimento de software e 7 anos trabalhando exercendo suas atividades nessa 

organização, onde há 4 anos atua como gerente de projetos, mais especificamente na área de 

processos de sistemas.   

As principais atividades do gestor na empresa que trabalha consistem em: acompanhar as 

demandas fornecidas pelo usuário gestor, que fica responsável por solicitar os projetos quando 

surgem as necessidades; gerenciar a equipe em relação ao cumprimento de prazos, atividade, 

desempenho no desenvolvimento dos projetos; atribuições administrativas como verificar 

folha de ponto, ausências, solicitação de materiais, ferramentas e capacitação tecnológica: 

“...é como se a gente fosse o dono né, de, de uma área é, de um departamento, 
onde tem que tomar todas as, as medidas necessárias desde as medidas 
administrativas, como as medidas do meu propósito final aí que é de 
acompanhamento, de gerenciamento, das demandas né, quando eu falo 
demandas, né, eu falo demandas e projeto que chegam referente aos projetos 
que eu atuo...” 

O gestor sempre se sentiu motivado em desenvolver atividades relacionadas ao gerenciamento 

de projetos por acreditar que tem como característica principal o perfil de liderança. Para ele, 

o perfil de líder é uma evolução natural do profissional, contudo, ressaltou que muitos 

profissionais não desenvolvem essa característica: 

“...tem pessoas que a gente quer puxar pra ter um perfil liderança, e a 
própria pessoa diz que não, que não tem interesse, então ele é um ótimo 
programador, e vai morrer como um ótimo programador...” 

O gestor entrevistado declarou que suas experiências técnicas com o desenvolvimento de 

software influencia de forma positiva sua posição atual. Esta experiência permite entender os 
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problemas recorrentes no desenvolvimento de software, bem como facilita a comunicação 

com os profissionais mais técnicos da equipe.  

5.1.5.1 Modelo de processos no desenvolvimento de software 

No que concerne aos tipos de sistemas desenvolvidos, o gestor entrevistado gerencia uma 

equipe que desenvolve projetos relacionados a canais de automação bancária, projetos da área 

de gestão de contas bancárias, aplicações financeiras e sistemas relacionados à gestão de 

clientes. Recentemente a equipe passou também a desenvolver os sistemas estratégicos de 

Business Inteligence (BI) que dão apoio à tomada de decisão dentro da organização. 

Em relação ao escopo dos projetos, eles são considerados de grande porte, com alto grau de 

complexidade. Por se tratar de um banco, os projetos desenvolvidos têm características 

críticas com relação ao tipo de informação que é gerenciado. Raramente os projetos têm 

características simples e de pouco risco. 

Com relação ao ciclo de vida desses projetos, o entrevistado ressaltou que os menores ciclo de 

vida de software desenvolvidos nesse grupo de trabalho são de 6 meses, ainda assim, ressaltou 

que a média dos projetos está entre um ano e um ano e meio. Isso ocorre por ser sistemas de 

gerenciamento de grandes áreas da instituição. 

No tocante aos tipos de processos utilizados no desenvolvimento, este é regido por um 

modelo de processo tradicional denominado por Rational Unified Process (RUP) e a gestão 

dos projetos seguem os padrões formulados de gerência de projetos elaborados pelo Project 

Management Institute (PMI), organizados no guia Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK). Portanto, os aspectos técnicos de desenvolvimento seguem padrões de mercado 

pautados no modelo de processo RUP, e o PMBOK é utilizado como forma normativa de 

gerenciamento de projetos. 

5.1.5.2 Flexibilidade com relação ao cliente 

No tocante ao nível de participação do cliente no processo de desenvolvimento, o cliente tem 

grande importância no processo. Ele participa de etapas, como análise de requisitos e 

homologação. Segundo o entrevistado, o cliente não participa da etapa de desenvolvimento, 

considerando seu caráter estritamente técnico. No entanto, ele é informado do andamento de 

cada etapa: 
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“...o momento desenvolvimento ele também tá sendo informado não 
com nível de detalhe mas aquilo tá desenvolvendo no mínimo, como o 
andamento daquela demanda, o prazo, do percentual do já foi 
executado e outras questões, mas o cliente tá sempre sendo envolvido 
na, na solicitação.” 

Ainda em relação à participação do cliente no processo, ele ressaltou que, além da 

participação na etapa inicial de levantamento de requisitos, o cliente não participa da etapa de 

desenvolvimento do produto. Ele volta a participar na homologação, implantação e uso da 

ferramenta: 

“...ai onde eu falo que ele fica um pouco de fora nessa parte do 
desenvolvimento né, volta a fazer toda a parte de teste, que é a homologação, 
a gestora que a gente tem ambientes específicos aqui pra isso, e depois a 
implantação e uso da ferramenta, a gente da um apoio total aqui ao produto 
que a gente implanta”. 

No que concerne aos aspectos positivos e negativos da participação do cliente no processo, o 

gestor valorizou a participação do cliente na fase inicial do projeto visando a definição clara 

de suas necessidades:  

“Então como eu tô falando, seja em numa demanda, onde ele chega através 
da nossa ferramenta e ele abre essa demanda, seja na fase seguinte que é a 
conversa inicial que é o detalhamento daquele requisito, seja quando viram o 
projeto um reunião de kick-off, que é a reunião de abertura do projeto, em 
todo ,principalmente ai em todo o detalhamento, né em toda a elaboração dos 
caso de uso, as prototipações de uso de tela, essa validação inicial...”  

O gestor acredita que o processo adotado permite o contato com o cliente. Ele ressaltou que 

um dos fatores que contribuem para esta comunicação é a padronização do processo, que traz 

segurança para os envolvidos na atividade: 

“...um cliente não tá interessado se a gente tá desenvolvendo de uma 
forma padronizada ou não, mas eu acho que consequentemente, 
naturalmente essa padronização que a gente tem reflete na entrega do 
produto, o que eu quero dizer com isso, que os produtos são entregues 
seguindo sempre, no mínimo, no mínimo a mesma cara, no mínimo os 
mesmos conceitos e ai acho que facilita né, a gente tá sempre 
entregando produtos parecidos.” 

Para o entrevistado, o cliente está mais preocupado com o prazo de entrega do projeto, 

considerando que a maioria das demandas nesta organização provém de normativas do Banco 

Central ou da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN). 

No tocante ao atendimento das mudanças exigidas pelo mercado, o gestor acredita que o 

processo adotado permite atender as demandas de mercado, visto que, segundo ele, o processo 
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é uma adaptação de um dos melhores processos para o desenvolvimento de software. Ao 

permitir estas adaptações, é possível implementar novas tecnologias ao processo com mais 

facilidade, de acordo com a demanda e com as experiências da equipe, buscando a melhoria 

do processo e dos produtos: 

“...então o processo acho que tem que ser dinâmico mesmo, e não é 
diferente aqui o nosso, onde com uma certa periocidade, a gente tá 
sempre revendo o que a gente, o que nós mesmo já escrevemos e 
ajustando pra, pra tentar melhorar e acertar cada vez mais.” 

Estas mudanças são absorvidas pelo processo em projetos menores, ou pilotos, criados 

especialmente para testar estas novas tecnologias. Nos projetos em andamento, essas 

tecnologias são implantadas, somente se necessário, e de forma que haja um menor impacto 

em projetos em andamento.  

5.1.5.3 Flexibilidade no grupo de trabalho 

Quanto à flexibilidade profissional dentro da equipe, o gerente entrevistado declarou que é 

comum que profissionais analistas também codifiquem, como também assumam papéis de 

liderança na equipe. Ele explicou que estas situações acontecem devido ao número reduzido 

de funcionários, como também de acordo com as demandas de projetos em determinado 

momento: 

“...mas por questões, por situações de quantidade de funcionários, e 
atividades, o que seja a gente termina puxando em alguma situações, com o 
consentimento do funcionário é claro pra exercer um outro papel, onde a 
gente aposta e da o determinado apoio ai para que tudo de certo.” 

Em relação à capacidade gerencial dos funcionários, ele ressaltou que não há essa liberdade 

na equipe, já que o perfil dos membros em relação a este senso de organização é bastante 

diverso. Para ele, nem todos os membros tem capacidade de autogerir suas atividades: 

“...tem algumas pessoas na, na equipe que da pra você largar uma 
demanda e só acompanhando como é que tá sendo desenvolvido, e 
outras pessoas não, a gente tem que tá acompanhando quase que 
diariamente pra vê se tá mesmo desenvolvido, se não tá, se enganchou 
em alguma coisa que a gente possa ajudar ou não, porque se não, as 
vezes a pessoa fica é batendo ali no mesmo problema, no mesmo erro 
e não sai do lugar e tempo vai passando e só piora...” 

No tocante a autonomia das decisões, o gestor declarou também que a equipe não tem 

liberdade em relação à definição de prioridades nas atividades. Esta definição vem de outros 

setores diretivos da empresa, e é repassada para os funcionários:  
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“...então tem determinadas, varias situações onde a gente tem varias 
demandas ao mesmo tempo, não consegue da vazão a todas as 
demandas, então a gente senta com o usuário gestor daquela área e 
pede pra ele definir uma prioridade de, de execução, caso aja uma, 
uma divergência entre duas áreas, né solicitando coisas diferentes, 
mas que recaiam sobre uma mesma equipe a gente leva pra a 
diretoria, é, resolver isso ae.” 

“É, esse líder dessa equipe, que é no nosso caso o coordenador de 
equipe, coordenador de projeto de demanda, ele tem autonomia pra 
sentar com o usuário gestor e esse, e o usuário gestor é quem da essa 
prioridade, dada essa prioridade a gente toca nosso trabalho.” 

No que concerne à comunicação interna, o gestor declarou que são realizadas reuniões 

quinzenais para que todos se informem dos projetos que estão em andamento, além de outras 

atividades desenvolvidas na área de tecnologia na instituição.  

No tocante à reação da equipe à mudanças, a equipe não lida bem com mudanças nos 

projetos, e destaca que o líder possui um papel importante na motivação da equipe nestas 

situações: 

“...a gente às vezes começa algumas demandas, e por força maior, 
como por exemplo, uma nova determinação do banco central ou uma 
nova é, é restruturação da, da área, uma nova definição da diretoria, 
a gente tem que parar aquilo que a gente tá fazendo e começar outra, 
a equipe reage da pior maneira possível, mais por outro lado entende 
que é assim mesmo e vamo pra frente, vamo começar outro.” 

5.1.5.4 Flexibilidade no processo de desenvolvimento de software 

Em relação à capacidade de adaptação a mudanças, o gestor acrescentou que existem outros 

fatores geradores de adaptações no processo, como custo-benefício da mudança no processo, 

prazo de entrega e os riscos que àquela adaptação pode trazer para a qualidade do produto. 

Somado a isso, considera-se a importância da demanda para o cliente: 

“...mas é como eu falei né, o custo, o retorno, é a criticidade daquele 
que tá indo pra produção ,né então tem uma serie de questões a serem 
analisadas ai.” 

No tocante a permissão de caminhos alternativos, o gestor ressaltou que o processo adotado 

permite que se percorra caminhos alternativos para a elaboração do produto de software. Estas 

mudanças no processo ocorrem principalmente por conta da necessidade de entregar respostas 

rápidas às demandas do cliente. Ele ressalta que, por trabalhar em um banco, as principais 

adaptações são realizadas para atender normativas do Banco Central no prazo determinado: 
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“...pra começo de conversa, é, é demanda, banco central é ordem 
legal pra a gente, não tem o que discutir a gente tem que fazer e ponto 
final. Então muitas vezes a depender do tempo, né, que a gente tem 
disponível pra cumprir uma demanda como, por exemplo, a do banco 
central. A gente de certa forma às vezes tem que furar, algum, 
alguma, alguma etapa dessa passar, como digo passar por cima de 
alguma etapa dessa que é a adaptação que eu tô falando...” 

No entanto, o gestor destacou que, apesar das adaptações que o processo sofre em cada 

projeto, é importante que ele seja seguido. Na situação específica da empresa, por ser um 

banco, ele apontou que seguir o processo é especialmente importante por conta das auditorias 

internas e externas e pelas cobranças do Banco Central.  

Quanto à capacidade de iniciar projetos sem as informações completas, o gerente entrevistado 

declarou que o processo adotado permite que a elaboração do produto seja iniciada. No 

entanto, ele ressaltou a importância de estabelecer as reais necessidades no início do projeto 

para evitar retrabalhos e prejuízos: 

“...se não o que pode acontecer é que a informação vindo incompleta, 
vai se construir um produto, uma solução que não vai atender a 
necessidade do, do cliente, né, e quando possivelmente isso vai ser 
percebido, no momento de uma homologação, que ai de repente já é 
bem tarde e ai o custo do retrabalho ai é muito mais alto, né, o 
processo permitir ele permite...” 

Dentro desta padronização do processo, ele acredita que a parte de documentação é muito 

importante para o desenvolvimento do produto pelo caráter de registro do que foi solicitado e 

do que foi realizado. Ele destacou que, em sua empresa, este registro é importante para 

responder às auditorias internas e externas.  

Para o gerente, outro aspecto que ressalta a importância da fase de documentação é evitar 

retrabalhos e mais custos em fases mais avançadas do projeto:  

“...por exemplo, a gente começa uma demanda, um projeto que seja, e 
por repriorizações ai no caminho, a gente termina tendo de parar pra 
começar outro, e, e, todo esse trabalho que foi feito inicialmente , e 
em algum momento, alguma situação vai ter que ser retomado, e essa 
retomada do que tava parado, traz um impulso inicial de novo, ai um 
empurrão de novo aí que traz problema e tempo e problema de 
custo.” 

Em relação à permissão de melhoria futura no software, ou seja, na facilidade de adicionar 

e/ou substituir novas partes no software, o gestor entrevistado ressaltou que os projetos em 

andamento continuam sendo elaborados seguindo o planejado inicialmente. Eles buscam 
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implementar as novidades tecnológicas em projetos menores e em projetos pilotos, que tem a 

finalidade de testar novos produtos com a nova tecnologia:  

“...então todo projeto, toda atividade que já tá andando né, 
atualmente a gente continua do jeito que tá hoje, justamente pra não 
ter que parar e não da uma nova cara aquilo que já tá andando e 
muitas vezes até sendo concluído.” 

“...a gente tá retomando a implantação de ferramentas, e a gente tá 
aplicando essas novas ferramentas em projetos menores e em pilotos 
como a gente tá chamando...” 

 

No que concerne aos prazos diante de mudanças no projeto, o gerente entrevistado declarou 

que quando há mudanças no projeto existe uma alteração de prazo na entrega, uma vez que a 

etapa de documentação tem que ser alterada também. Esta etapa é importante diante das 

frequentes auditorias internas que o banco procede:  

“mas aquele tempo que você tem de se adaptar aquela necessidade, 
aquela demanda, eu acho que isso por si só é, já atrapalha um pouco, 
já traz uma perda ai na, na questão do, do prazo de entrega por 
exemplo, entendeu?!” 

No quadro 14 é apresentada a síntese do caso zeta.
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Quadro 14 - Síntese do caso zeta 
Categorias de análise Elementos de Análise Características do processo Zeta 

Modelos de processos de 
desenvolvimento de software 

Tipos de sistemas desenvolvidos 
Sistemas de Canais de Automação Bancária, Gestão de Contas, Aplicações Fincanceiras, Gestão de 

Cliente e Estratégicos de Business Inteligence (BI) 
Escopo do projeto Grande Porte: Duração entre 12 e 18 meses. 

Tipo de processo(s) utilizado(s) 
no desenvolvimento 

Tradicional (RUP) 

Flexibilidade com relação ao 
cliente 

Nível de participação do cliente 
no processo de desenvolvimento 

Participação intensa dos clientes em várias etapas do projeto. 

Aspectos positivos e negativos 
da participação do cliente no 

processo 

Positivo: Essencial para o projeto a fim de dirimir questões relativas ao projetos, homologação e 
feedback. 

Negativo: não se importa muito com a participação no processo e preocupando-se estritamente com 
os prazos de entrega do sistema. 

Atendimento de demandas de 
mercado 

Atende mas apresenta problemas com relação a prazo, contudo, ressalta que a padronização dos 
processos traz confiabilidade nos produtos desenvolvidos. 

Flexibilidade no grupo de 
trabalho 

Flexibilidade funcional Os funcionários tem seus papeis e atividades bem definidos, contudo, é comum o desvio temporário. 
Capacidades gerenciais dos 

funcionários 
A equipe não tem liberdade de gerenciar suas prioridades e atividades. 

Autonomia das decisões Centralizadas no gerente de projetos. 

Comunicação interna 
Todos estão cientes das atividades que estão sendo executados, por meio de treinamentos workshops 

e reuniões. 
Reação da equipe diante de 

mudanças 
O grupo de trabalho não reage bem a mudança, muitos casos o projeto chega a ser descontinuado. 

Flexibilidade no processo de 
desenvolvimento de software 

Capacidade de adaptação a 
mudanças 

As adaptações surgem levando em consideração custo-benefício da mudança no processo e dos riscos 
que àquela adaptação pode trazer para a qualidade do produto. 

Permissão de caminhos 
alternativos 

Permite que se percorra caminhos alternativos para a elaboração do produto de software. Apesar de 
considerar importante seguir o processo. 

Capacidade de iniciar projetos 
sem as informações completas 

Exige um nível mínimo de informação, com relação a previsibilidade de todo escopo do projeto. 

Permissão de melhoria futura no 
software 

Somente nos novos produtos e produtos pilotos, os projetos em antigos não aceitam inserções e 
melhorias. 

Os prazos diante de mudanças 
no projeto 

Existe atraso em virtude do esforço na documentação dos projetos, que é considerado burocrático mas 
importante em virtude das auditorias internas e traz facilidade para responder os feedbacks. 
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5.2 Análise comparativa dos casos 

Este capítulo tem como objetivo agrupar e observar no conjunto de dados as semelhanças e/ou 

diferenças entre os resultados obtidos, mediante a análise das categorias analíticas e elementos 

de análise, conforme a percepção dos entrevistados. 

5.2.1 Modelos de processos no desenvolvimento de software 

Este estudo buscou caracterizar o desenvolvimento de software nas empresas nas quais os 

entrevistados trabalham buscando melhor contextualizar as percepções apresentadas por eles 

em relação à flexibilidade no desenvolvimento destes sistemas em empresas aracajuanas.  

No tocante aos tipos de sistemas produzidos pelas empresas, observou-se no quadro 15 que os 

entrevistados gerenciam equipes que produzem vários tipos de sistemas. Apesar de não ser 

um dos elementos de análise, percebeu-se a importância da atividade-fim da organização para 

a interpretação dos achados desta pesquisa. Dentre os entrevistados, três (dos processos alfa, 

delta e zeta) desenvolvem estes produtos para satisfazerem as necessidades da própria 

organização, de forma que a produção de software não é a atividade fim da organização. 

Ainda nestes casos (alfa, delta e zeta), observou-se que os ciclos de vida dos projetos são mais 

longos (médio e grande porte) e adotam processos tradicionais (alfa e zeta) ou híbrido (delta), 

ou seja, adaptações de modelos de processos de desenvolvimento de software que já existem 

no mercado.  

O caso (alfa) foge dos padrões quanto aos modelos de processos, por apresentar o uso de 

modelo tradicional e ágil no mesmo ambiente caracterizando a coexistência de modelos de 

processos. Esta coexistência de modelos de processos é destacada por Vinekar, Slinkman e 

Nerur (2006), que indicam que algumas organizações tem mantido a utilização dos dois tipos 

de modelos de processos, com o objetivo de desfrutar das vantagens proporcionadas por cada 

modelo. Nesse sentido, no caso alfa é adotada a metodologia ágil para pequenas melhorias e 

ajustes em produtos de software em andamento ou já concluídos especificamente, por ser 

projetos com menor ciclo. 

Já nos outros dois casos restantes na pesquisa (beta e gama), ainda no quadro 15, apontou-se 

que estes processos tem como característica em comum funcionarem em fábricas de software, 

ciclos de vida curtos e os processos adotados serem baseados na metodologia ágil denominada 

Scrumm.  
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Quadro 15 
Caracterização do desenvolvimento de software. 

Elementos/Casos ALFA BETA DELTA GAMA ZETA 

Tipos de 
software/sistemas 

desenvolvidos 

Sistemas de crédito, 
administrativo e 

sistemas de serviços 
bancários. 

Sistemas para internet 
voltados para educação 
a distância, gestão de 
empresas, portais de 

conteúdos e 
dispositivos para 

celulares. 

Sistemas educacionais, 
financeiros, gestão, 
recursos humanos e 

intranet. 

Aplicativos Mobile Sistemas de Canais de 
Automação Bancária, 

Gestão de Contas, 
Aplicações Fincanceiras, 

Gestão de Cliente e 
Estratégicos de Business 

Inteligence (BI) 

Classificação de 
escopo dos projetos e 

duração. 

Médio e grande porte: 
mais de 30 dias; 

Pequeno porte: menos 
de 30 dias. 

Pequeno porte: Com 
duração de seis meses 

e divididos em 
pequenos projetos com 

ciclos de duas 
semanas. 

Médio e grande porte: 
5 meses a um ano; 

Pequeno porte: duas 
semanas. 

Pequeno: Duração de 
15 a 90 dias. 

Grande Porte: Duração 
entre 12 e 18 meses. 

Modelos de processo 
utilizados 

Projetos de médio e 
grande porte: 

Tradicional (RUP); 
Projetos de pequeno 
porte: Ágil (Scrum). 

Método Ágil (Scrum) Método Hibrido 

Não adota um modelo 
definido de mercado. 
Criou um modelo a 
partir dos modelos 

existentes adaptado às 
necessidades 

organizacionais 

Método Ágil (Scrum) Tradicional (RUP) 
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Ainda em relação ao tipo de processo adotado pelos entrevistados beta e gama, isso se dá 

porque a adoção destes modelos de processos ágeis é interessante para empresas que possuem 

projetos pequenos e necessitam competir no mercado através do lançamento de produtos 

inovadores, pois o mercado de software exige produtos inovadores e de alta qualidade 

(HIGHSMITH; COCKBURN, 2001; BOEHM, 2002; ABRAHAMSSON et al., 2003; LEE; 

XIA, 2010; CHESBROUGH, 2012). 

No que concerne ao modelo específico de processo adotado pelos gerentes entrevistados, 

observa-se que quando o modelo tradicional (alfa e zeta) adotou-se o Rational Unified 

Process (RUP) e quando o modelo é ágil, adotou-se o Scrum.   

5.2.2 Flexibilidade com relação ao cliente 

Para fins desta pesquisa considerou-se que a flexibilidade com relação ao cliente consiste na 

lida com o cliente e com o mercado, ao buscar atender as necessidades dos clientes e ao 

almejar a vantagem competitiva da empresa (SETHI; SETHI, 1990; BENG, 2009). 

Em relação ao nível de participação do cliente no processo, no quadro 16 observou-se que 

todos os casos ressaltam que o cliente participa das fases de solicitação, definição dos 

requisitos, homologação e validação do software.  

Nos casos beta e gama, além da participação nestas fases, os clientes acompanham todo o 

processo. Vale destacar que estas empresas são fábricas de software, ou seja, sua atividade 

fim é produção destes sistemas, como também o fato delas adotarem processos ágeis, que 

preza pela participação dos clientes em todas as etapas do processo (BECK et al., 2001). 

Ainda no quadro 16, é possível apontar que os gestores entrevistados destacaram a 

importância do cliente no processo de desenvolvimento de software. No entanto, quanto aos 

aspectos positivos e negativos da participação do cliente no processo desenvolvimento, para 

alguns entrevistados, a depender da situação, o cliente se torna um problema por não ter 

certeza de quais são seus requisitos, o que ocasiona mudanças constantes no projeto, mais 

custos, e retrabalhos. 
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Quadro 16 
Flexibilidade com relação ao cliente 

 
Elementos/Casos ALFA BETA DELTA GAMA ZETA 

Nível de Participação do 
cliente no processo de 

desenvolvimento 

Intermediário visto que 
não consegue a 

participação em todos os 
casos. 

Participação intensa dos 
clientes em várias etapas 

do projeto. 

Intermediário visto que 
não consegue a 

participação em todos os 
casos.  

Participação intensa do 
clientes em várias etapas 

do projeto. 

Participação intensa dos 
clientes em várias etapas do 

projeto. 

Aspectos positivos e 
negativos da 

participação do cliente 
no processo 

Positivo: Essencial a fim 
de dividir 

responsabilidades e 
antecipar a problemas no 

desenvolvimento de 
software. 

Negativo: Não sabe o 
que realmente necessita; 

Não compreende a 
importância do seguir o 
processo para o sucesso 

do projeto 

Positivo: Essencial para 
o projeto, com o objetivo 

de responder 
rapidamente as 

mudanças que surgem. 
Negativo: Não sabe o 

que realmente necessita. 

Positivo: Essencial para 
o projeto, com o objetivo 
levantar as informações 
e posteriormente validar 

o software. 
Negativo: Não sabe o 

que realmente necessita 

Positivo: Essencial para 
o projeto, com o objetivo 

de responder 
rapidamente as 

mudanças que surgem, 
compartilhando 
conhecimento. 

Negativo: Não sabe o 
que realmente necessita; 

Não compreende a 
importância do seguir o 
processo para o sucesso 

do projeto. 

Positivo: Essencial para o 
projeto a fim de dirimir 

questões relativas ao 
projetos, homologação e 

feedback. 
Negativo: não se importa 

muito com a participação no 
processo e preocupando-se 
estritamente com os prazos 

de entrega do sistema. 

Atendimento das 
demandas de mercado 

Atende, mas com 
dificuldades  com 

relação prazo e definição 
de escopo de projeto, 
que são constantes. 

Ocasionando retrabalho 
e falta de alinhamento 

com a evolução 
tecnológica. 

A entrega de partes do 
software é constante, 

contudo, o cliente muitas 
vezes solicita de maneira 

errada as demandas 
ocasionando retrabalho. 

Atende em alguns casos, 
visto que quando o 

cliente não participa na 
coleta de informações, 
muitos projetos deixam 
de ser desenvolvidos. 

A entrega de partes do 
software é constante, 

contudo, o cliente muitas 
vezes solicita de maneira 

errada as demandas. 

Atende mas apresenta 
problemas com relação a 

prazo, contudo, ressalta que 
a padronização dos 

processos traz 
confiabilidade nos produtos 

desenvolvidos. 
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Nesse sentido, os gestores dos casos beta e delta perceberam o cliente como um problema no 

desenvolvimento de software por conta desta incerteza sobre suas necessidades. Já os gerentes 

dos casos alfa e gama indicam que suas dificuldades em relação à lida com o cliente 

consistem na dificuldade em manter os clientes participando em todas as etapas do processo.  

Quanto ao acompanhamento das mudanças tecnológicas e exigências de mercado, todos os 

gestores declararam que buscam absorver as novidades no setor.  No entanto, nos casos delta 

e zeta, os gestores ressaltaram que só altera projetos em andamento caso a novidade 

tecnológica seja necessária ao projeto, buscando não ocasionar alterações no prazo de entrega. 

Caso não, o projeto é finalizado e, posteriormente, outro projeto é criado para realizar estas 

atualizações. Já o gerente do caso alfa disse realizar estas atualizações tecnológicas, mas que 

estas mudanças causam atrasos nos projetos. 

Vale destacar também que os gerentes dos casos beta e gama buscam sempre acompanhar 

estas novidades por exigência dos clientes, como também por vantagem competitiva no 

mercado. Eles ressaltaram fazer estas alterações facilmente, e atribuem esta facilidade ao 

processo adotado, que é baseado na metodologia ágil.  

É possível observar que, pelo fato de os entrevistados dos casos beta e gama produzirem seus 

produtos para o mercado, existe a necessidade que eles estejam mais alinhados às 

necessidades dos clientes e com as mudanças tecnológicas, buscando lançar no mercado 

produtos inovadores. Nesse sentido, a flexibilidade no desenvolvimento de software é 

caracterizada como uma vantagem competitiva para os casos beta e gama (SETHI; SETHI, 

1990; GIACHETTI et al, 2003; SCHMIDT, 2006; TRKMAN, 2010). 

5.2.3 Flexibilidade no grupo de trabalho 

Para delimitar os objetivos deste estudo considerou-se que a flexibilidade no grupo de 

trabalho refere-se à habilidade da equipe de trabalho em ajustar suas atividades de acordo com 

as condições de mudança de modo que estes ajustes não resultem em uma desorganização do 

grupo (SETHI; SETHI, 1990; BENG, 2009). 
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Quadro 17 
Flexibilidade no grupo de trabalho 

Elementos/Casos ALFA BETA DELTA GAMA ZETA 

Flexibilidade Funcional Os funcionários tem seus 
papeis e atividades bem 
definidos, contudo, em 

casos críticos de 
urgência pode haver o 

desvio função 
temporário. 

Não existe uma definição 
rígida de papeis e 
responsabilidades.  

Os funcionários tem seus 
papeis e atividades bem 

definidos, contudo, 
quando ocorrem 

imprevistos o 
remanejamento é 

utilizado como medida 
de contingência. 

Não existe uma definição 
rígida de papeis e 
responsabilidades. 

Os funcionários tem seus 
papeis e atividades bem 

definidos, contudo, é 
comum o desvio 

temporário. 

Capacidade Gerencial 
dos funcionários 

A equipe não tem 
liberdade de gerenciar 

suas prioridades e 
atividades. 

 

A equipe tem liberdade 
de gerenciar suas 

atividades, e definir em 
conjunto suas tarefas 

para atender a entrega do 
produto. 

A equipe não tem 
liberdade de gerenciar 

suas prioridades e 
atividades. Ficam 

focados somente nos 
aspectos técnicos. 

 

A equipe tem liberdade 
de gerenciar suas 

atividades, e definir em 
conjunto suas tarefas 

para atender a entrega do 
produto. 

A equipe não tem liberdade 
de gerenciar suas 

prioridades e atividades. 

Autonomia das Decisões Centralizadas no gerente 
de projetos. 

Decisão tomada em 
comum acordo entre os 
envolvidos no projeto. 

Centralizadas no gerente 
de projetos. 

Decisão tomada em 
comum acordo entre os 
envolvidos no projeto. 

Centralizadas no gerente de 
projetos. 

Comunicação Interna Todos estão cientes das 
atividades que estão 

sendo executados, por 
meio de treinamentos 
workshops e reuniões. 

Todos estão cientes das 
atividades que estão 

sendo executadas, por 
meio de reuniões diárias, 

semanais e a cada 
termino de projeto, onde 
são discutidas as lições 

aprendidas. 

Somente os envolvidos 
na execução do projeto 

estão cientes do que está 
sendo feito, por meio de 

reuniões. 

Todos estão cientes das 
atividades que estão 

sendo executadas, por 
meio de reuniões diárias, 

semanais e a cada 
termino de projeto, onde 
são discutidas as lições 

aprendidas. 

Todos estão cientes das 
atividades que estão sendo 
executados, por meio de 

treinamentos workshops e 
reuniões. 

Reação da equipe diante 
de mudanças 

O grupo de trabalho não 
reage bem a mudança, 
sendo assim, buscam 

formas de se antecipar as 
mudanças. 

Não reagem bem as 
mudanças, gerando 

desconforto na equipe 
quanto às alterações nos 
produtos, planejamento e 

prazos. 

A equipe reage bem, por 
considerar a mudança 
como um novo projeto 

que terá que entrar 
novamente na fila de 

prioridades. 

A equipe não reage bem, 
principalmente por que 

estimam o prazo criando 
uma zona de conforto. 

O grupo de trabalho não 
reage bem a mudança, 
muitos casos o projeto 

chega a ser descontinuado. 
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No que concerne à flexibilidade funcional, observou-se no quadro 17 que os casos beta e 

gama, que adotam metodologias ágeis, todos os membros da equipe podem realizar qualquer 

uma das atividades do projeto.  No restante dos casos, os gestores dizem que há essa 

flexibilidade de funções, mas que somente é utilizada quando há necessidade por conta de 

algum aspecto do projeto, de forma contigencial. 

Esta flexibilidade do funcionário é importante em momentos de responder a mudanças no 

projeto (LI; JIANG; KLEIN, 2007; XIA; LEE, 2009; LI et al., 2010; GÜNSEL et al., 2012). 

Esta qualidade também é importante ao considerar que o gerenciamento em equipes de 

desenvolvimento de software está se tornando cada vez mais horizontal, ao contrário do 

gerenciamento hierárquico tradicional (BYRD; TURNER, 2000), ou seja, em muitos 

momentos, os membros da equipe também desempenham funções gerenciais. 

Em relação à capacidade gerencial dos funcionários, alguns gestores (processos beta e gama) 

acreditam que proporcionar esta liberdade é positivo, como também há gestores (processos 

delta e zeta) que acreditam que a falta desta autonomia também é boa para a equipe. No caso 

delta, o gestor acredita que este foco da equipe em questões exclusivamente técnicas aumenta 

a produtividade deste grupo. O caso zeta também acredita que proporcionar autonomia à 

equipe pode não ser positivo, uma vez que nem todos os membros tem responsabilidade 

suficiente para autogerir suas atividades. O caso alfa não opinou se esta autonomia grupal 

seria ou não positiva, apenas declara que nem a equipe nem ele, enquanto gestor,tem 

liberdade de definir suas prioridades, pois estas questões são decididas na diretoria executiva 

do banco. 

Já os gerentes dos casos beta e gama acreditam que a autonomia de suas equipes é positiva 

para o desempenho da equipe, principalmente em resposta a mudanças, como para o 

comprometimento do grupo com as metas do projeto, contribuindo para o sucesso do 

processo. Para Li, Jiang e Klein (2007), quando o gestor proporciona esta liberdade na equipe, 

ele estimula o espírito de equipe e a comunicação entre os membros do grupo, o que impacta 

positivamente o desempenho do projeto.  

Resultados semelhantes foram encontrados em um estudo de Günsel et al. (2012) que indicou 

que a autonomia do grupo de trabalho afeta positivamente o sucesso do produto de software 

no mercado, a velocidade que este produto vai para o mercado e a funcionalidade do software. 

Estes resultados sugerem que a sinergia entre os membros da equipe podem reduzir a duração 
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dos projetos, permitir que as deficiências sejam resolvidas rapidamente e aumentar a 

funcionalidade do produto de software resultante (GÜNSEL et al., 2012). 

Ainda para estes autores, o gestor deve buscar aumentar a flexibilidade na sua equipe. Ao 

promover a autonomia da equipe, selecionar os membros da equipe com diversas áreas de 

especialização e proficiências, estimulando-os a exercer suas diversas habilidades, o gestor 

contribui para um melhor desempenho do grupo (GÜNSEL et al., 2012). 

No que concerne à autonomia das decisões, somente nos casos beta e gama, a equipe tem 

autonomia de definir suas prioridades nas atividades a serem executadas e sua auto 

organização. Nos casos alfa e zeta, as definições de prioridade são externas à equipe. No caso 

delta, estas definições são determinadas pelo gestor.  

Ainda no quadro 17, em relação à comunicação interna, todos os casos declararam que todos 

os membros da equipe acompanham o andamento de todo o projeto, conhecendo suas etapas e 

sua evolução. 

No tocante à reação das equipes diante de mudanças, quatro dos cinco casos estudados, as 

equipes ficam insatisfeitas com mudanças que ocorrem no decorrer do projeto, mesmo 

aquelas que adotam práticas ágeis (casos beta e gama). Fez-se esta consideração em relação 

aos gestores que adotam práticas ágeis de desenvolvimento de software por conta do caráter 

adaptativo deste grupo de metodologias, ou seja, elas foram elaboradas considerando o 

ambiente mutável da indústria de software (SOMMERVILLE, 2007). 

Dentre estas organizações, o caso beta ressaltou a importância de seu papel como gestor para 

contornar este tipo de situação de insatisfação frente às mudanças junto à equipe, visto que a 

motivação dos membros da equipe é uma das várias funções do gestor de projetos (XIA; LEE, 

2009; PRESSMAN, 2011).  

Uma exceção encontrada nos resultados quanto às mudanças no projeto é o caso delta. O 

gestor ressaltou que a equipe percebe estas mudanças como naturais, e o processo adotado 

absorve estas alterações de forma rápida. Vale destacar aqui o caráter híbrido do processo de 

desenvolvimento de software adotado por este gestor. 

Para Li et al. (2010), as capacidades de reação às mudanças contribuem para a flexibilidade 

do grupo de trabalho, que interfere na qualidade do produto de software desenvolvido.  
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 5.2.4 Flexibilidade no processo de desenvolvimento de software 

Para os fins deste estudo, entendeu-se que a flexibilidade no processo de desenvolvimento de 

software consiste na capacidade de adaptação do processo a mudanças, permitindo isenções e 

melhorias contínuas ao projeto ao facilitar que novas partes sejam adicionadas ou que partes 

antigas do produto sejam substituídas, sem muitos custos e de forma rápida (SETHI; SETHI, 

1990; NADIR; NADARAJAH, 2012). 

Em relação à capacidade de adaptação a mudanças, observou-se no quadro 18 que todos os 

processos estudados estão adaptados às organizações.  Segundo Maia, Freitas e Nunes (2004), 

pelo caráter genérico dos modelos de processos, é necessário que haja estas adaptações 

referentes à organização que foi implantado. Ainda para estes autores, estas adaptações são 

importantes para os processos de software, pois buscam aumentar o nível de automatização, 

ocasionando menores custos e tempo despendidos no processo, somado a uma maior 

aceitação e otimização no uso de tais processos. 

Ainda no quadro 18, verificou-se que em quatro dos casos analisados (alfa, beta, delta e 

gama), os modelos de processos adotados permitem mudanças durante a execução do projeto. 

Nos casos beta e gama, que adotam processos ágeis, os gestores destacam que os processos 

permitem estas mudanças de forma rápida.  

Já o gerente do caso alfa, que adota dois tipos de processos desenvolvimento (tradicional e 

ágil), ressaltou que os processos permitem estas mudanças, em caráter excepcional, mas 

ocasionam retrabalhos. No caso delta, que adota um modelo próprio e híbrido, o gestor 

destacou que a depender da extensão da mudança, ela se torna um novo projeto. Já no caso 

zeta, que adota um processo tradicional, as mudanças sempre se tornam novos projetos. 

Nesse sentido, Reis (2003) explica que os modelos de processos de software possuem 

características peculiares porque envolvem pessoas que estão desempenhando tarefas 

criativas, ou seja, não é possível prever todo o desenvolvimento, devendo ser construído aos 

poucos. 

Esta flexibilidade dos processos de desenvolvimento é uma característica desejável na 

indústria de software, considerando que os processos de produção deste segmento devem ser 

adaptados de acordo com as necessidades organizacionais, às necessidades dos clientes 

(SCHMIDT, 2006) e dos grupos de trabalho, de forma que estes sejam adequados ao contexto 

em que serão utilizados (LIVARI; LIVARI, 2011). 
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Quadro 18 
Flexibilidade nos processos de desenvolvimento de software 

Elementos/Casos ALFA BETA DELTA GAMA ZETA 

Capacidade de adaptação 
a mudanças 

O processo permite 
adaptações somente em 

casos de urgência, 
considerando algumas 

etapas do processo como 
essenciais e obrigatórias. 

 

Existe total liberdade nas 
adaptações, sendo inerente 

a situação daquele 
momento da equipe e das 
características do projeto. 

Permite adaptações em 
meio a execução, e até 

existem casos que o 
processo deixa de ser 

utilizado. 

Os processos passam por 
mudanças constantes, a 
cada projeto passa por 

modificações e 
amadurecimento ao 

decorrer dos projetos. 

As adaptações surgem levando 
em consideração custo-

benefício da mudança no 
processo e dos riscos que 

àquela adaptação pode trazer 
para a qualidade do produto.. 

Permissão de caminhos 
alternativos 

Existe a possibilidade de 
que caminhos alternativos 
sejam criados em meio a 

execução e que etapas não 
obrigatórias deixem de ser 

seguidas. 

As mudanças são 
constantes, diante das 
situações do dia-a-dia, 

rotas alternativas podem 
ser criadas. 

Existe a possibilidade de 
que caminhos alternativos 
sejam criados em meio a 

execução e que etapas não 
obrigatórias deixem de ser 

seguidas. 

As cerimonias são 
consideradas importantes e 
devem ser seguidas, mas 
Existe total liberdade nas 

adaptações em meio à 
execução. 

Permite que se percorra 
caminhos alternativos para a 

elaboração do produto de 
software. Apesar de 

considerar importante seguir o 
processo 

Capacidade de iniciar 
projetos sem as 

informações completas 

Exige um nível mínimo de 
informação, com relação a 

previsibilidade de todo 
escopo do projeto. 

Entende que o software é 
imprevisível, não havendo 

grande esforço no 
planejamento, permitindo 
assim, que o projeto seja 

iniciado sem a informação 
completa. 

O projeto não segue para a 
etapa de desenvolvimento 

se não houver as 
informações completas do 

sistema. 

Os projetos são iniciados 
sem haver a informação 

completa. 

Exige um nível mínimo de 
informação, com relação a 

previsibilidade de todo escopo 
do projeto. 

Permissão de  melhorias 
futuras no software 

Existem sistemas antigos 
que não permitem isenções 

e melhorias, contudo, os 
projetos atuais são 

pensados considerando a 
necessidade de adicionar 

e/ou substituir novas partes 
no software. 

Os produtos já são 
pensados para que seja 

possível 
acrescentar/substituir 

novas partes a ele de forma 
fácil e sem muitos custos. 

Os produtos já são 
pensados para que seja 

possível 
acrescentar/substituir 

novas partes a ele de forma 
fácil. 

Os produtos já são 
pensados para que seja 

possível 
acrescentar/substituir 

novas partes a ele de forma 
fácil. 

Somente nos novos produtos e 
produtos pilotos, os projetos 

em antigos não aceitam 
inserções e melhorias. 

Os prazos diante de 
mudanças no projeto 

Existe uma grande 
dificuldade na estimativa 
de prazo, nesse sentido, 

grande parte dos projetos é 
entregue fora do prazo. 

Os prazos são negociados 
constantemente a cada 

solicitação de mudança. As 
entregas são quinzenais e 

são negociadas em 
módulos. 

Existe um grande esforço 
na documentação e 

previsão de software, 
muitos projetos são 

descontinuados ou nem são 
iniciados. 

Existe um esforço em 
gerenciar a expectativa do 
cliente, visto que com sua 
participação as mudanças 
passam a ser constantes 

aumentando escopo, custo 
e prazo. 

Existe atraso em virtude do 
esforço na documentação dos 
projetos, que é considerado 
burocrático mas importante 
em virtude das auditorias 

internas e traz facilidade para 
responder os feedbacks. 
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Em relação à permissão de caminhos alternativos nos processos de desenvolvimento, 

apontou-se no quadro 18 que todos os gestores declararam que os processos adotados 

permitem que etapas sejam modificadas ou não realizadas, de forma que em cada projeto é 

selecionado o caminho de execução mais apropriado, conforme recomendado por 

Schonenberg et al., 2007. Reis (2003) indica que processos flexíveis devem permitir a escolha 

de caminhos alternativos buscando lidar melhor com a imprevisibilidade do desenvolvimento 

de software. 

No entanto, vale destacar que todos eles destacaram que algumas etapas são imprescindíveis, 

a exemplo da documentação nos casos delta e zeta. Mesmo em um caso que adota 

metodologias ágeis, como o beta, existem etapas essenciais, como as cerimônias do processo 

Scrum.  

Estas posturas dos gestores estão de acordo com Liu et al. (2008), que defendem a 

padronização do processo de desenvolvimento, com algumas etapas flexíveis. Para estes 

autores, a flexibilidade deve funcionar somente como mediadora entre a padronização e a 

melhoria de desempenho do processo. 

No tocante à necessidade de se ter todas as informações sobre o sistema para iniciar o projeto, 

quatro dos casos (alfa, beta, gama e zeta) destacaram que iniciam seus projetos sem que todas 

as informações estejam especificadas, exigindo uma quantidade mínima de informações. 

Nesse sentido, Reis (2003) indica que processos que apresentam características flexíveis 

devem construir seus projetos aos poucos, lidando com informações incompletas. 

Já no caso delta, os projetos só são iniciados com todas as informações necessárias. Ainda 

neste caso delta, se o cliente não fornecer ou não saber especificar todas as informações, a 

equipe, baseada em sua experiência de desenvolvimento e em produtos existentes no 

mercado, completam os dados necessários para o início do projeto.  

Quanto à permissão de melhorias futuras no software, no quadro 18, todos os casos 

declararam que os sistemas já são elaborados de forma que possibilite a adição e/ou 

substituição de novas partes. No entanto, os casos alfa e zeta, que trabalham em uma 

instituição financeira, ressaltam que ainda existem software antigos em uso que não permitem 

alterações. 

Esta flexibilidade em relação à alteração do produto de software é importante para que a 

empresa acompanhe as mudanças tecnológicas do mercado de forma rápida e sem muitos 
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custos, como também para que ela lance no mercado produtos inovadores de forma rápida 

(NADIR; NADARAJAH, 2012).  

A partir dos dados, pode-se inferir que todos os gestores perceberam características flexíveis 

em seus processos de desenvolvimento de software. Ao considerar que a flexibilidade nos 

processos consiste na capacidade de se adaptar de forma criativa a mudanças, permitir 

isenções e melhorias contínuas nos produtos (KADIR; NADARAJAH, 2012), todos os 

gestores declarraam que os processos investigados apresentam mais de uma destas 

características. 

No que concerne aos prazos diante das mudanças no projeto, o quadro 18 aponta que todos os 

casos apresentam alterações de prazos nos projetos, a depender da extensão da mudança. Nos 

casos beta e gama, que adotam práticas ágeis, que tem entregas frequentes durante o projeto, 

os gestores declararam que negociam estes prazos a cada solicitação do cliente. Já nos casos 

alfa, delta e zeta, a depender dessa extensão da mudança, elas nem são realizadas evitando 

estes atrasos em relação ao prazo de entrega.  
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6 CONCLUSÕES 

Este capítulo visa apresentar as principais conclusões obtidas nesta pesquisa. Para tanto, ela 

está dividida em: síntese dos resultados, seguido das considerações finais da pesquisa. Além 

disso, são tratadas as limitações do estudo e sugestões de pesquisas futuras relacionadas a esta 

temática. 

A pesquisa tem por objetivo investigar como os gestores de projetos de software percebem as 

características de flexibilidade no desenvolvimento de software no que concerne aos aspectos 

de flexibilidade com relação ao cliente, no grupo de trabalho e no processo de 

desenvolvimento, partindo da compreensão que os sistemas de informação são compostos por 

entidades técnicas e não técnicas.  

A pesquisa não se restringe a um modelo de processos, nem mesmo tem a intenção de discutir 

quais práticas de desenvolvimento são melhores. A intenção é buscar a percepção dos 

gerentes de projetos de software acerca dos processos utilizados, a fim de relatar suas 

impressões sobre a flexibilidade nestes processos.  

A pesquisa apresenta a percepção de gestores com diferentes níveis de experiência, com 

percepções convergentes e divergentes ao se tratar de desenvolvimento de software e dos 

aspectos de flexibilidade envolvidos nestas atividades. 

Os resultados obtidos possibilitaram que o objetivo geral do estudo, que consiste em 

investigar como os gestores de projetos que atuam no município de Aracaju percebem as 

características de flexibilidade no desenvolvimento de software fosse atingido. 

Como ponto inicial da discussão, destaca-se um elemento que não estava inserido nos 

critérios de análise do estudo, mas foi um detalhe pensado durante a definição dos critérios de 

escolha de casos buscando enriquecer a discussão com características divergentes: a relação 

entre a atividade fim da organização e o tipo de modelo de processo de desenvolvimento de 

software adotado. Somado a isso, outra variável importante neste contexto são os ciclos de 

vida dos projetos.  

Dentre os entrevistados, três (processos alfa, delta e zeta) desenvolvem seus produtos para 

satisfazerem as necessidades da própria organização, de forma que a produção de software 

não é a atividade fim da organização. Nestes casos (alfa, delta e zeta), observou-se que os 

ciclos de vida dos projetos são mais longos (médio e grande porte) e adotam processos 
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tradicionais (alfa e zeta) ou híbrido (delta), ou seja, adaptações de modelos de processos de 

desenvolvimento de software que já existem no mercado. 

Já nos outros dois casos restantes na pesquisa (beta e gama), apontou-se que estes processos 

tem como característica em comum funcionarem em fábricas de software, ciclos de vida 

curtos e os processos adotados serem baseados na metodologia ágil denominada Scrumm.  

Ao considerar o nicho de mercado destas empresas (processos beta e gama), a necessidade de 

concorrer e se posicionar bem no mercado de software estão de acordo com a proposta da 

metodologia ágil, que é construir e entregar produtos de software de forma rápida e amenizar 

problemas existentes quanto aos requisitos imprevisíveis, ambiente de negócios dinâmico e o 

surgimento de novas tecnologias (SOMMERVILLE, 2007; LAN; RAMESH, 2008). Somado 

a isso, o Scrumm geralmente é considerado eficaz para projetos com alto grau de incerteza, 

conforme Hossain, Babar e Paik (2009). 

No que concerne ao modelo específico de processo adotado pelos gerentes entrevistados, 

observa-se que nos processos classificados como tradicional (alfa e zeta) adotou-se o modelo 

Rational Unified Process (RUP) e nos processos classificados como ágil, adotou-se o modelo 

Scrum. Estes modelos são bastante comuns no mercado de software. 

Enquanto à flexibilidade com relação ao cliente, todos os entrevistados declararam que a 

participação do cliente, seja em algumas etapas ou em todo o projeto, é importante para o 

sucesso do projeto. No entanto, eles destacaram que, em muitas situações, o cliente se torna 

um problema por dois motivos: não sabem quais são suas reais necessidades, e assim não 

conseguem definir o projeto, o que acarreta várias mudanças durante o projeto, aumento de 

custo e não cumprimento do prazo anteriormente acordado; não tem interesse em participar do 

processo, pois quer somente receber o produto pronto e funcionando.  

Vale destacar que nestas impressões não houve diferenças entre empresas em relação ao tipo 

de processo adotado. Dessa forma, observou-se que a participação do cliente é imprescindível 

ao processo, uma vez que este sujeito conhece (ou deveria conhecer) suas reais necessidades, 

as regras de negócio de sua empresa. Assim, considerando que os desenvolvedores conhecem 

a técnica, eles necessitam conhecer quais são os problemas para que sejam elaboradas as 

soluções.  Quando há esta falta de compreensão do seu próprio negócio por parte do cliente, 

ocorre esta má definição de requisitos nos projetos.  
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No entanto, os gestores também indicaram pontos positivos acerca da participação do cliente 

no processo de desenvolvimento. Quando o cliente reconhece a importância do processo, o 

aumento de custos e prazos que as possíveis solicitações de mudanças geram, ele se preocupa 

em antecipar estas alterações e somente solicitá-las quando necessário ao projeto. 

Ainda no tocante à flexibilidade com relação ao cliente, todos os gestores entrevistados 

buscam acompanhar as mudanças tecnológicas que ocorrem constantemente no ambiente de 

software. Ressalta-se que as empresas que adotam processos ágeis declaram que estas 

novidades são absorvidas facilmente por conta do processo de desenvolvimento adotado. É 

importante entender também que estas empresas são fábricas de software, e que este 

acompanhamento da tecnologia é necessário por conta da concorrência e de vantagens 

competitivas no mercado, conforme Sousa (2003) e Beng (2009).  

Já para os profissionais que adotam processos tradicionais ou híbridos em seus projetos, 

declaram que estas atualizações para acompanhar as novidades tecnológicas causam atrasos 

nos projetos, ou que não são realizadas em projetos em andamento. Em situações como esta, 

ao finalizar o projeto, um novo se inicia para que estas atualizações sejam realizadas. 

Ressalta-se que estas organizações não tem a produção de software como sua atividade fim, 

fato que possivelmente não faz que estes requisitos se tornem uma vantagem competitiva no 

mercado. 

Quanto à flexibilidade nos grupos de trabalho, mais especificamente em relação à 

flexibilidade funcional dentro das equipes, todos os entrevistados ressaltam que pode ocorrer 

uma mudança funcional por conta de alguma demanda. Nos casos que adotam metodologias 

ágeis, esta flexibilidade de funções é constante. Nos outros modelos de processos, acontece 

como medida de contingência. 

No tocante à capacidade gerencial da equipe, esta liberdade da equipe, inclusive para definir 

suas prioridades nas atividades, é observada nos casos que adotam os processos ágeis e são 

fábricas de software. Nas empresas que desenvolvem estes sistemas para suprir as 

necessidades internas, e adotam processos tradicionais ou mistos, as prioridades são definidas 

pelo gestor do grupo ou pela diretoria da empresa. 

O cenário encontrado está de acordo com o discutido tanto na literatura, quanto com o nicho 

de mercado das empresas. Em processos ágeis, mais especificamente no processo Scrumm, as 

equipes são auto-organizáveis, com comunicação interna rica e um ambiente colaborativo em 
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seus processos (SUTHERLAND; SCHWABER, 2011). Isso se dê talvez pelo numero de 

pessoas.. 

No que concerne à reação da equipe às mudanças, a maioria dos gerentes relataram que a 

equipe não reage bem a mudanças no projeto, até mesmo nos casos que adotam metodologias 

ágeis de desenvolvimento. Somente o entrevistado delta, que adota um processo misto, 

declara que sua equipe reage bem às alterações, pois entendem que isto é natural no 

desenvolvimento de software. 

Destacou-se os processos que adotam metodologia ágil por entender que estas práticas de 

desenvolvimento foram elaboradas considerando este ambiente mutável de desenvolvimento 

de software e buscando absorver estas alterações no projeto de forma rápida e sem muitos 

retrabalhos (BECK, 2000; HIGHSMITH; COCKBURN, 2001). 

Já no caso delta, segundo o entrevistado, o grupo aceita bem estas mudanças porque 

compreendem esta mutabilidade do ambiente de software. No entanto, em outras etapas da 

entrevista, o gestor ressalta que, a depender da extensão e do impacto da mudança solicitada 

no projeto, elas são consideradas um novo projeto. Assim, observou-se que estas mudanças no 

processo delta não são naturais ao processo, visto que muitas vezes elas nem chegam a ser 

efetuadas no decorrer do projeto. 

No que concerne à flexibilidade dos processos de desenvolvimento, os entrevistados 

concordam sobre a importância de uma boa definição de processos e todos eles relatam adotar 

um modelo de processo, mas que fazem adaptações nestes processos para que eles se 

adequem às necessidades da organização.    

Ainda em relação à flexibilidade no processo de desenvolvimento, outro ponto importante 

destacado pelos gerentes é que os processos permitem mudanças ao decorrer do projeto. No 

entanto, no processo do entrevistado zeta, estas mudanças se tornam novos projetos 

posteriormente, visando o cumprimento do prazo do projeto inicial.  

Os entrevistados relatam também que, quando necessário, os processos permitem que etapas 

sejam modificadas ou ignoradas. Entretanto, destacam que existem etapas que são essenciais 

ao processo, por exemplo a documentação e o levantamento de requisistos para os processos 

tradicionais ou híbridos, e as cerimônias do processo ágil scrum.  
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No entanto, verificou-se que, diante das mudanças constantes inerentes a este ambiente de 

desenvolvimento de software, os gerentes de projetos apresentam dificuldades em entregar os 

sistemas nos prazos e dentro do orçamento estimado inicialmente. Dessa forma, existe um 

esforço em negociar com os clientes a extensão das mudanças requeridas no projeto, assim 

como novos prazos e previsão de custos.  

Diante do discutido, vale destacar que a flexibilidade no desenvolvimento de software é 

caracterizada pela capacidade de adaptação a mudanças para atender as demandas dos clientes 

(SETHI; SETHI, 1990; BENG, 2009), com poucos retrabalhos, de forma rápida e com poucos 

custos (CHOU; TEO; ZHENG, 2008).  

No entanto, verificou-se nas entrevistas que ainda há um esforço na negociação destas 

mudanças nos projetos, tanto pelas alterações em prazos e custos, como também considerando 

o impacto dessas mudanças no grupo de trabalho e no processo.  Dessa forma, verificou-se 

que os gerentes de projetos entrevistados caracterizam as mudanças no projeto como uma das 

dificuldades enfrentadas no desenvolvimento de software. 

Observou-se também que todos os gestores entrevistados prezam pela flexibilidade de 

alteração do produto final, ou seja, do software. Eles declaram que os sistemas já são 

elaborados de forma que propiciem adicionar e/ou substituir módulos ao software já pronto, 

que facilita futuras atualizações e expansões do produto. 

Concluiu-se que as empresas que são fábricas de software (beta e gama) adotam processos 

ágeis, com menores ciclos de vida devido ao tamanho de seus projetos, e seguem uma 

tendência de acompanhar as mudanças tecnológicas que afetam o mercado de software, uma 

vez que isto se torna fundamental para seu posicionamento no mercado. Os entrevistados 

julgam a flexibilidade no desenvolvimento de software importante e a consideram uma 

vantagem competitiva para empresa.  

No tocante às empresas que não tem a produção de software como sua atividade fim (alfa, 

delta e zeta), elas tendem a adotar modelos de processos tradicionais de desenvolvimento de 

software, com maiores ciclos de vida devido ao tamanho dos projetos. Os entrevistados 

buscam acompanhar as mudanças tecnológicas do setor, no entanto, estas atualizações 

comumente se tornam novos projetos. Os entrevistados consideram a flexibilidade no 

desenvolvimento de software importante, no entanto, os achados desta pesquisa evidenciaram 
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que, por questões de ordem organizacional, muitas medidas flexíveis não são possíveis de 

serem adotadas.  

Nesta dissertação não se pretendeu esgotar o debate sobre o objeto de estudo, mas buscou-se 

discutir aspectos que tem sido pouco estudado dentro da temática engenharia de software. 

Assim, esta pesquisa contribuiu para o campo de estudos da área ao ampliar o conhecimento a 

respeito do desenvolvimento de software em Sergipe, ainda pouco explorado na literatura, 

pois ressaltou as principais características e dificuldades enfrentadas pelos gestores de 

projetos. Dessa forma, acredita-se ter contribuído para as pesquisas acadêmicas na área, assim 

como para os gestores de projetos de desenvolvimento de software por trazer um tema 

importante para o sucesso de empresas da área. 

Destarte, espera-se que seja possível que a partir desta pesquisa surjam outros estudos que 

tenham um enfoque semelhante, e que possam contemplar as particularidades do 

desenvolvimento de software no estado e no país. 

6.1 Limitações do estudo 

Dentre as limitações do estudo, a primeira é questão da generalização dos dados, por se tratar 

de um estudo de casos múltiplos. Por ser um estudo com cinco processos de desenvolvimento 

de software, que não necessariamente ocorrem em empresas do mesmo segmento de mercado, 

e que não tem necessariamente o desenvolvimento destes produtos como sua atividade-fim. 

Outra limitação deste estudo é ser baseado exclusivamente nos depoimentos dos gestores, sem 

outras fontes de evidência. Diante das limitações metodológicas e de tempo para execução da 

pesquisa, escolheu-se somente esta perspectiva da realidade do desenvolvimento de software 

no município de Aracaju, SE. 

Por fim, não foram encontrados pesquisas com o mesmo enfoque desta, o que dificultou a 

comparação dos dados com os de outra realidade. Entretanto, este fato fornece mais 

oportunidades de pesquisa. 

6.2 Sugestões para estudos futuros 

Os resultados obtidos indicaram que a temática da flexibilidade no desenvolvimento de 

software é bastante rica, importante para o sucesso das empresas no segmento de mercado de 

software e pouco explorada pelos pesquisadores da área. Destarte, o debate sobre a temática 

poderá ser ampliada a partir das seguintes sugestões: 
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• Realizar uma pesquisa qualitativa visando investigar a percepção dos desenvolvedores 

quanto à flexibilidade no desenvolvimento de software; 

• Proceder um estudo comparativo em relação à flexibilidade nos processos de software, 

nos grupos de trabalho e com relação ao cliente em empresas que desenvolvem 

software localizadas em outras capitais do país; 

• Executar um survey com o objetivo de investigar como os gestores gerenciam as 

expectativas dos usuários, clientes e mercado em empresas que desenvolvem software 

em Aracaju, SE; 

• Verificar se os pressupostos nos métodos de engenharia implantados estão em 

consonância com os valores esposados em equipes de software localizadas no 

município de Aracaju, SE através do método de etnografia; 

• Realizar uma pesquisa quantitativa com foco nas dificuldades enfrentadas pelas 

mudanças nos projetos de desenvolvimento de software no município de Aracaju, SE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABBAS, N.; GRAVELL, A. WILLS, G. An Empirical Comparison of Two Agile Projects in the Same 
Organization. IN: Agile 2008 Conference, Toronto, Canada. 2008. 

ABES SOFTWARE. Desenvolvimento de software. Disponível em: 
<http://www.abessoftware.com.br/>. Acesso em: 22 de jun. 2012. 

ABES SOFTWARE. Mercado brasileiro de software: panorama e tendências. 1º edição. São Paulo: 
ABES, 2012. Disponível em: <http://www.abessoftware.com.br/>. Acesso em: 22 fev 2013. 

ABRAHAMSSON, P.; SALO, O.; RONKAINEN, J.; WARSTA, J. Agile Software Development 
Methods: Reviews and Analysis. Espoo: VTT Publications, 2002. Disponível em: 
<http://www.inf.vtt.fi/pdf/publications/2002/P478.pdf>. Acesso em: 20 jun 2012. 

ABRAHAMSSON, P.; WARSTA, J.; SIPONEN, M. T.; RONKAINEN, J. New directions on agile 
methods: a comparative analysis. International Conference on Software Engineering, vol. 5, n. 3, 
pp. 244-254, 2003.  

ANDRADE, S. P. C; TOLFO, S.R.; SILVA, E. M. A Cultura organizacional e a expressão da 
criatividade no produto moda vestuário infantil: um estudo de caso. In: Encontro Da Associação 
Nacional Dos Programas De Pós-Graduação E Pesquisa Em Administração, XXX, Salvador: 2006.  
Anais... EnNAPAD. Salvador, ANPAD, 2006. 

AUDY, J. L. N.; ANDRADE, G. K. DE; CIDRAL, A. Fundamentos de Sistemas de Informação. 
Porto Alegre: Bookman, 2005. p. 208 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70. 2008. 281 p. 

BASILI, V.R. Software modeling and measurement: the goal/question/metric paradigm. Technical 
report, CS-TR- 2956, Department of Computer Science, University of Maryland, College park, MD 
20742, September, 1992.  

BAXTER, G. SOMMERVILLE, I. Socio-technical Systems: From design methods to systems 
engineering. Interacting with Computers. 2010. http://dx.doi.org/10.1016/j.intcom.2010.07.003 

BENG, J.M. Supply Chain Flexibility aspects and their impact on customer satisfaction. Dissertação 
(Mestrado em Supply Chain Management) – Faculty of Management, Open University the 
Netherlands. 2009. 92 pg. 

BECK, K. (2000). Extreme programming explained: Embrace change. Boston: Addison-Wesley. 

BECK, K.; BEEDLE, M.; BENNEKUM, A.; COCKBURN, A.; CUNNINGHAM, W.; FOWLER, M.; 
GRENNING, J.; HIGHSMITH, J.; HUNT, A.; JEFFRIES, R.; KERN, J.; MARICK, B.; MARTIN, R.; 
MELLOR, S.; SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J.; THOMAS, D. Manifesto for Agile Software 
Development, 2001. Disponível em: <http://www.agilemanifesto.org/>. Acesso em: 20 ago. 2012. 

BELL, J. Projeto de pesquisa: guia para pesquisadores iniciantes em educação, saúde e ciências 
sociais. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

BEYNON-DAVIES, P.; CARNE, C.; MACKAY, H.; TUDHOPE, D. Rapid application development 
(RAD): an empirical review. Eur. J. Inf. Syst., vol. 8, n. 3, pp. 211–223. 1999. 

BOEHM, B. W. A spiral model of software development and enhancement. Computer, vol. 21, n. 5, 
pp. 61–72. 1988. 



132 
 

BOEHM, B. W.; SULLIVAN, K. J. Software Economics, 1999. 

BOEHM, B. Get ready for agile methods, with care. Computer, vol. 35, n. 1, pp. 64-69, 2002. 

BOEHM , B. TURNER, R. Using Risk to Balance Agile and Plan-Driven Methods, Computer, v.36 
n.6, p.57-66. 2003. 

BOISNIER, A.; CHATMAN, J. A. The Role of Subcultures in Agile Organizations. In E. A. M. 
Randall S. Peterson (Ed.), Leading and managing people in the dynamic organization, pp. 87-112. 
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 2003. 

BRASSCOM - Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação. 
Scoring Brazil Innovation and competitiveness in an international context. 2012. Disponível em: 
http://www.brasscom.org.br/brasscom/Ingles/detInstitucional.php?codArea=9&codCategoria=40. 
Acessado em: 22fev2013.  

BRYMAN, A.; BELL, E. Business Research Methods. 3.ed. New York: Oxford University Press, 
2011. 

BYRD, T.A.; TURNER, D.E. Measuring the Flexibility of Information Infrastructure: Exploratory 
Analysis of a Construct. Journal of Management Information Systems. 17(1). 2000. p. 167–208. 

CASTELLS, M. Materials for an exploratory theory of the network society. British Journal of 
Sociology, vol. 51, n. 1, pp. 5-24, 2000. 

CAVALCANTI, M.; GOMES, E. A sociedade do conhecimento e a política industrial brasileira. 
Brasília: MDIC, 2001. Disponível em: <http://portal.crie.coppe.ufrj.br/portal/data/ documents>. 
Acesso em: 31 dez. 2012. 

CHANDAK, S.S.; RANGARAJAN, V.  Flexibility in Software Development Methodologies: Needs 
and Benefits. Cognizant 20-20 insights. 2011.  

CHERRY, S.; ROBILLARD, P. N. The social side of software engineering - A real ad hoc 
collaboration network. International Journal of Human-Computer Studies, vol. 66, n. 7, pp. 495-
505, 2008. 

CHESBROUGH, H.W. Inovação Aberta: Como Criar e lucrar com a tecnologia. Porto Alegre: 
Bookman, 2012. 

CHOU, M.; TEO, C-P.; ZHENG, H. Process Flexibility: Design, Evaluation and Applications. 2008. 
Disponível em: http://bschool.nus.edu/Staff/bizteocp/flexireview.pdf. Acessado em: 13dez2012. 

CHOI, J. N.; PRICE, R. H. The effects of person–innovation fit on individual responses to innovation. 
Journal of Occupational and Organizational Psychology, vol. 78, pp. 83–96, 2005. 

CHOW, T.;CAO, D.-B. A survey study of critical success factors in agile software projects. Journal 
of Systems and Software, vol. 81, n. 6, pp. 961-971, 2008. 

CHU, R.A.; WOOD-JR, T. Cultura Organizacional Brasileira Pós-Globalização. RAP. 

42(5):969-91. 2008. 

COCKBURN, A. Agile Software Development. Addison-Wesley Professional, 2001. 256 P. 

CORTÊS, M.L.; CHIOSSI, T.C.S. Modelos de qualidade de software. Campinas: Editora da 
Unicamp, 2001. 148 p.  



133 
 

CRESWELL, J. W. Research Design: qualitative, quantitative and mixed methods approaches. 
Thousand Oaks: Sage, pp. 179- 204, 2003. 

DINGSØYR, T.;SRIDHAR, S.;BALIJEPALLY, V.;MOE, N. B. A Decade of Agile Methodologies: 
Towards Explaining Agile Software Development. Journal of Systems and Software, vol. 85, pp. 
1213-1221, 2012. 

DOLCI, D.B. Teorizando as Práticas dos Métodos Ágeis no Desenvolvimento de Software Visando ao 
Processo de Inovação das Empresas.  Teoria e Prática em Administração, v. 1, n. 1, 2011, pp. 74-96.  

DUBE, L.;ROBEY, D. Software stories�: three cultural perspectives on the organizational practices of 
software development. Accounting Management And Information Technologies, vol. 9, pp. 223-
259, 1999. 

DYBÅ, T.; DINGSØYR, T. Empirical Studies of Agile Software Development: A Systematic 
Review. Information and Software Technology, 50(9-10): 833-859. 2008. 
doi:10.1016/j.infsof.2008.01.006 

EASTERBY-SMITH, M.; THORPE, R.; LOWE, A. Pesquisa Gerencial em Administração. São 
Paulo: Pioneira, 1999. 

EATON, J.; SMITHERS, J. Tecnologia da Informação: um guia para empresas, gerentes e 
administradores. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 1984. p. 365 

EDEN, A. H.; MENS, T. Measuring Software Flexibility. IEE Software, 153(3). 2006. p. 113–126. 

EISENHARDT, K. M. Building theories from case study research. Academy of Management 
Review, vol. 14, n. 4, pp. 532-550, 1989. 

FERREIRA, L. B.; RAMOS, A. S. M. INFORMATION TECHNOLOGY: COMMODITY OR 
STRATEGICAL TOOL? Journal of Information Systems and Technology Management, v. 2, n. 1, 
p. 69-79, 2005.  

GARCÍA-PENALVO, F.J.; COLOMO-PALACIOS, R; GARCIA, J; THERÓN, R. Towards an 
ontology modeling tool. A validation in software engineering scenarios 

Expert Systems with Applications: An International Journal. V. 39, N. 13, October, 2012. P. 
11468-11478  

GIACHETTI, R.E.; MARTINEZ, L.D.; SÁENZ, O.A.; CHEN, C.S. Analysis of the structural 
measures of flexibility and agility using a measurement theoretical framework. Int. J. Production 
Economics, 86. 2003. P. 47–62.  

GODOY, A. S. Pesquisa Qualitativa: Tipos Fundamentais. Revista de Administração de 
Empresas, São Paulo, vol. 35, n. 3, 1995. 

GORDON, S. R.; GORDON, J. R. Sistemas de informação uma Abordagem Gerencial. Rio de 
Janeiro, RJ: LTC, 2011. p. 377 

GUNSEL, A.; AÇIKGOZ, A; TUKEL, A.; OGUT, E. The Role Of Flexibility On Software 
Development Performance: An Empirical Study On Software Development Teams. Procedia - Social 
and Behavioral Sciences, 58.  2012. P. 853 – 860 

HIGHSMITH, J, & COCKBURN, A. Agile software development: the business of innovation. 
Computer, vol. 34, pp. 120-127, 2001. 



134 
 

HOSSAIN, E.; BABAR, M. A.; PAIK, H. Using Scrum in Global Software Development: A 
Systematic Literature Review. Fourth IEEE International Conference on Global Software 
Engineering (pp. 175–184), 2009. 

JOHN, M. Managing stakeholders in software development Projects. ELSEVIER, 2005.  

KADIR, S.L.S.; NADARAJAH, D. Development of measures for process flexibility: usefulness of 
focus group discussion approach. International Journal of Innovations in Business, 1(2). 2012. P. 
134-150. 

LAN, C.; RAMESH, B.  Agile requirements engineering practices: an empirical study.  IEEE 
Software, January/February, 60-67. 2008. 

LARMAN, C.; BASILI, V. R. Iterative and incremental developments: a brief history. Computer, 
2003. 

LAUDON, K.; LAUDON, J. Sistemas de Informação Gerenciais. São Paulo, SP: Pearson Prentice 
Hall, 2010. p. 428 

LAVILLE, C.; DIONNE, J. A construção do saber: Manual de metodologia da pesquisa em ciências 
humanas. Porto Alegre: Artmed, 1999. 

LEAO, A. L. M. S.; MELLO, S. C. B.; VIEIRA, R. S. G. O papel da teoria no método de pesquisa em 
administração. Organizações em contexto, vol. 5, n. 10, 2009. 

LEE, G.; XIA, W. An Empirical Study on the Relationships between the Flexibility, Complexity 
and Performance of Information Systems Development Projects. 2003. 

LEE, G; XIA, W. Toward agile: an integrated analysis of Quantitative and qualitative field data On 
software development agility. MIS Quarterly, V. 34 N. 1, pp. 87-11. 2010.  

LEVY, P. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. São Paulo: 
Editora 34, 1993. 

LÉVY, P. A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. 2. ed. São Paulo: Loyola, 
1994. 

LEVY, M. HAZZAN, O. Knowledge management in practice: The case of agile software 
development. Proceeding CHASE '09 Proceedings of the 2009 ICSE Workshop on Cooperative and 
Human Aspects on Software Engineering. P. 60-65. 

LI, Y.; JIANG, J.; KLEIN, G. The Antecedents of IS Software Development Team Flexibility - 
Research in Progress. International Research Workshop on IT Project Management 2007. Paper 8. 

LI, Y.; CHANG, K-C; CHEN, H.G; JIANG, J.J. Software development team flexibility antecedents. 
The Journal of Systems and Software, 83. 2010. P. 1726–1734. 

LIU, J.Y-C; CHEN, V.J.; CHAN, C-L; LIE, T. The impact of software process standardization on 
software flexibility and project management performance: Control theory perspective. Information 
and Software Technology, 50. 2008. P. 889–896.  

LIVARI, J.; LIVARI, N. The relationship between organizational culture and the deployment of agile 
methods. Information and Software Technology, vol. 53, n. 5, pp. 509-520, 2001. 



135 
 

MAIA, A.B.; FREITAS, A.V.P.; NUNES, D.J. Um Modelo para Auxiliar a Adaptação de Processos 
de Software. IN: Anais do IV Congresso Brasileiro de Computação, p. 155-160. 2004. 

MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisas, 
amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados. São Paulo: Atlas, 
2010. 

MATHIEU, J.; MAYNARD, M.T.;  RAPP, T. GILSON, L. Team Effectiveness 1997-2007: A Review 
of Recent Advancements and a Glimpse Into the Future. Journal of Management, 2008; 34; 410. 
DOI: 10.1177/0149206308316061 

MENS, T.; TAENTZER, G.; RUNG, O. Detecting Structural Refactoring Conflicts 

Using Critical Pair Analysis. Electronic Notes in Theoretical Computer Science. V. 127, N. 3. 
2005. P. 113–128. 

MINAYO, M.C.S. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 25 ed. Petrópolis: Vozes, 2007. 

MOE, N. B.; DINGSØYR, T.; DYBÅ, T. A teamwork model for understanding an agile team: A case 
study of a Scrum project. Information and Software Technology, vol. 52, n. 5, pp. 480-491, 2010. 

MOZZATO, A.R.; GRZYBOVSKI; D. Análise de Conteúdo como Técnica de Análise de Dados 
Qualitativos no Campo da Administração: Potencial e Desafios. RAC, 15(4), p. 731-747. 2011. 

NAGAPPAN, E.B.V.; MURPHY, N.B.; BASILI, V. R. The Influence of Organizational Structure 
on Software Quality: An Empirical Case Study. ICSE’08, 2008. 

NERUR, S.; MAHAPATRA, R.; MANGALARAJ, G. Challenges of migrating to agile 
methodologies. Communications of the ACM, vol. 48, n. 5, pp. 72-78, 2005. 

NIDUMOLU, S.; SUBRAMANI, M.; ALDRICH, A. Situated learning and the situated knowledge 
web: Exploring the ground beneath knowledge management. Journal of Management Information 
Systems, 18, 2001. 

NOVAES, M. B. C.; GIL, A. C. A pesquisa-ação participante como estratégia Metodológica para o 
estudo do  empreendedorismo social em administração de empresas. Revista de Administração 
Mackenzie, v. 10, n. 1, 2009. 

O´BRIEN, J. A. Sistemas de Informação e as decisões gerenciais na era da internet. São Paulo: 
Saraiva, 2010. p. 431 

OLIVEIRA, J. F. DE. Sistemas de Informação Versus Tecnologia da Informação um impasse 
empresarial. São Paulo, SP: Érica, 2004. p. 139 

PATTON, M. Qualitative evaluation and research methods. Beverly Hills, CA: Sage. 1990 

PEKKANEN, P. Utilizing Organizational Culture Assessment Instrument in Agile 
Software Development Context, pp. 1–23, 2010. 

PINSONNEAULT, A.; RIVARD, S. Information Technology and the Nature of Managerial Work: 
From the Productivity Paradox to the Icarus Paradox? MIS Quarterly, 22 (3). 1998. 

PORTER, M. Competitive Strategy Techniques For Analyzing Industries & Competitors. 1. Ed., 
Free Press, p. 432, 1998. 

PRESSMAN, R. S. Engenharia de software. 6. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2006. 720 p.  



136 
 

PRESSMAN, R.S. Engenharia de software: uma abordagem profissional. Porto Alegre: AMGH, 
2011. 780 p. 

PURBA, S.; SAWH, D.; SHAH, B. How to manage a successful software project: methodologies, 
techniques, tools. 1995. 370 p. 

REIS, C.A.L. Uma abordagem flexível para execução de processos de software evolutivos. Tese 
(Doutorado em Ciência da Computação) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2003. 277 pg. 

REZENDE, D.A. Engenharia de software e sistemas de informação. Rio de Janeiro> Brasport, 
2005. 316 p. 

RODRIGUES-FILHO, J.; LUDMER, G. INFORMATION SYSTEMS: WHAT KIND OF SCIENCE 
IS THIS? Journal of Information Systems and Technology Management, v. 2, n. 2, p. 151-166, 
2005.  

ROYCE, W. W. Managing The Development Of Large Software Systems. IEEE WESCON, 
(August), pp. 1-9, 1970. 

SAUNDERS, M; LEWIS, P.; THORNILL, A. Research Methods for Business Students. Harlow: 
Pearson Education, 2000. 

SCHMIDT, R. Flexibility in Service Processes. CAISE'06 Workshop on Business Process Modelling, 
Development, and Support (BPMDS'06). Luxemburg. June 5-9. 2006. 

SCHONENBERG, M.H.; MANS, R.S.; RUSSEL, N.C.; MULYAR, N.A.; AALST, W.M.P. Towards 
a Taxonomy of Process Flexibility (Extended Version). 

SCHWABER, K. Agile Project Management with Scrum. Microsoft Press, p. 192, 2004. 

SERGIPE. Plano De Desenvolvimento Do Arranjo Produtivo De Tecnologia Da Informação Da 
Grande Aracaju. 2011. Disponível em: 
http://www.neapl.sedetec.se.gov.br/modules/wfdownloads/singlefile.php?cid=2&lid=82 Acessado em: 
22fev2013.  

SETHI, A.K.; SETHI, S.P. Flexibility in manufacturing: A survey. The International Journal of 
Flexible Manufacturing Systems, 2. 1990. P. 289-328. 

SIDKY, A.S.  ARTHUR, J.D.  BOHNER, S.A. A disciplined approach to adopting agile practices: the 
agile adoption framework. ISSE 3(3): 203-216. 2007. 

SINGH, S.N.; GUPTA, S.C. Software project management. New Delhi: Global India Publications 
Pvt Ltd, 2009. 270 p. 

SOARES, M. D. S. Comparação entre Metodologias Ágeis e Tradicionais para o Desenvolvimento de 
Software. Journal of Computer Science, vol. 27, n. 2, p. 6, 2003. 

SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. São Paulo: Pearson, 2007. 552 p. 

SOUSA, S.V.A. Estudo de competitividade da indústria baiana de software. Dissertação (Mestrado 
em Administração) – Universidade Federal da Bahia. 2003. 112 pg. 

SRINIVASAN, J.; DOBRIN, R.; LUNDQVIST, K. “State of the Art” in Using Agile Methods for 
Embedded Systems Development. Annual International Computer Software and Applications 
Conference, vol. 33, pp. 522–527, 2009. 



137 
 

STAIR, R. M.; REYNOLDS, G. W. Principios de Sistemas de Informação. [S.l.] CENGAGE 
Learning, 2011. p. 590  

STRODE, D. E., HUFF, S. L.; TRETIAKOV, A. The impact of organizational culture on agile method 
use. Proceedings of the 42nd Annual Hawai'i International Conference on System Sciences, (pp.1-
9). IEEE Explore. 2009. doi: 
10.1109/HICSS.2009.436 http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4755764&is
number=4755314  

 SUTHERLAND, J.; SCHWABER, K. The Scrum Papers: Nut, Bolts and Origins of an 

Agile Framework, 2011. 

TAPSCOTT, D.; WILLIAMS, A. Wikinomics: Como a colaboração em massa pode mudar o seu 
negócio. Rio de Janeiro: Nova Front, 2007. 

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação. 
São Paulo: Atlas, 1987. 

TRKMAN, P. The Critical Success Factors of Business Process Management. International Journal 
of Information Management, 30(2). 2010. P. 125-134. 

VERGARA, C. S. Métodos de pesquisa em administração. Editora Atlas: São Paulo, 2005. 

VINEKAR, V. Towards A Theoretical Framework Of Information Systems Development 
Strategy: The Contingent Effects Of Organizational, pp. 181-186, 2006. 

VINEKAR, V. C. W.; SLINKMAN, S. N. Can agile and traditional systems development approaches 
coexist? An ambidextrous view.Information Systems Management, pp. 31-43, 2006. 

WILLIAMS, L; COCKBURN, A. Agile software development: It's about feedbackand change. 
Computer, vol. 36, pp. 39-43, 2003. 

YIN, R.K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

XIA, W.; LEE, G. Understanding the flexibility gap of information system development: an empirical 
study. Journal of Information Technology Management, vol. XX, n. 2. 2009.  

ZABOT, J. B. M.; SILVA, L. C. M. Gestão do Conhecimento: Aprendizagem e Tecnologia, 
Construindo a Inteligência Coletiva. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

 

 

 

 

 



138 
 

Apêndice 1 – Roteiro de pesquisa 

Formação dos entrevistados 

o Gostaria que falasse um pouco sobre sua formação e experiência profissional? 

o Com o desenvolvimento de software. 

o Como gerente de projetos. 

o Você poderia me falar um pouco sobre o que você faz no seu trabalho? 

o Comente sobre o seu papel na gerencia de projetos de software. 

o Qual sua motivação para o gerenciamento de projetos de software. 

Modelos de processos 

o Com relação aos projetos desenvolvidos, gostaria que comentasse:  

o Que tipos de sistemas são desenvolvidos. 

o Gostaria que falasse sobre o porte dos projetos e a classificação de acordo com 

o tempo necessário de execução. 

o Sobre o ciclo de vida dos sistemas desenvolvidos 

o  Qual a duração? Quais etapas são realizadas no desenvolvimento desses 

sistemas? 

o Com relação aos modelos de processo utilizados, identifique-os e descreva os casos 

em que são aplicados.    

Flexibilidade no processo de desenvolvimento 

Diante de imprevistos com relação a mudanças no escopo do projeto de sistemas, comente de 

que forma o processo utilizado tem a capacidade de responder as mudanças de forma criativa: 

o O processo utilizado tem a capacidade de incorporar na sua execução, 

caminhos alternativos para o seu desenvolvimento? Comente. 

o Para lidar com o imprevisto, é possível haver mudanças na definição do 

processo original ou as tarefas que o compõe? Comente. 

o O processo utilizado permite que o projeto seja executado, mesmo quando não 

tem a informação completa necessária para que seja executado até a 

conclusão? 

o Existe facilidade de inserção ou substituição de novas partes do software? 

Como isso ocorre. 

� Essas mudanças acontecem sem muitos custos, permitindo a entrega de 

novos produtos para o mercado? De que maneira? 

� Fale sobre as dificuldades encontrada no uso desses processos. 
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Flexibilidade no grupo de trabalho 

Com relação a habilidade do grupo de trabalho em ajustar suas atividades de acordo com as 

condições de mudança. 

o Como ocorrem à definição dos papeis e responsabilidades dentro da equipe com 

relação as atividades exercidas? 

o Quando existe condições de mudanças no projeto, existe a possibilidade de 

ajustes nas funções a fim de responder tais condições? Comente. 

o Na sua opinião, os profissionais envolvidos nos projetos tem a capacidade de 

coordenar a execução de suas atividades?  

o Esses profissionais tem autonomia para definir e gerenciar suas atividades? 

o Você acredita que os profissionais envolvidos nos projetos tem uma visão global de 

todas atividades? 

o Como você percebe o esforço desses profissionais em exercitar suas capacidades 

gerenciais e relações interpessoais para lidar com o imprevisto? Comente. 

o Na sua opinião, de que maneira esse grupo reage diante de condições de mudança nos 

projetos desenvolvidos. 

Flexibilidade com relação ao cliente 

o Explique como surgem as demandas de software e seu grau de complexidade. 

o De que forma os solicitantes/clientes participam no desenvolvimento de software? 

o Como esse solicitante/cliente é visto no ambiente de desenvolvimento de software.  

o Você acredita que a forma como o software é desenvolvido, permite  a sua equipe 

responder as mudanças inerentes ao software, sem comprometer o negócio? 
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Apêndice 2 – Termo de autorização de pesquisa 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

Você está sendo convidado a participar voluntariamente de uma pesquisa. Depois de 
esclarecidas as informações a seguir, caso deseje participar do estudo, favor assinar no final 
deste documento, em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. 

Título do Projeto de Dissertação: Flexibilidade no desenvolvimento de software: a 
percepção de gerentes de projeto que atuam m Aracaju, SE. 

Identificação do pesquisador: 

Pesquisador Responsável: Michell Angelo Santos Lima 

Telefones para contato: (79) 3259-5750, (79) 9929-9472 

E-mail: michell.aju@gmail.com 

Sua participação: 

Para o estudo, você está sendo convidado(a) a me conceder uma entrevista com duração 
média de sessenta minutos, que será gravada e posteriormente transcrita. A entrevista tratará 
dos processos de desenvolvimento de software e o seu estado atual de flexibilidade. 

Fica garantido o sigilo das informações passadas durante a entrevista. O registro da gravação 
da entrevista e sua transcrição serão mantidos em local seguro, e o relatório final de pesquisa 
não trará nenhuma informação que permita traçar a identidade do participante, sem o 
consentimento deste. 

Você não deve, em caso algum, sentir-se obrigado(a) a participar. Sua participação deve ser 
totalmente voluntária. 

Consentimento a assinar: 

Tendo lido e compreendido este texto e tendo a oportunidade de esclarecer os detalhes 
complementares sobre o estudo, eu consinto participar de uma entrevista dirigida por Michell 
Angelo Santos Lima. 

Reconheço que posso me recusar a responder uma ou mais questões se assim eu decidir. Fica 
ainda esclarecido que posso pedir para encerrar o encontro, o que anulará o meu 
consentimento e impedirá o pesquisador de utilizar as informações obtidas até tal momento. 

Autorizo divulgar o nome da organização e meu nome: 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Nome do participante: _______________________________________________________ 

Data: ___/___/___. Assinatura do participante: ___________________________________ 

Data: ___/___/___. Assinatura do pesquisador: ___________________________________ 


