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RESUMO 

A terceirização na área de TI (tecnologia da informação) é uma prática cada vez 

mais utilizada por empresas que buscam novos conhecimentos tecnológicos e 

ampliar suas capacidades de produção e inovação. Nas estatais, tem sido um 

grande desafio para os gestores de TI desenvolver estratégias de terceirização que 

garantam eficiência e concilie oportunidades de criação de valor e inovação, num 

ambiente característico de restrições normativas que são postas pela legislação e 

órgãos reguladores. Este estudo investiga os dilemas da terceirização do 

desenvolvimento de software no ambiente de governo e identifica lacunas que 

possam ser supridas pela gestão do conhecimento. Por meio da revisão da 

literatura, foi possível identificar os problemas típicos e fundamentar as bases 

teóricas nos eixos centrais da gestão do conhecimento e do trabalho colaborativo. A 

metodologia aplicada concilia as abordagens qualitativa e quantitativa, em um 

estudo de caso único, utilizando-se dos instrumentos de observação direta, análise 

documental, questionário e entrevistas. Foram ouvidas 35 pessoas, entre gestores e 

profissionais técnicos, envolvidos com o modelo de “fábrica de software” em uma 

empresa estatal de economia mista. Os resultados apontaram os principais 

problemas, como a saída ou troca de pessoas, lacunas e imprecisões no contrato e 

desgastes por conta de negociações e acordos. As conclusões indicam que o 

sucesso da terceirização passa pela maturidade da gestão da TI, pelo fortalecimento 

do relacionamento na prática da terceirização e por mecanismos que favoreçam as 

interações e trocas de conhecimento, por meio das quais as capacidades de TI são 

complementadas e desenvolvidas. 

Palavras-chave: terceirização de TI; desenvolvimento de software; trabalho 

colaborativo; gestão do conhecimento; capacidades tecnológicas; inovação. 



 

ABSTRACT 

IT (Information Technology) outsourcing is a practice increasingly used by 

companies seeking new technological know-how and expanding their production and 

innovation capabilities. In state-owned companies, it has been a great challenge for 

IT managers to develop outsourcing strategies that ensure efficiency and reconcile 

opportunities for value creation and innovation, in an environment characterized by 

regulatory constraints that set by legislation and regulators. This study investigates 

the dilemmas of outsourcing software development in the governance environment 

and identifies gaps that can be addressed through knowledge management. Through 

the literature review, it was possible to identify the typical problems and to found the 

theoretical bases in the central axes of knowledge management and collaborative 

work. The applied methodology conciliates the qualitative and quantitative 

approaches, in a single case study, using direct observation, document analysis, 

questionnaire and interviews. About 35 people were interviewed, among managers 

and technical professionals involved with the "software factory" model in a state-

owned mixed-economy enterprise. The results pointed out the main problems, such 

as the high turnover, the gaps and inaccuracies in the contract and attrition by 

negotiations and agreements. The conclusions indicate that the success of 

outsourcing goes through the maturity of the IT management, the strengthening of 

the relationship in the practice of outsourcing and mechanisms that favor the 

interactions and exchanges of knowledge, whereby IT capabilities are complemented 

and developed. 

 

Keywords: IT outsourcing; software development; collaborative work; knowledge 

management; technological capabilities; innovation. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 A terceirização de TI (tecnologia da informação) é um tema que desperta 

bastante interesse no contexto das organizações, mas que envolve riscos e 

oportunidades que precisam ser muito bem compreendidos e direcionados para o 

sucesso nesta empreitada. Nos setores de TI da administração pública e das 

empresas estatais, o assunto requer uma atenção ainda maior, pois envolve 

questões que são peculiares a este contexto. A este propósito, Bezerra et al (2014) 

ressaltam as dificuldades postas no momento atual, no caso brasileiro: 

“A contratação de empresa terceirizada, no âmbito das instituições públicas 
ou de economia mista controladas pelo governo, como é o caso da 
distribuidora [uma companhia distribuidora de gás estatal], é tarefa mais 
complexa pela dificuldade de selecionar uma empresa que atenda aos 
aspectos qualitativos conhecidos como currículo da empresa candidata. A 
lei 8.666/93 estabelece critério preço, ou critério de preço e técnica, 
dificultando a definição de um objeto de licitação que contemple, por 
exemplo, o reconhecimento da satisfação de outros clientes quanto aos 
serviços prestados, constantes do currículo. “Isto é mais dramático para 
áreas técnicas, como a TI” como assegurou o gerente de TI da companhia” 
(BEZERRA; DORNELAS; DA CUNHA, 2014, p. 17). 

 A administração pública e as empresas controladas pelo governo (estatais) 

estão entre os principais contratantes de serviços de TI no Brasil, pois movimentam 

um volume muito grande de contratos que contribui fortemente para o crescimento 

do setor (GUARDA; OLIVEIRA; SOUSA JUNIOR, 2015). Dados da Associação 

Brasileira de Software (ABES) mostram que em 2014 o segmento de terceirização 

contribuiu com o maior investimento em serviços de TI no Brasil, com volume de 

US$ 5,7 bilhões e percentual de 39,1% do mercado de serviços. O Governo, por sua 

vez, Figura entre os 5 (cinco) maiores setores em investimento no segmento 

doméstico de software, com participação de 5,1% deste mercado e volume de US$ 

645 milhões. Estes dados mostram não só a participação do governo e dos 

investimentos em terceirização no mercado de TI brasileira como também aponta o 

caminho que vem sendo seguido por muitas empresas, órgãos públicos e 

organizações para responder às demandas do mercado globalizado e melhorar seus 

serviços e resultados por meio da tecnologia da informação (ABES, 2015). 

 A terceirização na área de TI surgiu primariamente como objetivo de redução 

de custos e direcionamento do foco da empresa nas competências essenciais. No 
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entanto, estudos recentes tem sinalizado para a importância da terceirização de TI 

como forma de aquisição de conhecimento externo, criação de valor e inovação para 

o diferencial competitivo da organização (OSHRI; KOTLARSKY; GERBASI, 2015; 

AUBERT; KISHORE; IRIYAMA, 2015; OLIVEIRA; MAÇADA; OLIVEIRA, 2014). No 

segmento de software voltado para o desenvolvimento e manutenção de aplicações, 

estudos mostram o potencial da TI para gerar resultados por meio da terceirização. 

Pesquisas apontam ainda para um cenário de terceirização cada vez mais 

globalizado (offshore outsourcing), bastante explorado no meio acadêmico e 

utilizado por organizações e empresas de TI em todo o mundo (STAL; MORGANTI, 

2011; MATHEW; CHEN, 2013; PERSSON; SCHLICHTER, 2015). 

 Dado o grande interesse da literatura no assunto terceirização no contexto da 

TI, Oshri, Kotlarsky e Gerbasi (2015) investigam, na área de sistemas de informação, 

o papel da governança dos contratos e relacionamentos na estratégia de inovação 

por meio da terceirização e apresentam algumas conclusões. Dentre elas, o estudo 

revela que a terceirização do desenvolvimento de software contribui positivamente 

para a estratégia de inovação, enquanto que a terceirização da manutenção de 

aplicações não exerce efeito positivo. Quanto aos tipos de contratos mais utilizados 

em terceirização, os autores indicam que os contratos de tempo e material e preço 

fixo não exercem contribuição positiva para a estratégia de inovação, enquanto que 

contratos de parcerias (ou a combinação com os anteriores) contribuem 

positivamente para a qualidade do relacionamento no sentido da inovação. 

 Em face deste cenário da importância da tecnologia da informação e do 

segmento de software para as organizações e do posicionamento da TI como 

operadora ou inovadora através da terceirização, se faz necessário que a área da TI 

avance em direção a uma estratégia de gestão e governança dos seus serviços, 

assim como dos seus contratos e relacionamentos (FRAGA; RODRIGUEZ; KONO, 

2015; KIM et al, 2013; OSHRI; KOTLARSKY; GERBASI, 2015). Neste sentido, Kim 

et al (2013) concluem que as abordagens de especificação de contratos e a força do 

relacionamento influenciam significativamente na eficácia da governança para o 

melhor resultado da terceirização de TI. Oshri, Kotlarsky e Gerbasi (2015), por sua 

vez, indicam que a qualidade do relacionamento exerce maior influência positiva e 

moderadora nos efeitos dos contratos para a estratégia de inovação. 
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1.2. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

A pesquisa concentra-se no campo da gestão do conhecimento na área TI, com 

enfoque na prática de terceirização da atividade de desenvolvimento de software no 

ambiente de governo. Para efeito deste estudo, considera-se ambiente de governo, 

o contexto organizacional dos órgãos da administração pública federal (APF) e das 

empresas estatais controladas direta ou indiretamente pela união ou estados 

brasileiros. Apesar das diferenças que existem em termos de legislação e 

regulamentação aplicáveis às empresas estatais e aos órgãos da APF, sendo a lei 

8.666/93 obrigação comum, existem fortes similaridades e preocupações comuns ao 

interesse deste estudo. 

Não faz parte deste trabalho distinguir ou analisar as especificidades, em termos 

de regulamentação, existentes nos (sub) contextos diferentes. O foco do estudo será 

dado ao ambiente e contexto das empresas estatais, onde, através de uma revisão 

abrangente na literatura e estudo de caso em uma empresa estatal de economia 

mista, buscar-se-ão respostas para as questões do problema a ser apresentado. 

1.3. O PROBLEMA DA PESQUISA 

 A terceirização de TI nas empresas estatais, adicionalmente à lei nº 8.666/93, 

é regida pelo decreto nº 7.174/2010 que regulamenta os procedimentos para 

contratação de bens e serviços de informática e automação, conferindo poderes ao 

Ministério do Planejamento e Gestão (MPOG) para expedir normas complementares 

ao que está disposto. Em levantamento de auditoria realizado pelo TCU (Tribunal de 

Contas da União) nos contratos de terceirização no âmbito da administração pública 

federal indireta, foi publicado, no ano de 2010, o acórdão nº 2132/2010 – TCU – 

PLENÁRIO, determinando que o MPOG formalize, junto às empresas estatais, 

orientação para as mesmas adequarem suas práticas de terceirização consideradas 

irregulares, como, por exemplo, a existência de profissionais terceirizados atuando 

em atividades-meio e com relação de subordinação direta e pessoalidade. Dentre as 

orientações do MPOG, destaca-se a análise criteriosa das atividades passíveis de 

terceirização, como exemplo a área de tecnologia da informação, onde existam 

profissionais terceirizados ocupando postos de trabalho previstos nas categorias 

funcionais dos planos de cargos e salários destas empresas. As análises do TCU, 
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ratificadas pelo MPOG, determinam prazos e sugerem a substituição dos 

profissionais terceirizados por empregados próprios concursados (BRASIL, 2010a; 

2010b). 

 Conquanto a orientação do tribunal sinalize um tipo de solução por meio da 

contratação de funcionários que substituam os terceirizados, sua operacionalização 

não é tão simples, especialmente quando olhado do ponto de vista da contratação e 

gestão de pessoas, bem como da eficiência técnica do sistema. Nas empresas 

estatais, onde existem conflitos que muitas vezes são potencializados tendo como 

pano de fundo os interesses políticos e pressões dos sindicatos, as soluções 

encontradas muitas vezes não logram obter eficiência ou resultados sustentáveis 

para as organizações (BEZERRA; DORNELAS; DA CUNHA, 2014; BRASIL, 2010b). 

 Cenários de mudanças, como o exposto acima, causam resistências nas 

pessoas e impactos diretos na organização do trabalho, nas rotinas operacionais e 

no status quo dos empregados. A substituição ou saída de pessoas com 

experiências acumuladas ao longo de muitos anos em atividades tecnológicas e 

intensivas em conhecimento, como na área de desenvolvimento de software, levam 

a perdas do conhecimento técnico-organizacional e da capacidade absortiva da 

organização em se reconfigurar para responder a novos cenários, causando 

impactos nas capacidades produtivas e inovativas das pessoas e da relação com o 

trabalho (COHEN; LEVINTHAL, 1990; ZAHRA; GEORGE, 2002). 

 Especificamente na área de TI para o desenvolvimento de software no 

ambiente de governo, experiências passadas com terceirização de empresas 

provedoras de serviços de software, chamadas “fábrica de software”, mostram a 

problemática envolvida no entorno dos riscos e efeitos que são particulares a este 

contexto. Novas experiências de terceirização vêm sendo realizadas, combinando o 

uso da metodologia ágil no ambiente de governo, mas ainda incipiente, sem 

resultados consolidados e que trazem à tona os conflitos que emanam desta 

abordagem colaborativa para o desenvolvimento de software versus os princípios da 

economicidade, planejamento e vinculação ao instrumento convocatório da 

administração pública (BRASIL, 2013). 
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 As oportunidades advindas de estratégias de terceirização de TI no sentido da 

inovação na área de desenvolvimento de software, como apresentado por Oshri, 

Kotlarsky e Gerbasi (2015) e Kim et al (2013), permitem avanços em conhecimento e 

tecnologia para as organizações, mas que, no ambiente de governo, trazem à tona 

os conflitos existentes, especialmente nas estatais de capital aberto, onde as 

cobranças por lucros e resultados são maiores. A este propósito, o desafio que está 

posto para este estudo consiste em saber: até que ponto é possível um modelo de 

terceirização para o desenvolvimento de software, em um cenário adverso como o 

descrito, que seja aderente às normas e legislações vigentes e permita não somente 

ganhos de eficiência como também avanços na direção de preparar a área de TI 

para um desempenho sustentável e inovador nos seus processos internos, 

considerando as pessoas e resultados para a organização? 

1.4. OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.4.1. Objetivo Geral 

 Analisar os dilemas envolvidos no contexto da terceirização de TI e o 

desenvolvimento de software no ambiente de governo, buscando compreender a 

percepção dos atores que trabalham no modelo de fábrica de software em uma 

empresa estatal de economia mista e identificar lacunas que possam ser supridas 

por meio da gestão do conhecimento. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Investigar na literatura os aspectos teóricos relacionados à problemática da 

terceirização de TI para o desenvolvimento de software no ambiente de 

governo e alternativas no campo da gestão do conhecimento e do trabalho 

colaborativo. 

 Identificar as principais dificuldades percebidas pelos atores envolvidos e os 

dilemas que existem no modelo de terceirização de serviços do tipo fábrica de 

software em uma empresa estatal de economia mista. 

 Avaliar o quanto a gestão do conhecimento, a aprendizagem e o trabalho 

colaborativo podem contribuir com melhores resultados e perspectivas para o 
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modelo de terceirização do desenvolvimento de software no ambiente de 

governo. 

1.5. IMPORTÂNCIA DO ESTUDO E JUSTIFICATIVA 

 A gestão do conhecimento é uma área de estudo interdisciplinar, 

razoavelmente nova no campo de pesquisa, que vem apresentando crescimento 

consistente na literatura e interesse da comunidade científica (QIU; LIV, 2014; 

SERENKO; DUMAY, 2015). Segundo estudo realizado por Serenko e Dumay (2015) 

no período de 1999 e 2013, os temas de maior interesse identificados com base em 

volume de citações foram: tecnologia da informação, cultura organizacional, 

cienciometria, comunidade de práticas, inovação, processos e vantagem 

competitiva. 

 A tecnologia da informação é uma área de conhecimento bastante ampla e de 

diferentes usos no contexto das organizações. Diversos estudos sobre terceirização 

de TI e o segmento de software confirmam o interesse da comunidade científica pelo 

assunto, assim como a sua importância para as organizações neste mercado 

econômico global. Boa parte dos estudos está relacionada aos aspectos de riscos, 

estratégia, gestão e trocas de conhecimento para os objetivos de desempenho, 

inovação e vantagem competitiva para as organizações (GONÇALVES, 2015; 

SILVA, SOUZA NETO, 2015; OSHRI; KOTLARSKY; GERBASI, 2015; OLIVEIRA; 

MAÇADA; OLIVEIRA, 2014; FRAGA; RODRIGUEZ; KONO, 2015; SANTOS; 

CAMPOS, 2013). 

 Observa-se, portanto, uma convergência dos objetivos da terceirização com 

as áreas de interesse mais estudadas da gestão do conhecimento segundo Serenko 

e Dumay (2015). Nesta linha de pesquisa, este estudo pretende aprofundar o 

conhecimento a respeito do tema terceirização de TI e o desenvolvimento de 

software no ambiente de governo, à luz da gestão do conhecimento e do trabalho 

colaborativo para o desenvolvimento de capacidades tecnológicas no sentido da 

inovação. Ao considerar o cenário de mudanças na política de terceirização das 

empresas estatais, buscando o aporte na literatura e nos dilemas práticos da 

empresa estudada, esta pesquisa também amplia o universo de casos empíricos 

que podem contribuir para a criação de uma teoria geral mais substantiva. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 A pesquisa bibliográfica foi iniciada por uma consulta abrangente por artigos 

dos últimos 3 anos encontrados nas principais revistas e congressos nacionais e 

internacionais nas áreas interdisciplinar e de engenharias III da Capes, assim como 

leis, decretos e afins da legislação brasileira, tomando como base os eixos principais 

da pesquisa e palavras-chave relacionadas a terceirização, serviços de TI, 

desenvolvimento de software, trabalho colaborativo, gestão do conhecimento e 

inovação. Em seguida, o portfólio bibliográfico foi complementado por livros de 

referência e dissertações de mestrado relacionados ao tema.  

 O material encontrado permitiu traçar os primeiros passos acerca da situação 

problema e fornecer o aporte teórico necessário para o amadurecimento do tema e 

desenvolvimento da teoria. A este propósito, foi elaborado o mapa da literatura da 

pesquisa, baseado em Creswell (2007) e ilustrado na Figura 1, que cumpriu o papel 

de organizar as ideias nos temas centrais de estudo e delinear os caminhos para 

responder o problema de pesquisa. Segundo Creswell (2007), o mapa da literatura 

permite não só organizar as ideias da pesquisa, como também visualizar como o 

estudo se relaciona com a literatura mais ampla sobre o assunto. 

 

Figura 1 – Mapa da literatura da pesquisa 
Fonte: Elaborado pelo autor. Adaptado de Creswell (2007, p. 54) 



21 

2.1. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 A tecnologia da informação tem se tornado cada vez mais importante e 

essencial para as organizações nos dias de hoje. Empresas de todos os tipos e 

tamanhos, indústrias produtivas ou intensivas em capital, órgãos de governo, etc. 

dependem dos recursos e capacidades de TI para suportar seus processos e 

melhorar o desempenho da organização. Diversos autores definem o papel da TI 

conforme a sua importância e alinhamento com a estratégia da organização. Fraga, 

Rodriguez e Kono (2015), a partir de suas análises na literatura, sugerem a 

classificação destes papeis em 3 níveis de sofisticação da TI: 

i. executora de rotinas: ênfase na operação de TI; fornecimento de serviços 

padronizados; baixo custo; alta eficiência; pouco ou nenhum alinhamento com 

o negócio; não há vantagem competitiva; 

ii. criadora de valor: ênfase na operação de negócio; otimização e geração de 

valor para os processos de negócio; ganhos de eficiência e eficácia 

operacional; alinhamento com o negócio; permite vantagem competitiva; 

iii. transformadora do negócio: ênfase na inovação do negócio; atividades de 

pesquisa e desenvolvimento; novos produtos ou serviços; forte alinhamento 

com o negócio; ganhos significativos em competitividade; diferencial 

competitivo. 

 Em seus estudos e pesquisa realizada com grandes empresas brasileiras, 

Fraga, Rodriguez e Kono (2015) concluem que os papéis mais sofisticados da TI no 

sentido da inovação, como criadora de valor e transformadora do negócio, 

dependem do nível de maturidade da gestão de TI dentro da organização e da sua 

padronização básica preliminar. Os autores acrescentam ainda que a gestão da 

entrega de serviços de TI exerce influência relevante para um ambiente de maior 

maturidade da gestão como um todo, contribuindo positivamente para a 

competitividade e inovação em patamares mais elevados. Nas suas palavras, Fraga, 

Rodriguez e Kono (2015) afirmam que: 

“[...] A literatura especializada sobre gestão de serviços de TI estabelece 
que uma das principais medidas para avaliação da efetividade da TI é o 
nível de maturidade, baseando-se na ideia de que quanto maior o nível de 
maturidade, mais estruturados, formalizados, consistentes, automatizados e 
continuamente aprimorados são os processos empregados para o 
desenvolvimento, implantação, produção e entrega de serviços de TI, de 
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forma a contribuir para a máxima eficiência, qualidade, confiabilidade e 
disponibilidade dos recursos computacionais, satisfazendo assim os 
requisitos exigidos pelos negócios, e contribuindo para a eficácia da sua 
estratégia.” (FRAGA; RODRIGUEZ; KONO, 2015, p. 3). 

 Dentre os modelos de gestão de serviços de TI que existem no mercado, o 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) se apresenta predominante entre 

as empresas brasileiras e amplamente utilizado na indústria mundial como 

arcabouço de melhores práticas voltadas para a qualidade e eficiência no suporte e 

entrega de serviços de TI. Moreno e Andrade (2013), em suas análises, afirmam que 

a adoção de um modelo de governança de TI, como o ITIL, promove melhorias no 

processo de gestão e operação, aumentando o alinhamento entre os serviços 

ofertados pela área de TI e as necessidades do negócio. Porém, o sucesso da sua 

implantação depende de fatores críticos associados à aquisição de novas 

competências, ao ajuste de fatores organizacionais, como a cultura, papéis e 

procedimentos internos; e a própria gestão da mudança (MORENO JR; ANDRADE, 

2013). 

 No que tange aos serviços de desenvolvimento e manutenção de software, o 

modelo CMMI (Capability Maturity Model) é o mais conhecido e utilizado em todo 

mundo, principalmente pelo fator certificador internacional para empresas que 

buscam o mercado offshore de provimento de serviços externos. Santos e Campos 

(2013), em suas análises dos modelos de gestão mais utilizados pelas empresas de 

software e as relações entre eles, indicam que o modelo CMMI recebe diretrizes de 

melhores práticas em gestão de projetos do PMBoK, gestão quantitativa do Lean Six 

Sigma, gestão de aplicações do ITIL e gestão de riscos da norma ISO 27005 (STAL; 

MORGANTI, 2011; SANTOS; CAMPOS, 2013). 

 No Brasil, o modelo de referência para avaliação do processo de software 

(MPS-SW), mantido pelo programa de melhoria de processo de software brasileiro 

(MPS.BR), tem ganhado espaço no mercado de software nacional, principalmente 

nas pequenas e médias empresas. O modelo MPS-SW utiliza como referência as 

normas internacionais de software (ISO/IEC 12207 e ISO/IEC 15504) e se baseia no 

modelo de níveis de maturidade do CMMI (CMMI-DEV), visando manter a sua 

aderência, porém mais simples e estrategicamente apoiado pelo governo para 

aprimorar o processo de software nacional e difundi-lo nas empresas que desejam 

atingir níveis de competitividade nacional e internacional (SOFTEX, 2016).  
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 A emergência por melhores resultados da TI frente às mudanças no cenário 

global a partir dos anos 2000 fez surgir novas abordagens ou métodos para o 

desenvolvimento de software, denominadas ágeis, que vem sendo amplamente 

utilizadas na indústria de software mundial. Este movimento não elimina a 

importância dos modelos de gestão e de processos de software para as 

organizações. Entretanto, a abordagem ágil, menos prescritiva e que enfatiza, dentre 

outras práticas, a flexibilidade e maior colaboração entre as pessoas, pode ser 

combinada com estes modelos para facilitar as empresas alcançarem níveis de 

maturidade e competitividade que o mercado demanda, principalmente das 

empresas provedoras de software (SOUZA et al, 2013; SILVA et al, 2015). 

2.2. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E TRABALHO COLABORATIVO 

 A atividade de desenvolvimento de software é essencialmente colaborativa, 

pois depende da interação entre as pessoas e especialistas de diversas áreas de 

conhecimento para a produção de software. O processo de software, conforme 

prescrito na engenharia de software pode ser entendido como um conjunto de 

métodos, práticas e transformações que um grupo de pessoas emprega para 

desenvolver e manter um software, artefatos e modelos. Segundo Pimentel e Fuks 

(2012), o desenvolvimento de software pode ser facilitado por meio da definição de 

papéis ou funções que permitem a coordenação de atividades e visam a entrega de 

solução ou produto de software. Nesta perspectiva do trabalho colaborativo, estes 

autores afirmam que: 

“[...] O processo de software impõe um fluxo de colaboração entre pessoas 
que desempenham papéis na execução das atividades previstas no 
processo. A definição de papéis e atividades para guiar o desenvolvimento 
de software facilita a coordenação das atividades colaborativas, pois 
possibilita que os atores envolvidos entendam o contexto de 
desenvolvimento e como suas atividades, e as atividades dos colegas, 
afetam uns aos outros [...]” (PIMENTEL; FUKS, 2012, p. 360). 

 Partindo do princípio da teoria da atividade, que, segundo Pimentel e Fuks 

(2012), explica como as pessoas realizam atividades de forma individual ou 

coletivamente, podemos compreender o nível de colaboração de um grupo, mediado 

por ferramentas computacionais ou sistemas colaborativos. O resultado de uma 

atividade depende da inter-relação de 3 (três) aspectos ligados a produção 

(cooperação), distribuição (coordenação) e troca (comunicação). Estes conceitos 



24 

deram então origem ao modelo 3C de colaboração, conforme pode ser visto na 

Figura 2: 

 

Figura 2 – Modelo 3C de Colaboração 
Fonte: Pimentel e Fuks (2012, p. 116) 

 As dimensões do modelo 3C enfatizam a comunicação como meio de troca 

de mensagens, argumentação e negociação entre os indivíduos; a coordenação 

para o gerenciamento de pessoas, atividades e recursos; e a cooperação como 

forma de atuação conjunta em espaço compartilhado para a produção de objetos ou 

informações. Pimentel e Fuks (2012), assim descrevem a característica do trabalho 

em grupo:  

 “[...] No trabalho em grupo, a comunicação é voltada para a ação. 
Enquanto se comunicam, as pessoas negociam e tomam decisões. 
Enquanto se coordenam, os membros do grupo lidam com conflitos e 
organizam atividades para evitar o desperdício de comunicação e dos 
esforços de cooperação [...] Por meio de informações de percepção, o 
indivíduo obtém feedback de suas ações e feedthrough das ações de seus 
colegas [...] (PIMENTEL; FUKS, 2012, p. 119) 

 Diversos autores na literatura abordam os aspectos da colaboração no 

desenvolvimento de software. Arciniegas-Mendez et al (2015) chamam atenção para 

a teoria da regulação no campo da aprendizagem no modelo 3C para analisar o 

desenvolvimento de software moderno, onde cada vez mais os indivíduos 

(desenvolvedores) e grupos de diferentes contextos (especialistas) colaboram entre 

si para desempenhar atividades e resolver problemas. Estes autores destacam a 

importância das comunidades de práticas no desenvolvimento de software e 

propõem a ampliação do modelo 3C, com os aspectos da regulação, para provocar 

insights e identificar lacunas de melhoria nos processos e ferramentas, neste novo 

contexto social de aprendizagem e colaboração. Estas preocupações com a 

aprendizagem e novas tecnologias para colaboração e comunicação são 
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compartilhadas também por Menolli et al (2015) e analisadas sob o aspecto da 

gestão do conhecimento (ARCINIEGAS-MENDEZ et al, 2015; MENOLLI et al, 2015; 

PIMENTEL; FUKS, 2012). 

 Segundo Menolli et al (2015), as novas tecnologias ou ferramentas sociais, 

como as redes sociais, wikis, blogs, fóruns e outras ferramentas de escrita 

colaborativa, chamadas social software (SoSo), suportam o trabalho colaborativo e 

facilitam o processo de aprendizagem e criação de conhecimento. Estes autores 

afirmam que as ferramentas ajudam a criar um ambiente onde os trabalhadores se 

comunicam e colaboram entre si mais efetivamente. Entretanto, os estudos revelam 

que as empresas pesquisadas não exploram todos os recursos completamente, 

mostrando a distância que existe entre a teoria e a prática, também corroborada por 

outros pesquisadores, como Giuffrida e Dittrich (2015), que fundamentam os 

conceitos por trás das ferramentas SoSo para compreender as práticas de 

comunicação e coordenação e adotá-las conforme a necessidade e contexto 

(MENOLLI et al, 2015; GIUFFRIDA; DITTRICH, 2015). 

 Giuffrida e Dittrich (2015) analisam o papel e importância cada vez maior das 

ferramentas colaborativas no contexto do desenvolvimento de software distribuído 

ou global software developoment (GSD), modelo cada vez mais utilizado na indústria 

de software. Neste cenário emergente de trabalho à distância, as ferramentas SoSo 

exercem uma importância ainda maior, visto que são os principais meios de 

comunicação, interação e trocas de informações e conhecimento. Para o sucesso no 

GSD, segundo Giuffrida e Dittrich (2015), se faz necessário compreender os 

conceitos por trás dos protocolos sociais, dos mecanismos de coordenação e dos 

papéis da comunicação para estabelecer e manter práticas colaborativas 

complementares à engenharia de software, assim como fazer melhor uso das 

ferramentas sociais em equipes distribuídas (GIUFFRIDA; DITTRICH, 2015). 

 O cunho técnico dos processos e ferramentas da engenharia de software 

tradicional não são suficientes para suportar o desenvolvimento de software nas 

organizações, fazendo-se necessário considerar o aspecto humano e colaborativo 

desta atividade intensiva em conhecimento. Giuffrida e Dittrich (2015) destacam, de 

estudos anteriores, a relação de sucesso do GSD com a metodologia ágil, no que se 

refere ao uso das práticas colaborativas e dos mecanismos de coordenação, tais 
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como a reunião diária, as retrospectivas e o uso de wikies. (GIUFFRIDA; DITTRICH, 

2015). 

 A metodologia ágil surgiu como um método alternativo à engenharia de 

software tradicional e em resposta da comunidade de software para atender às 

demandas e expectativas do mercado por softwares inovadores em um cenário 

turbulento de negócios e novas tecnologias. Highsmith e Cockburn (2001) e outros 

especialistas de diferentes métodos, como o XP (extreme programming) e o Scrum, 

uniram-se no ano de 2001 e criaram o “Manifesto Ágil”, estabelecendo um 

entendimento comum dos princípios chaves compartilhado entre eles (HIGHSMITH; 

COCKBURN, 2001; AGILE ALLIANCE, 2001): 

i. Indivíduos e interações entre eles mais que processos e ferramentas; 

ii. Software funcionando mais que documentação abrangente 

iii. Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos 

iv. Responder às mudanças mais que seguir um plano 

 Dentre os princípios bases da metodologia ágil, Highsmith e Cockburn (2001) 

destacam a conversa face a face e a efetividade do trabalho conjunto para se atingir 

o sucesso na atividade de desenvolvimento de software. As bases da metodologia 

ágil que valorizam as pessoas e suas interações, convergem com a origem do 

modelo 3C de colaboração estudado por Pimentel e Fuks (2012). Entretanto, este 

não é o único modelo de trabalho. Existem outras formas, bem sucedidas ou não, 

como o modelo "comando e controle", típico de organizações militares e indústrias 

clássicas de produção. Este modelo ainda exerce grande influência na área de 

desenvolvimento de software, principalmente no contexto de terceirização das 

empresas estatais e órgãos da APF, onde as empresas provedoras são comumente 

denominadas “fábrica de software” (HIGHSMITH; COCKBURN, 2001; PIMENTEL; 

FUKS, 2012; BRASIL, 2013). 

 O modelo tradicional de terceirização do desenvolvimento de software vem 

sofrendo desgastes e insatisfações frequentes no ambiente de governo. Ligado a 

isto e à boa aceitação dos métodos ágeis pelos profissionais de TI, diversas 

iniciativas de uso da abordagem ágil nos contratos de desenvolvimento de software 

surgiram nas empresas estatais e órgãos do governo. Com o intuito de conhecer as 
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bases teóricas da metodologia ágil e experiências realizadas na APF, visando 

mapear os riscos e apresentar propostas, o acórdão nº 2314/2013 – TCU – 

PLENÁRIO apresenta um panorama acerca do uso da metodologia ágil nos 

contratos de desenvolvimento de software mantidos pela APF. A este propósito, e 

complementar às análises deste acordão, Silva e Souza Neto (2015) destacam que 

a implantação da metodologia ágil nos contratos de fábrica de software exige 

cuidados, principalmente no que tange ao paradigma e a necessidade de mudanças 

substanciais na forma de trabalho das pessoas e na cultura da organização 

(BRASIL, 2013; SILVA; SOUZA NETO, 2015). 

 Corroborando com as análises de Silva e Souza Neto (2015), Sousa et al 

(2016) destacam também que a implantação da abordagem ágil não é um processo 

simples, especialmente no contexto de terceirização. Segundo estes autores, os 

problemas como a perda de controle do trabalho e das tarefas pelo contratante, 

assim como a alta rotatividade da equipe técnica, característica deste modelo, 

afetam o trabalho e a eficiência do sistema. Neste sentido, Sousa et al (2016) 

chamam a atenção para os conflitos que existem entre os valores da abordagem ágil 

e os princípios da administração pública, os quais são apresentados no Quadro 1 

(BRASIL, 2013; SILVA, SOUZA NETO, 2015; SOUSA et al, 2016). 

Quadro 1 – Conflitos entre os valores da metodologia ágil e princípios da administração pública 

Fonte: Brasil (2013). Adaptado de Sousa et al (2016) 

Valores Ágeis Princípios da Administração Pública Federal 

Maior valorização dos indivíduos e a interação entre 
eles do que os processos e ferramentas 

 
Princípio da eficiência e da impessoalidade. Os processos 
precisam ser realizados e não relegados, sendo que, o menor 
controle e a maior rotatividade de pessoas levam a perdas na 
produtividade da equipe e eficiência do sistema. 
 

Maior valor para o software em funcionamento do que 
uma documentação abrangente  

 
Princípio da eficiência e da vinculação ao instrumento 
convocatório. Desconsiderar a entrega de uma documentação 
adequada do software contratado pode afetar a manutenção futura 
das aplicações e eficiência do sistema. 
 

 
Maior valorização da colaboração com o cliente do que 
negociação de contratos 
 

 
Princípio da vinculação ao instrumento convocatório. A relação 
contratual prevalece sobre a possível colaboração entre as partes, 
porém, a valorização da colaboração pode levar ao contratante 
realizar serviços não cobertos pelo contrato, prática considerada 
abolida pela APF. 
 

Mais valor para responder a mudanças do que seguir 
um plano 

 
Princípio do planejamento, economicidade e eficiência. Mudanças 
não controladas desviam a projeto dos objetivos de prazo e custo 
acordados e podem causar impactos de retrabalho e desembolsos 
excessivos que afetam o custo e eficiência do sistema. 
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 Os princípios que dizem respeito à eficiência, vinculação ao instrumento 

convocatório, pessoalidade, planejamento e economicidade são as bases nas quais 

os órgãos da APF e, indiretamente, as empresas estatais, norteiam a sua forma de 

gestão e contratação de TI, mesmo que contrapondo aos valores de uma 

abordagem reconhecida de sucesso no desenvolvimento de software, aberta a 

mudanças e de valorização dos indivíduos e das interações no processo de 

desenvolvimento de software. Apesar destes conflitos, Silva e Souza Neto (2015) 

afirmam que o uso da abordagem ágil tem atraído cada vez mais seguidores e 

indicando resultados considerados satisfatórios, diferentemente do modelo 

tradicional difundido nas empresas estatais e órgãos do governo, pautado em planos 

rígidos, excesso de documentos, especialização de atividades e ferramentas 

(SILVA, SOUZA NETO, 2015; BRASIL, 2013). 

2.3. ESTRATÉGIA E RISCOS NA TERCEIRIZAÇÃO DE TI 

 A terceirização tem marcado nos últimos anos o cenário de boa parte das 

organizações em todo mundo. O cenário de mudanças no mercado globalizado e as 

oportunidades de negócios que são oferecidas por meio da TI pressionam as 

empresas a buscarem a terceirização não só como objetivo de redução de custos, 

mas cada vez mais como estratégia de inovação e geração de valor para o 

diferencial competitivo da organização. Pesquisas recentes apontam para esta 

direção e muitos autores destacam os riscos envolvidos, assim como os caminhos 

para o sucesso nesta forma de gestão e operação da TI (SAMANTRA; DATTA; 

MAHAPATRA, 2014; OSHRI; KOTLARSKY; GERBASI, 2015; AUBERT; KISHORE; 

IRIYAMA, 2015). 

2.3.1. Riscos e efeitos da terceirização de TI 

 Estudos relacionados a riscos na terceirização de TI são muito pesquisados 

na literatura. Reconhecendo a importância destes fatores para a estratégia de 

sucesso na terceirização, Samantra, Datta e Mahapatra (2014) realizam estudo no 

qual identificam os principais riscos incorridos na terceirização de TI e propõem um 

modelo de classificação e avaliação destes riscos, servindo de apoio para gestores 

nas suas estratégias de terceirização, assim como para o aprofundamento de 

estudos nesta área (SAMANTRA; DATTA; MAHAPATRA, 2014). 



29 

 Em suas análises e estudo de caso aplicado no contexto de empresas 

indianas, Samantra, Datta e Mahapatra (2014) encontram que os riscos estratégicos, 

os riscos técnicos e os riscos do relacionamento exercem maior influência no 

desempenho para o sucesso da terceirização. A Figura 3 mostra a relevância dos 

riscos identificados nas dimensões propostas pelos autores na visão das empresas 

provedoras de serviços de TI pesquisadas.  

 

Figura 3 – Relevância das dimensões de riscos incorridos na terceirização de TI na visão de 
provedores de serviços de empresas indianas 

Fonte: Samantra, Datta e Mahapatra (2014, p. 4019) 

 Neste estudo, Samantra, Datta e Mahapatra (2014) investigam e reúnem os 

fatores de risco da terceirização de TI classificados nas 11 (onze) dimensões 

propostas pelos autores, quais sejam: o risco estratégico, risco do negócio, risco 

financeiro, risco legal, risco operacional, risco do ambiente de negócio, risco de 

informação, risco gerencial, risco do relacionamento e risco do gerenciamento do 

tempo. A lista completa de todos os fatores de risco e suas contribuições de 

relevância encontra-se disponível no ANEXO I. Dentre os riscos identificados, foram 

elencados os 20 (vinte) fatores de maior relevância segundo as análises destes 

autores, conforme pode ser visto no Quadro 2. Esses achados indicam possíveis 

caminhos para investigação do problema em estudo.  
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Quadro 2 – Principais fatores de influência dos riscos que impactam o sucesso da terceirização de TI 

Fatores influenciadores (causas) Dimensão do risco 

1. Mecanismos ineficazes de licitação Relacionamento 

2. Falta de mão de obra Gerenciamento do tempo 

3. Termos inadequados e ambíguos no contrato Relacionamento 

4. Qualidade do serviço prestado pelo fornecedor Relacionamento 

5. Falta de experiência e expertise da organização Financeiro 

6. Falta de conhecimento técnico Técnico 

7. Complexidade de novas tecnologias e interfaces Técnico 

8. Interdependência de atividades Negócio 

9. Problemas de medição Ambiente de negócio 

10. Interdependência de atividades Estratégico 

11. Perda de pessoas técnicas chaves Técnico 

12. Falta de aprendizado organizacional Operacional 

13. Falta de pesquisa em serviços de TI Técnico 

14. Falta de atenção aos detalhes nas fases iniciais Gerenciamento do tempo 

15. Pequeno número de fornecedores Negócio 

16. Interdependência de atividades Informação 

17. Incerteza endêmica Estratégico 

18. Problemas de medição Operacional 

19. Falta de gerenciamento de conflitos Gerencial 

20. Falta de relacionamento entre o cliente e o fornecedor Relacionamento 

Fonte: Samantra, Datta e Mahapatra (2014) 

 Apesar de a dimensão de risco estratégico ser avaliada como de maior 

relevância, conforme mostrado na Figura 3, apenas 1 (um) de seus fatores de 

influência aparece dentre os 10 (dez) maiores. O risco do relacionamento contribui 

com 3 fatores de influência dentre os 10 (dez) maiores, seguido da dimensão de 

risco técnico, com 2 (dois) fatores de influência e as dimensões de risco do 

gerenciamento do tempo, risco financeiro, risco do negócio e do risco do ambiente 

de negócio, com apenas 1 (um) fator de influência dentre os principais riscos 

selecionados. De fato, as dimensões e fatores de riscos da terceirização de TI 

apresentados por Samantra, Datta e Mahapatra (2014) são bastante amplas e 

precisam ser complementadas com outros fatores para o interesse deste estudo, 

principalmente com relação ao contexto estatal e ambiente de governo. 

 No cenário brasileiro da terceirização de TI na administração pública, Guarda, 

Oliveira e Sousa Júnior (2015) destacam a perda do controle de atividades, a perda 

de experiências profissionais, o excesso de burocracia, os conflitos de interesses e a 

possível perda da inteligência do negócio, como desvantagens ou riscos da 
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terceirização de TI. Estes problemas talvez sejam reflexos do que Bezerra et al 

(2014) defende como a falta de seletividade ou critérios definidos para terceirização 

de TI. Segundo estes autores, em estudo de caso com uma empresa estatal 

distribuidora de gás, a terceirização de TI não seletiva (ou sem preparo) leva a 

imprecisões na especificação dos serviços, provocando desgastes na relação 

contratante-contratado e insatisfações de ambas as partes, assim como dos 

usuários finais dos serviços ofertados pela TI (GUARDA; OLIVEIRA; SOUSA 

JÚNIOR, 2015; BEZERRA; DORNELAS; DA CUNHA, 2014). 

 No que tange especificamente à terceirização da atividade de 

desenvolvimento de software, Silva e Souza Neto (2015) apresentam os principais 

riscos incorridos na contratação de fábrica de software com métodos ágeis na APF, 

assim como as ações mitigadoras para reduzi-los e aumentar as chances de 

sucesso. O Quadro 3 apresenta estas análises, onde, vale destacar, para efeito 

deste estudo, os riscos relativos a pessoas, como a colaboração insatisfatória e a 

dificuldade de comunicação; e o risco relativo ao produto, como a forma de 

pagamento não baseada em resultados (SILVA, SOUZA NETO, 2015). 

Quadro 3 – Riscos e ações mitigadoras na contratação do desenvolvimento de software com a 
metodologia ágil scrum na Administração Pública Federal 

Classificação Risco por ordem de importância Ações de mitigação 

Riscos relativos a 
processos 

Falta de planejamento adequado do 
software a ser construído 

 Definir previamente processos e critérios com a área de 
desenvolvimento. 

 Considerar a essência da metodologia ágil, que 
contempla a constante alteração na definição dos 
requisitos. 

Riscos relativos a 
pessoas 

Falta do conhecimento necessário do 
indicado pela área de negócios (Product 
Owner) para o desenvolvimento do 
software 

 Capacitar a área de TI e a área de negócio em 
metodologia ágil.  

 Incentivar a prática de equipes multifuncionais para que 
haja a troca de papéis, se necessário. 

 Contratar coaching para orientação dos gestores de TI e 
de negócio na aplicação da metodologia ágil. 

Falta de comprometimento ou colaboração 
insatisfatória do responsável indicado pela 
área de negócios (Product Owner) no 
desenvolvimento do software 

 Gerenciar o engajamento do Product Owner.  

 Monitorar, avaliar e melhorar continuamente o 
desempenho do Product Owner. 

Dificuldade de comunicação entre a 
equipe de desenvolvimento da contratada 
com o indicado pela área de negócios 
(Product Owner) 

 Estabelecer um plano de comunicação, definindo os 
meios de comunicação e os papéis das partes 
interessadas. 

 Reservar antecipadamente a agenda dos participantes 
para todas as reuniões necessárias. 

Riscos relativos a 
produtos 

Forma de pagamento não baseada em 
resultados 

 Utilização do Planning Poker2, viabilizando assim uma 
forma de medição.  

 O contratante deve controlar o que está sendo entregue 
como produto ou serviço em cada release. 

 Adaptação do ponto de função para a essência da 
metodologia ágil, estabelecendo formas de avaliar as 
entregas e formas de se efetuar o pagamento pelos 
serviços. 

Fonte: Silva e Souza Neto (2016) 
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  Apesar dos problemas da terceirização de TI no ambiente de governo, a 

adoção da metodologia ágil nos contratos de fábrica de software tem se mostrado 

uma alternativa e caminho indicativo de sucesso, desde que sejam considerados os 

aspectos normativos e regulamentares vigentes. Segundo Silva e Souza Neto 

(2015), a relação contratual, em harmonia com o princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório, prevalece sobre a possível colaboração entre as partes. 

Estes autores concluem que a gestão da relação com as partes interessadas é 

fundamental para o alcance de melhores resultados e agregar valor à contratação 

neste modelo (BRASIL, 2013; SILVA, SOUZA NETO, 2015). 

 Gonçalves (2015) analisa o impacto da terceirização de TI na capacidade 

absortiva da organização e destaca o gerenciamento fraco ou insuficiente do cliente 

como um problema relevante. O autor afirma que a curva de aprendizagem e a 

prévia experiência do cliente são determinantes para o sucesso da terceirização e 

sugere que a capacidade absortiva (CA) seja incorporada na lista de riscos, pois a 

falta deste atributo implica em perda de criatividade e da capacidade de inovação. O 

conceito da capacidade absortiva será apresentado adiante neste capítulo 

 Consolidando estes achados, partindo do modelo de classificação das 

dimensões de risco e principais fatores de influência de Samantra, Datta e 

Mahapatra (2014), os mesmos foram relacionados com os achados em Gonçalves 

(2015) e com os problemas ou efeitos da terceirização de TI no ambiente de 

governo, com base nas análises empíricas dos estudos de Bezerra et al (2014), 

Guarda, Oliveira e Sousa Júnior (2015), Silva e Souza Neto (2015) e Sousa et al 

(2016). Como resultado, foi elaborado o Quadro 4, que se mostra uma fonte 

importante para análises adiantes e formulação das perguntas a serem endereçadas 

na pesquisa em campo. 

Quadro 4 – Principais riscos e efeitos da terceirização de TI, incluindo os aspectos do governo 

Dimensões de 
Risco 

Fatores influenciadores (ou problemas) Estudo 

Risco estratégico Interdependência de atividades Samantra, Datta e Mahapatra (2014) 

 Incerteza endêmica Samantra, Datta e Mahapatra (2014) 

 
Falta de seletividade ou critérios definidos para 
terceirização 

Bezerra et al (2014) 

 Estratégia de redução de custo 
Bezerra et al (2014) 
Gonçalves (2015) 

 Perda do controle de atividades 
Guarda, Oliveira e Sousa Júnior (2015)  
Sousa et al (2016) 

 Perda da capacidade absortiva Gonçalves (2015) 

Risco técnico Falta de conhecimento técnico Samantra, Datta e Mahapatra (2014) 
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 Complexidade de novas tecnologias e interfaces Samantra, Datta e Mahapatra (2014) 

 
Perda de pessoas técnicas chaves 
Perda de experiências profissionais 
Alta rotatividade de profissionais 

Samantra, Datta e Mahapatra (2014) 
Guarda, Oliveira e Sousa Júnior (2015) 
Sousa et al (2016) 

 Falta de pesquisa em serviços de TI Samantra, Datta e Mahapatra (2014) 

Risco do 
relacionamento 

Mecanismos ineficazes de licitação 
Restrições regulamentares (ex. Lei 8.666) 

Samantra, Datta e Mahapatra (2014) 
Bezerra et al (2014) 

 
Termos inadequados e ambíguos no contrato 
Imprecisões na especificação de serviços 

Samantra, Datta e Mahapatra (2014) 
Bezerra et al (2014) 

 Qualidade do serviço prestado pelo fornecedor Samantra, Datta e Mahapatra (2014) 

 Falta de relacionamento entre o cliente e o fornecedor Samantra, Datta e Mahapatra (2014) 

 
Desgastes na relação contratante-contratado 
Conflitos de interesse 

Bezerra et al (2014) 
Guarda, Oliveira e Sousa Júnior (2015) 

 Falta de comprometimento ou colaboração insatisfatória Silva e Souza Neto (2015) 

 Dificuldade de interação entre as pessoas Silva e Souza Neto (2015) 

Risco operacional Falta de aprendizado organizacional  Samantra, Datta e Mahapatra (2014) 

 Problemas de medição Samantra, Datta e Mahapatra (2014) 

 Excesso de burocracia Guarda, Oliveira e Sousa Júnior (2015) 

 Forma de pagamento não baseada em resultados Silva e Souza Neto (2015) 

Risco do 
gerenciamento do 
tempo 

Falta de mão de obra Samantra, Datta e Mahapatra (2014) 

Falta de atenção aos detalhes nas fases iniciais Samantra, Datta e Mahapatra (2014) 

Risco financeiro Falta de experiência e expertise da organização 
Samantra, Datta e Mahapatra (2014) 
Gonçalves (2015) 

Risco do negócio 
Interdependência de atividades Samantra, Datta e Mahapatra (2014) 

Pequeno número de fornecedores Samantra, Datta e Mahapatra (2014) 

Risco gerencial 
Falta de gerenciamento de conflitos Samantra, Datta e Mahapatra (2014) 

Gerenciamento fraco ou insuficiente da terceirização Gonçalves (2015) 

Fonte: Adaptado de Samantra, Datta e Mahapatra (2014); Bezerra et al (2014); Guarda, Oliveira e 
Sousa Júnior (2015); Sousa et al (2016); Gonçalves (2015); e Silva e Souza Neto (2015) 

Interessante destacar que os problemas particulares ao contexto do governo 

estão localizados nas dimensões de risco estratégico, risco técnico, risco do 

relacionamento e risco operacional, sendo que os fatores de risco do relacionamento 

aparecem com maior frequência e indicam as preocupações mais latentes na visão 

dos autores. As análises dos fatores de risco e problemas elencados no Quadro 4 

dão ensejos para explorar os dilemas objeto deste estudo, numa visão mais ampla e 

conecta dos problemas, contrapondo-os com as alternativas de solução na 

perspectiva da aprendizagem e do trabalho colaborativo. Esta estratégia de 

abordagem será delineada no capítulo de metodologia. 

2.3.2. Aspectos da governança dos contratos e relacionamentos 

 Pesquisas na literatura sobre o tema terceirização de TI apontam para os 

caminhos da governança e gestão da TI, com atenção para os contratos e 

relacionamentos, e de modelos de terceirização para minimizar os riscos envolvidos 

e facilitar a operação e sucesso da terceirização. A governança da terceirização, 

segundo Kim et al (2013), exerce um papel relevante na coordenação com a 

estratégia e principalmente no alinhamento entre a empresa cliente e o fornecedor 
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para reduzir as incertezas e maximizar os resultados no relacionamento ao longo do 

contrato. A força do relacionamento também é destacada por Samantra, Datta e 

Mahapatra (2014) em seus estudos sobre os riscos e impactos da terceirização (KIM 

et al, 2013; SAMANTRA, DATTA, MAHAPATRA, 2014). 

 Santos e Campos (2013), em suas análises para compreender as origens e 

aspectos da terceirização de serviços de TI, destacam a importância da troca 

constante de informações entre o cliente e o provedor de serviços (fornecedor), 

desde a preparação da proposta até a efetiva operação, e evidenciam as 

preocupações que existem ao longo do relacionamento da terceirização de TI. O 

Quadro 5 mostra as diferentes visões e evolução do foco da terceirização e do 

relacionamento no sentido da inovação. 

Quadro 5 – Evolução do foco da terceirização e do relacionamento no sentido da inovação 

 Foco em custos Foco em qualidade Foco em inovação 

Preocupação do 
cliente 

TI como commodity 
TI suportando atividades 
críticas do negócio 

TI viabilizadora potencial de 
novos valores para o negócio  

Preocupação do 
provedor 

Rentabilidade do contrato 
Desenvolvimento de padrões 
de qualidade 

Desenvolvimento de parceria 

Foco do 
relacionamento 

Constante negociação Melhores práticas de TI 
Ideias/exploração de 
oportunidades 

Resultados 
esperados 

TI econômica TI mais eficiente Negócio do cliente melhor  

Fonte: Santos e Campos (2013) 

 Neste estudo, Santos e Campos (2013) propõem, numa visão mais prática, 

um modelo de terceirização para gestão da oferta e operação de serviços de TI, na 

visão de uso dos provedores de serviços, elaborado com base nas melhores 

práticas dos principais frameworks de serviços de TI existente no mercado e na 

academia, tais como o ITIL (práticas de gestão de serviços de TI); COBIT 

(governança, controles e auditoria de TI); eSCM/SP (práticas de terceirização de TI); 

ISO/IEC 20000 (norma para gestão de serviços de TI); CMMI (maturidade do 

processo de software); Lean Six Sigma; entre outros. O modelo proposto visa 

contemplar o ciclo de vida completo da terceirização, abordando as áreas de 

conhecimento relacionadas à contratação, projeto de implantação, operação, 

governança, qualidade, inovação & conhecimento e segurança da informação 

(SANTOS; CAMPOS, 2013).  
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 Kim et al (2013), em seus achados recentes e corroborados por Oshri, 

Kotlarsky e Gerbasi (2015) e Aubert, Kishore e Iriyama (2015), destacam a 

importância dos aspectos relacionados a governança dos contratos e dos 

relacionamentos para o sucesso da terceirização. Kim et al (2013) propõem o 

conceito da “efetividade da governança” para avaliar o desempenho da terceirização 

de TI e apresentam resultados de pesquisa realizada com gestores de grandes 

empresas clientes contratantes de TI na Korea. Em suas análises, os autores 

concluem que as práticas institucionalizadas de governança, mediadas por uma 

base sólida de especificação de contratos e acordos mútuos que favoreçam um 

relacionamento forte e flexível, influenciam significativamente para o melhor 

desempenho e sucesso da terceirização de TI, reduzindo os riscos e incertezas 

relacionadas à sua gestão e operação neste modelo (KIM et al, 2013; OSHRI; 

KOTLARSKY; GERBASI, 2015).  

 Oshri, Kotlarsky e Gerbasi (2015), por sua vez, apresentam uma análise da 

relação entre a abordagem de governança e a terceirização de TI como estratégia 

de inovação. Estes autores ressaltam o papel da governança dos contratos e 

relacionamentos para a estratégia de inovação e concluem que a qualidade do 

relacionamento exerce maior importância na facilitação da inovação por meio da 

terceirização do que a força do contrato (OSHRI; KOTLARSKY; GERBASI, 2015).  

 Como resultado dos achados de Oshri, Kotlarsky e Gerbasi (2015) e Kim et al 

(2013), foi elaborado o desenho apresentado na Figura 4, adaptado dos modelos 

teóricos, segundo as análises realizadas e consolidada na visão própria do autor. 
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Figura 4 – Governança dos contratos e relacionamentos e seus efeitos na estratégia de inovação 
Fonte: Adaptado de Kim et al (2013) e Oshri, Kotlarsky e Gerbasi (20115) 

 Nesta mesma linha de inovação através da terceirização apresentada por 

Oshri, Kotlarsky e Gerbasi (2015), Aubert, Kishore e Iriyama (2015) aprofundam o 

tema e chamam a atenção para as duas visões paradoxais que se formam quando 

se busca a inovação neste ambiente de restrições característico da abordagem de 

contratos. Estes autores apresentam estudo que exploram os elementos de tensões 

e pressões que são criados e alertam para a importância dos gestores lidarem 

simultaneamente com foco nos elementos opostos para gerir a inovação e a busca 

do desempenho superior da TI através da terceirização. Este cenário caracteriza o 

ambiente da organização ambidestra, o qual requer o reconhecimento formal desta 

dualidade e maturidade da governança na organização, que enfatize o dinamismo 

das ações e decisões de forma balanceada entre os objetivos da terceirização e a 

busca pela inovação (OSHRI; KOTLARSKY; GERBASI, 2015; AUBERT; KISHORE; 

IRIYAMA, 2015). 

2.3.3. Maturidade da gestão da TI e do processo de software 

Tal como Kim et al (2013), Oshri, Kotlarsky e Gerbasi (2015) e Aubert, 

Kishore e Iriyama (2015) destacam os aspectos da governança dos contratos e dos 

relacionamentos para o sucesso da terceirização, Fraga, Rodriguez e Kono (2015) 

chamam a atenção para a maturidade da gestão da TI nas funções de projetos, 

operações, qualidade e segurança. Segundo os autores, a efetividade da TI é 

alcançada por meio da maturidade da gestão relacionada à entrega de serviços 
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(projetos e operações), assim como da sua orientação a padronização e controle 

(qualidade e segurança). A Figura 5 mostra o desenho desse modelo, baseado nas 

fontes da literatura sobre serviços de TI, incluindo o aspecto da governança da 

terceirização (FRAGA; RODRIGUEZ; KONO, 2015). 

 

Figura 5 – Maturidade da gestão da TI nas suas funções, incluindo a terceirização 
Fonte: Adaptado de Fraga, Rodriguez e Kono (2015) 

Os estudos de Fraga, Rodriguez e Kono (2015) apontam que a maturidade da 

gestão da TI no sentido da inovação é alcançada a partir do seu alinhamento 

estratégico inicial com a organização (papel da TI) e da padronização básica dos 

seus processos, cada vez mais estruturados, formalizados, consistentes, 

automatizados e continuamente aprimorados para o desenvolvimento, implantação, 

produção e entrega de serviços. A este propósito, os modelos de governança COBIT 

e ITIL para entrega dos serviço de TI se apresentam como arcabouços de práticas e 

padrões internacionais para os processos de gestão, que visam a otimização do uso 

dos recursos tecnológicos na organização (FRAGA; RODRIGUEZ; KONO, 2015). 

No que tange ao desenvolvimento e manutenção de software, o modelo de 

maturidade CMMI-DEV, conforme apresentado nos estudos de Santos e Campos 

(2013), assim como o MPS-SW, são reconhecidos na literatura e indústria de 

software como referência e guia de maturidade para as empesas de software. A 

Figura 6 apresenta os níveis de maturidade preconizados pelo modelo MPS-SW e a 

equivalência nos níveis do CMMI-DEV, extraída do estudo de Menolli et al (2015). 
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Figura 6 – Comparação dos níveis de maturidade dos modelos CMMI-DEV e MPS-SW 
Fonte: Menolli et al (20115) 

Souza et al (2013) e Silva et al (2015) investigam a relação de valor e 

complemento dos modelos de maturidade, combinado com a abordagem ágil no 

processo de software. Estes estudos, com base na literatura e casos empíricos, 

indicam que as metodologias ágeis ajudam as organizações a atingirem níveis 

iniciais de maturidade, mas que não são suficientes para alcançar os níveis mais 

elevados. Dentre os benefícios da combinação das metodologias ágeis com o 

modelo CMMI, Silva et al (2015) destacam os ganhos em flexibilidade, melhoria de 

processo e resposta à mudanças (SILVA et al; 2015; SOUZA et al, 2013). 

Dado o avanço da abordagem ágil nas organizações, fortalecido pela cultura 

de aprendizagem e colaboração no processo de software, as barreiras entre as 

áreas ou departamentos foram diminuindo. Novas abordagens, como DevOps, tem 

ganhando espaço na indústria de software, ampliando o conceito de agilidade dentro 

da área de TI e na organização. A abordagem DevOps visa aproximar as pessoas, 

especialistas das áreas de desenvolvimento e operação de infraestrutura, para 

entrega de software com maior valor, qualidade e frequência. O conceitos por trás 

da abordagem DevOps estão pautados nos pilares da cultura, automação, medição 

e compartilhamento. Erich et al (2014) acrescentam ainda os aspectos ligados a 

serviços, garantia de qualidade e estruturas e padrões (ERICH, AMRIT, DANEVA, 

2014; FITZGERALD, STOL, 2015). 

Erich et al (2014) destacam a característica adaptativa do DevOps ao 

contexto e sugerem, como perspectiva futura, a criação de um framework para 

implantação nas organizações. Fitzgerald e Stol (2015), numa visão ainda mais 
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holística do ciclo de vida de software, incluem o DevOps, juntamente com outras 

abordagens, como Enterprise Agile, Lean Startup e BizDev, para representar os 

conceitos e atividades emergentes da TI, para maior agilidade e continuidade dos 

processos, alinhados entre o negócio, desenvolvimento de soluções, operação e 

inovação. A Figura 7 representa esta visão, utilizada pelos autores como base para 

proposta de agenda de estudos e transformações da TI nas organizações (ERICH, 

AMRIT, DANEVA, 2014; FITZGERALD, STOL, 2015). 

 

Figura 7 – Visão holística da TI relacionada ao negócio, desenvolvimento, operação e inovação 
Fonte: Fitzgerald e Stol (2015) 

Sob o aspecto da maturidade, Lesser e Ban (2016) identificam 3 dimensões 

relacionadas à agilidade e à entrega contínua para avaliar a maturidade da atividade 

de desenvolvimento de software nas organizações: capacidades, práticas e 

resultados. Segundo estes autores, as atividades emergentes, no entorno do 

DevOps, representam as capacidades necessárias da TI para alinhar rapidamente   

a infraestrutura tecnológica da organização com as mudança que o negócio 

necessita. 

2.4. RECURSOS E CAPACIDADES DE TI 

 Os recursos e capacidades relacionados à tecnologia da informação 

representam a base tecnológica da empresa, compreendida por um conjunto 

complexo de recursos, conhecimentos e habilidades disponíveis para oferecer os 

serviços de TI de maneira coordenada e diferenciada para suportar os processos de 
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negócio e gerar os resultados desejados pela organização. Diversos estudos 

apontam para a importância das capacidades de TI e suas fontes de origem interna 

e externas para criação de valor e diferencial competitivo para a organização. Na 

perspectiva teórica, as capacidades de TI estão relacionadas a algumas teorias da 

gestão estratégica bastante estudadas na literatura e em diferentes campos no 

contexto das organizações, como a teoria baseada em recursos (TBR), teoria da 

complementaridade dos recursos (TCR), teoria das capacidades dinâmicas (TCD) e 

ao construto da capacidade absortiva (CA) nas organizações (MORENO JR; 

CAVAZOTTE; ARRUDA, 2014; OLIVEIRA; MAÇADA; OLIVEIRA, 2014; 

GONÇALVES, 2015). 

 Moreno Jr., Cavazotte e Arruda (2014) apresentam análises relacionadas ao 

estudo das capacidades de TI e destacam a importância do conhecimento 

compartilhado (entre as áreas de TI e o negócio) para o desempenho dos processos 

e vantagem competitiva da organização. Neste sentido, os autores propõe um 

modelo no qual aponta que os efeitos de investimentos nas capacidades ou 

habilidades técnicas, nos recursos tecnológicos e na flexibilidade da infraestrutura, 

são moderados pelo fator de compartilhamento do conhecimento para o maior 

alinhamento operacional (TI e negócio), desempenho dos processos e satisfação 

dos clientes. O estudo de Moreno Jr., Cavazotte e Arruda (2014) reforça a 

pertinência da TBR para explicar a importância da TI em promover capacidades 

tecnológicas competitivas e acrescenta o conhecimento compartilhado como 

relevante para que os gestores de TI conheçam os processos de negócio, assim 

como os gestores de negócio conheçam as capacidades de TI, visando aprimorar os 

processos e viabilizar ganhos superiores em performance e inovação (MORENO JR; 

CAVAZOTTE; ARRUDA, 2014). 

 Oliveira et al (2014) analisam as interações e efeitos das capacidades de TI 

internas e externas no desempenho da organização. Os autores investigam o valor 

de negócio da TI por meio da análise de múltiplas teorias das quais já foram citadas, 

como a TBR, TCR e TCD, assim como a teoria dos custos de transação (TCT). Esta 

abordagem de múltiplas teorias para investigação do fenômeno mostram a 

complexidade e multiplicidade de fatores que influenciam no desempenho das 

capacidades de TI no contexto da organização. Como contribuição do estudo e 

pesquisa aplicada em empresas brasileiras, os autores concluem que as 
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capacidades de TI, interna e externa, tomada em conjunto, influenciam 

positivamente o desempenho do processo e da organização. Por outro lado, as 

capacidades de TI externas, isoladamente, não exercem efeito positivo. Estes 

resultados revelam a importância da interação entre as capacidades internas e 

externas à organização e atestam o valor da TCR como abordagem e estratégia 

para o sucesso da terceirização de TI (OLIVEIRA; MAÇADA; OLIVEIRA, 2014). 

 A capacidade absortiva (CA) está relacionada à capacidade dinâmica da 

organização em reconfigurar seus recursos baseados em conhecimentos adquiridos 

de fontes externas e experiências passadas para criação de novos conhecimentos e 

responder às mudanças no sentido da inovação e desempenho superior para 

vantagem competitiva da organização. O construto da CA foi introduzido por Cohen 

e Levinthal (1990) e explorado por diversos pesquisadores em diferentes 

abordagens ao longo do tempo. Com o objetivo de clarificar e unificar o 

entendimento da CA, Zahra e George (2002) reconceituaram-na como “um conjunto 

de rotinas organizacionais e processos pelos quais firmas adquirem, assimilam, 

transformam e exploram conhecimentos para produzir uma capacidade 

organizacional dinâmica”. A CA depende de um mosaico de atividades, interações e 

trocas entre os indivíduos que, segundo Cohen e Levinthal (1990), representa a 

estrutura de conhecimento da organização. Na revisão de Zahara e George (2002), 

os autores propõem um modelo no qual definem as dimensões da CA e sugerem 

avaliar o fator de eficiência ao longo do tempo, especialmente em indústrias 

baseadas em conhecimento (COHEN; LEVINTHAL, 1990; ZAHRA; GEORGE, 2002). 

 Gonçalves (2015), em seu estudo dos impactos da terceirização de TI na 

capacidade absortiva das organizações (CA), apresenta algumas proposições 

relacionadas à este construto e aos fatores de risco e determinantes de sucesso na 

terceirização de TI. O autor conclui que existe a perda da CA no início do processo 

de terceirização, normalmente quando há substituição ou incorporação de pessoas, 

mas que podem ser revertidas ao longo do tempo, desde que a organização cliente 

não enfraqueça em relação ao fornecedor. As conclusões de Gonçalves (2015) 

indicam que:  

i. A governança do relacionamento afeta positivamente a CA ao longo do 

tempo, enquanto que a governança de contratos prejudica os mecanismos de 
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integração social entre o cliente e fornecedor, exercendo efeito negativo na 

CA; 

ii. A promoção da terceirização para aquisição de expertise influencia 

positivamente o reconhecimento do conhecimento externo e 

consequentemente na CA, enquanto que o objetivo de redução de custos 

afeta negativamente; 

iii. A experiência da empresa cliente em promover a terceirização influencia 

positivamente a identificação do conhecimento externo e, consequentemente, 

a CA; 

iv. Empresas fornecedoras com poderes maiores do que a organização cliente 

influenciam negativamente a identificação e exploração de novos 

conhecimentos e, consequentemente, a CA. 

 As proposições do estudo de Gonçalves (2015) convergem com as 

preocupações de Samantra, Datta e Mahapatra (2014), Kim et al (2013) e Oshri, 

Kotlarsky e Gerbasi (2015) e também apontam caminhos para estudos nas áreas de 

gestão do conhecimento e inovação e das capacidades dinâmicas de aprendizagem 

para criação de um ambiente de acumulação e trocas de conhecimento intra e 

interorganizações. Em se tratando do contexto de TI e de atividade intensiva em 

conhecimento, o desenvolvimento de capacidades tecnológicas em um ambiente de 

inovação aberta e de valorização do seu principal recurso representado pelo 

conhecimento habilita a área de TI para responder as mudanças no tempo e que 

garantam ganhos superiores em desempenho e vantagem competitiva sustentável 

(ZAHRA; GEORGE, 2002; CHESBROUGH, 2015). 

2.5. APRENDIZAGEM E CAPACIDADES TECNOLÓGICAS 

 Estudos sobre capacidades tecnológicas e o processo de aprendizagem nas 

empresas tem sido realizados na literatura e mostrado a importância destes fatores 

para o desenvolvimento de capacidades inovativas, contribuindo para o sucesso e 

alcance de liderança em setores de indústrias em nível mundial. A definição de 

capacidade tecnológica, segundo Figueiredo (2014), pode ser entendida como o 

domínio tecnológico alcançado em uma área de conhecimento através do esforço 

em adquirir, adaptar e/ou criar novas tecnologias em um processo contínuo de 

absorção e criação de conhecimento tecnológico (FIGUEIREDO, 2014).  



43 

 Figueiredo (2014) caracteriza a capacidade tecnológica como o estoque de 

conhecimento acumulado pelos recursos humanos da organização (especialistas, 

bases de conhecimento e de talentos, habilidades, etc.), sistemas organizacionais 

(rotinas, procedimentos e sistemas de gestão) e sistemas tecno-físicos (hardware, 

software, bases de dados, laboratórios, equipamentos, etc.). Importante destacar 

que as capacidades tecnológicas não são diretamente relacionadas ou exclusivas do 

setor de TI de uma empresa, porém é reconhecido o potencial da TI como área de 

suporte tecnológico e provedora de serviços e soluções que podem alavancar o 

desenvolvimento tecnológico da empresa e maximizar os resultados em termos de 

performance e inovação (FIGUEIREDO, 2014; FERREIRA, 2014). 

 As capacidades tecnológicas na área de TI podem ser medidas por suas 

funções desempenhadas na organização, levando em consideração a trajetória de 

acumulação em termos de aprendizagem e desempenho nas atividades de inovação 

e produção. Existem métodos utilizados no mercado para avaliar o desempenho 

tecnológico e inovador das empresas, como, por exemplo, o nível de investimento 

em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e o número de patentes registradas, mas que 

não avaliam níveis intermediários de inovação e preconizam a existência de uma 

área específica de P&D na organização. Neste sentido, fizeram surgir estudos em 

países emergentes, como o caso do Brasil, utilizando um modelo qualitativo para 

avaliação dos níveis de capacidades nas funções tecnológicas da empresa ou área 

de atuação (FIGUEIREDO, 2014; FERREIRA, 2014; FIGUEIREDO; ANDRADE; 

BRITO, 2010).  

 O Quadro 6 apresenta o modelo de avaliação das capacidades de produção e 

inovação nas funções tecnológicas estudadas em Figueiredo et al (2010) para 

avaliar empresas de TI subsidiárias instaladas no Brasil. 

Quadro 6 – Funções tecnológicas e níveis para avaliação de capacidades inovativas em empresas 
contract manufactures de TI 

Funções tecnológicas e níveis para avaliação de capacidades inovativas em empresas contract manufactures de TI 

Capacidades de Produção Capacidades de Inovação 

 
 

Básica Intermediária Avançada Básica Intermediária Avançada 
Liderança 
Mundial 

Funções tecnológicas Gestão de projetos 

Níveis de capacidades 
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Engenharia e processos de software 

Organização e processos da produção de hardware 

Produtos e soluções em tecnologia 

Fonte: Figueiredo et al (2010) 

 Segundo Figueiredo (2014), é importante distinguir as capacidades 

tecnológicas de produção e de inovação. As capacidades tecnológicas de produção 

estão relacionadas às atividades de operação rotineiras, utilizando-se dos recursos, 

sistemas organizacionais, métodos e técnicas gerenciais atualmente existentes. As 

capacidades tecnológicas inovadoras permitem criar, modificar ou aperfeiçoar 

produtos ou sistemas de produção que se diferenciam do mercado em termos de 

competitividade e inovação. O desenvolvimento nas funções tecnológicas de 

produção contribui para acumulação de capacidades inovadoras em um estágio 

mais à frente, mas as diferentes capacidades de produção e inovação são 

acumuladas simultaneamente e evoluídas de maneira independente. Segundo 

Figueiredo (2014), as empresas situadas em países emergentes normalmente 

iniciam seu desenvolvimento tecnológico nas capacidades de produção, como 

imitadoras de empresas situadas na fronteira tecnológica, com o objetivo de 

competir no mercado com foco operacional e na produção (FERREIRA, 2014; 

FIGUEIREDO, 2014). 

 Mecanismos de aprendizagem por meio de trocas de conhecimento entre 

firmas são importantes para o desenvolvimento da empresa nos diferentes níveis de 

capacidades de produção e inovação. Segundo Figueiredo et al (2010), a 

aprendizagem tecnológica pode ser compreendida como um processo de 

transformação do conhecimento adquirido em nível individual (tácito) em 

competências ou capacidades tecnológicas da firma (processos de produção, 

procedimentos, rotinas operacionais, etc.). Figueiredo (2014), apesar de não 

aprofundar os estudos dos mecanismos de aprendizagens, destaca a influência 

destes fatores em seu modelo conceitual de estudo e os definem como 

“mecanismos de aquisição e criação de conhecimento, habilidades e arranjos 

organizacionais para suportar a inovação” (FIGUEIREDO; ANDRADE; BRITO, 2010, 

FIGUEIREDO 2014). 

 Nesta linha de aprendizagem por meio de arranjos organizacionais e trocas 

de conhecimento, Figueiredo et al (2010) investigaram a dinâmica de acumulação 
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das capacidades tecnológicas com base na trajetória de uso e geração de 

conhecimento interempresariais ao longo do tempo. Em seus estudos com 

empresas subsidiárias brasileiras de TI e suas matrizes, os autores analisam os 

vínculos de conhecimento que se forma entre elas, que se baseiam em: (1) 

transações de mercado em bens e serviços, como a terceirização de TI tradicional; e 

(2) fluxos de conhecimento para aprendizagem e inovação, como as parcerias com 

universidades, institutos, consultorias, etc. O Quadro 7 mostra a representação 

deste modelo de vínculos (matriz-subsidiária) e suas características de 

aprendizagem nas capacidades tecnológicas de produção e inovação 

(FIGUEIREDO; ANDRADE; BRITO, 2010). 

Quadro 7 – Modelo de vínculos interempresariais para aprendizagem tecnológica 

Vínculos 
Baseados em transações 
de mercado em bens e 

serviços 

Baseado em fluxos de conhecimento 

Tecnologia existente (produção 
rotineira) 

Vínculos para inovação 

Uso da capacidade 
tecnológica já 
existente na empresa 

MP (Marketing/Produção) 
É meramente uma relação 
comercial envolvendo a 
venda de bens e serviços 
derivados do uso da 
capacidade de produção 
existente. 

 

I (Innovation) 
As empresas já têm capacidade 
tecnológica inovadora e 
colaboram no sentido de utilizá-
la para introduzir inovações, o 
que em geral envolve pesquisa, 
desenvolvimento e design 
conjuntos para novos produtos e 
processos. 

Desenvolvimento de 
capacidade 
tecnológica 
(aprendizagem) 

 

LP (Learning for Production) 
Gera ou amplia a capacidade de 
produção, aprendendo com outra 
subsidiária a produzir produtos, 
utilizar certos processos e/ou 
dominar práticas gerenciais e 
organizacionais. 

LI (Learning for Innovation) 
Desenvolvimento de capacidade 
inovadora, envolvendo 
treinamento, aquisição de 
experiência em nível formal, 
engenharia reversa e melhoria 
incremental. 

Desenvolvimento 
reverso de 
capacidade 
tecnológica 
(aprendizagem) 

 

R-LP (Reverse Learning for 
Production) 
Ocorre quando uma subsidiária 
auxilia a empresa-mãe ou irmã 
no desenvolvimento da 
capacidade básica para produzir, 
utilizar processos e/ou dominar 
práticas gerenciais e 
organizacionais. 

R-LI (Reverse Learning for 
Innovation) 
Ocorre quando uma subsidiária 
auxilia a empresa-mãe ou irmã 
no desenvolvimento de sua 
capacidade inovadora, por meio 
de treinamento formal, 
engenharia reversa e melhoria 
incremental. 

Fonte: Figueiredo et al (2010) 

 A perspectiva de aprendizagem e acumulação de capacidades tecnológicas 

por meio dos fluxos de conhecimento se aproxima do construto da capacidade 

absortiva, que, segundo Cohen e Levinthal (1990), representa as interações e trocas 

entre os indivíduos que formam a estrutura de conhecimento da organização. 

Martín-de Castro (2015) afirma que o conhecimento, como recurso, e a inovação 

tecnológica, como uma capacidade dinâmica, são as fontes chaves para as 

empresas que desejam sustentar vantagem competitiva e sobreviver no contexto de 
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indústrias baseadas em conhecimento e tecnologia. Estas abordagens reunidas e 

capitaneadas pela gestão do conhecimento, com foco na área de TI e na atividade 

de desenvolvimento de software, indicam caminhos de estudos e oportunidades 

para as organizações (COHEN; LEVINTHAL, 1990; FIGUEIREDO; ANDRADE; 

BRITO, 2010; MARTÍN-DE CASTRO, 2015). 

2.6. GESTÃO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO 

 A gestão do conhecimento (GC) é uma área interdisciplinar bastante estudada 

na literatura, de grande importância e amplas possibilidades de uso no contexto das 

organizações. Na relação com a tecnologia da informação, a GC apresenta um 

campo rico de pesquisas e interesse das organizações que mostram o seu 

crescimento e perspectiva futura. A criação de conhecimento organizacional 

compreende a capacidade que a empresa tem de criar conhecimento, disseminá-lo 

na organização e incorporá-lo a produtos, serviços e sistemas. A capacidade 

absortiva (CA) contribui com os aspectos organizacionais da GC no que tange a 

dinâmica de aprendizagem e mecanismos que favorecem a criação de um ambiente 

de trocas e geração de conhecimento. Processos de aprendizagem por meio de 

fluxos de conhecimento e relacionamentos interempresariais ao longo do tempo são 

determinantes para acumulação de capacidades tecnológicas de produção e 

inovação. A área de TI se apresenta como potencial para apoiar ou promover o 

desenvolvimento destas capacidades, principalmente em contexto de economia 

aberta e competição globalizada. No que tange ao desenvolvimento de software, por 

ser uma ciência relativamente nova e que envolve o capital intelectual na manufatura 

de produção, existem oportunidades de aplicação da GC para o amadurecimento da 

disciplina na perspectiva comportamental. A este propósito, emerge a importância da 

gestão do conhecimento e do capital intelectual para criar um ambiente de trocas e 

promover a cultura de compartilhamento de conhecimento nas organizações 

(SERENKO; DUMAY, 2015; RODRIGUEZ, 2010; COHEN; LEVINTHAL, 1990; 

MARTÍN-DE CASTRO, 2015; FIGUEIREDO; ANDRADE; BRITO, 2010; FERREIRA, 

2014; GALVIS-LISTA; SÁNCHEZ-TORRES, 2013; GHOBADI, 2015). 

 Partindo do entendimento que a gestão do conhecimento é um tema 

abrangente e de difícil definição, de muitas possibilidades de usos e benefícios para 

as organizações, no sentido de organizar os conceitos e orientar pesquisadores e 
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organizações em estudos e iniciativas no campo da gestão do conhecimento, Earl 

(2001) propõe um framework de classificação da GC, baseado nas abordagens até 

então utilizadas na literatura. O Quadro 8 mostra a taxonomia adotada por Earl 

(2001) para definir as escolas de pensamento e descreve o foco principal destas 

abordagens (EARL, 2001).  

Quadro 8 – Taxonomia e classificação das abordagens e escolas da gestão de conhecimento 

Abordagem Tecnocrática 

Escola de Sistemas Foco na tecnologia para criação de bases de conhecimento (codificação do conhecimento) 

Escola Cartográfica Foco na criação de mapas de conhecimento, por meio da conectividade das pessoas  

Escola de 
Engenharia 

Foco nos processos de trabalho por meio dos fluxos de conhecimento para promover as 
capacidades centrais da organização  

Abordagem Econômica 

Escola Comercial 
Foco na receita por meio da exploração e comercialização do capital intelectual da organização 
(ativos de conhecimento) 

Abordagem Comportamental 

Escola 
Organizacional 

Foco em redes de trabalho, por meio de comunidades para aumentar a conectividade e buscar a 
colaboração para o compartilhamento de conhecimentos 

Escola Espacial Foco no espaço físico, a fim de permitir maior proximidade entre as pessoas 

Escola Estratégica 
Foco no entendimento de que o conhecimento é um recurso estratégico para o sucesso da 
organização 

Fonte: Earl (2001) 

 Diferentes usos e resultados de sucesso foram alcançados por meio de 

iniciativas de GC nas organizações e que fazem parte do estudo e proposta de Earl 

(2001). Galvis-Lista e Sánchez-Torres (2013) investigam a GC no processo de 

desenvolvimento de software e encontram que a maioria dos casos empíricos estão 

relacionados à iniciativas de melhoria em processos, com predominância de 

interesse nas abordagens de codificação do conhecimento, mapeamento do 

conhecimento organizacional e no fortalecimento da estrutura da organização para 

as trocas e transferência de conhecimento. Por outro lado, nas análises das práticas 

de GC encontradas nos modelos de processos de software mais utilizados pelos 

países das América Latina, como o CMMI e o MPS.BR, os autores chamam a 

atenção para o foco tecnológico, em repositórios de conhecimento, como forma de 

captura e armazenamento de melhores práticas, lições aprendidas, artefatos do 

processo, etc. (EARL, 2001; GALVIS-LISTA; SÁNCHEZ-TORRES, 2013). 
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 As análises de Galvis-Lista e Sánchez-Torres (2013) mostram que as práticas 

relacionados a GC existentes nos modelos de processos de software pesquisados 

limitam-se às perspectivas das escolas de sistemas e engenharia, deixando de lado 

a abordagem comportamental das escolas organizacional e estratégica. Este achado 

é corroborado pelos estudos de Menolli et al (2015), que investigam as ferramentas 

colaborativas utilizadas por empresas brasileiras certificadas MPS.BR, que concluem 

que os problemas não estão relacionados à tecnologia, mas sim aos fatores 

organizacionais, como a cultura de compartilhamento de conhecimento. Isto mostra 

a lacuna que existe nos modelos de processo de software, por não prescrever os 

aspectos comportamentais da GC em seus processos. Segundo indicam Galvis-Lista 

e Sánchez-Torres (2013), esta ausência decorre do avanço e reconhecimento da 

metodologia ágil pela indústria de software como disseminadora da cultura de 

aprendizagem e trocas de conhecimento nas organizações (GALVIS-LISTA; 

SÁNCHEZ-TORRES, 2013; MENOLLI et al, 2015).  

 A este propósito, a abordagem comportamental de Earl (2001) complementa 

as demais abordagens no sentido de considerar as competências humanas nas 

iniciativas de GC. Dentre as características desta abordagem (comportamental), 

segundo Earl (2001), vale destacar o aspecto da colaboração para o 

compartilhamento do conhecimento intra e interorganizações, da escola 

organizacional; a socialização para facilitação das trocas de conhecimento, da 

escola espacial; e a consciência de que conhecimento representa um recurso 

estratégico para a organização, da escola estratégica (EARL, 2001). 

 Percebe-se a relação de valor e complemento entre a abordagem 

comportamental da GC e o construto da CA. Earl (2001) afirma que o investimento 

na criação, compartilhamento, uso e proteção do conhecimento geram valor e 

diferencial para a estratégia e performance da organização. Zahara e George (2002) 

afirmam que o desenvolvimento nas dimensões de aquisição, assimilação, 

transformação e exploração do conhecimento produzem uma capacidade 

organizacional dinâmica que contribui para o desempenho superior e vantagem 

competitiva da organização, especialmente em contexto dinâmico e intensivo em 

conhecimento. Em ambas abordagens o conhecimento é o elemento-chave, mas 

que depende de mudanças na cultura de aprendizagem e um ambiente de trocas 



49 

para o alcance dos resultados desejados pela organização (EARL, 2001; ZAHRA; 

GEORGE, 2002). 

 Tal como Galvis-Lista e Sánchez-Torres (2013) afirmam que a gestão do 

conhecimento é crítica para as empresas de desenvolvimento de software e 

destacam o interesse da literatura nas iniciativas de GC voltadas para a cultura de 

compartilhamento de conhecimento nas organizações, Ghobadi (2015) reforça que o 

desenvolvimento de software é um processo colaborativo e intensivo em 

conhecimento, que requer a troca constante de informações, ideias e saberes em 

diferentes domínios de conhecimento. A pesquisadora investiga os direcionadores 

para o compartilhamento de conhecimento em equipes de desenvolvimento de 

software e propõe uma classificação de framework na perspectiva de mudança 

organizacional. A este propósito, o estudo de Ghobadi (2015) complementa o estudo 

de Galvis-Lista e Sánchez-Torres (2013) no sentido de mostrar um caminho da GC 

como framework à parte para fortalecer a cultura e direcionar o compartilhamento de 

conhecimento no processo de desenvolvimento de software (GALVIS-LISTA; 

SÁNCHEZ-TORRES, 2013; GHOBADI, 2015).  

 Ghobadi (2015) analisa os diferentes contextos e abordagens utilizadas para 

direcionar o compartilhamento de conhecimento no desenvolvimento de software, 

como, por exemplo, o desenvolvimento geograficamente distribuído (times virtuais), 

equipes de desenvolvimento ágil e projetos de terceirização. Em seus achados, a 

autora destaca a maior preocupação e ocorrência de estudos que investigam o 

desenvolvimento geograficamente distribuído (ou desenvolvimento offshore), com 

foco emergente nas relações de compartilhamento de conhecimento entre as 

empresas cliente e o fornecedor (GHOBADI, 2015). 

 Os direcionadores propostos por Ghobadi (2015) estão ancorados em um 

modelo de classificação baseado na teoria de mudança organizacional, que 

considera as interações entre seus componentes (atores, estrutura, tarefas e 

tecnologia). A partir deste modelo, Ghobadi (2015) propõe uma classificação para 

análise dos seguintes direcionadores para o compartilhamento de conhecimento:  

i. Relacionados a pessoas: são os direcionadores relacionados à diversidade, 

capacidade e percepção das equipes que afetam o compartilhamento de 

conhecimento na organização; 
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ii. Relacionados a estrutura: são os direcionadores relacionados à estrutura e 

práticas na organização que e também influenciam o compartilhamento de 

conhecimento; 

iii. Relacionados a tarefas: são os direcionadores relacionados ao contexto e às 

tarefas que de uma certa forma afetam o compartilhamento do conhecimento; 

iv. Relacionados a tecnologia: são os direcionadores tecnológicos como 

templates, ferramentas e metodologias que também afetam o 

compartilhamento do conhecimento. 

 Com base nos achados de Ghobadi (2015) e na linha de interesse desta 

pesquisa, o Quadro 9 mostra um resumo dos fatores que direcionam o 

compartilhamento de conhecimento nas equipes de desenvolvimento de software. A 

autora sugere este modelo para aprofundar e analisar contextos específicos em 

equipes de desenvolvimento de software. A lista completa dos fatores 

direcionadores encontra-se no ANEXO II. 

Quadro 9 – Direcionadores do compartilhamento de conhecimento em equipes de desenvolvimento 
de software 

Direcionadores relacionados a pessoas 

Diversidade 

Referem-se aos fatores relacionados à 
diversidade das competências dos profissionais 
e equipes, distância geográfica, tempo, etc. que 
podem direcionar o compartilhamento de 
conhecimento. 

Heterogeneidade da equipe, distribuição 
geográfica, etc. 

Capacidade 

Referem-se aos fatores relacionados ao 
conhecimento dos membros da equipe, perfil e 
experiência, capacidade de contribuição coletiva, 
etc. que podem direcionar o compartilhamento 
de conhecimento. 

Credibilidade do comunicador, capacidade do 
comunicador, mentalidade do receptor do 
conhecimento, tempo que a equipe está junta, 
memória transitiva (quem sabe o que), etc. 

Percepções das 
equipes 

Referem-se aos fatores de percepção, atitudes e 
valores dos membros da equipe que podem 
direcionar o compartilhamento de conhecimento. 

Senso de identidade com a equipe, compromisso 
com o projeto e a organização, necessidade de se 
tornar parte do grupo, etc. 

Direcionadores relacionados a estrutura 

Organização da 
equipe 

Referem-se aos fatores relacionados a 
organização da equipe e condução dos projetos 
que podem direcionar o compartilhamento de 
conhecimento. 

Mudanças na alocação da equipe/locais remotos, 
incorporação do cliente no processo, atribuição de 
papeis representativos para compartilhar 
conhecimento, etc. 
  

Práticas 
organizacionais 

Referem-se aos fatores relacionados a normas 
da organização, redes de comunicação e 
práticas que podem direcionar o 
compartilhamento de conhecimento. 

Cultura organizacional de compartilhar ideias e 
pensamentos, comunidades de práticas, redes 
informais de conhecimento, comunicação 
frequente, interações face a face, treinamento 
formal de clientes, práticas de comunicação 
estabelecidas, regras e procedimentos de 
comunicação, autonomia da equipe, etc. 

Direcionadores relacionados a tarefas 

Tarefas 
Referem-se aos fatores associados ao contexto 
do projeto e das tarefas, como a complexidade e 
o conhecimento tácito, que podem direcionar o 

Riscos do projeto, tarefas compartilhadas entre 
desenvolvedores-usuários, conhecimento que 
precisa ser compartilhado (tácito/explícito, 
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compartilhamento de conhecimento. funcional/negócio), etc. 

Direcionadores relacionados a tecnologia 

Tecnologia 

Referem-se aos fatores tecnológicos como 
templates, ferramentas e metodologias que 
podem direcionar o compartilhamento de 
conhecimento. 

Fronteiras dos objetos (artefatos e documentos), 
metodologia do projeto (scrum, cascata, etc.), 
padronização de templates e métodos, uso de 
tecnologias colaborativas, etc. 

Fonte: Ghobadi (2015) 

 Os fatores comportamentais de percepção da equipe no compromisso com a 

organização, juntamente com as práticas voltadas para direcionar o 

compartilhamento de conhecimento, como as comunidades de práticas, redes 

informais de conhecimento, comunicação frequente, autonomia da equipe, interação 

face a face, etc. são destacadas no estudo de Ghobadi (2015). Ainda assim, o papel 

das tecnologias colaborativas, mais relacionadas ao contexto do desenvolvimento de 

software distribuído, modelo cada vez mais comum nas relações de trabalho intra e 

inter organizações, também merece destaque e atenção quanto às diferenças de 

cultura, localização geográfica e heterogeneidade das equipes nas iniciativas de 

gestão do conhecimento. 

 Complementando a abordagem comportamental de Ghobadi (2015), as 

teorias no campo da aprendizagem e compartilhamento do conhecimento foram 

estudadas por Menolli et al (2015) com o objetivo de analisar as ferramentas 

utilizadas por empresas brasileiras provedoras de software que implementam os 

conceitos por trás da teoria. O Quadro 10 mostra este resumo. 

Quadro 10 – Ferramentas que promovem os conceitos por trás da teoria de aprendizagem e 
compartilhamento de conhecimento 

Teoria Conceito Ferramentas 

Modelo SECI  
 
(espiral do 
conhecimento) 

Externalização 
Repositório de documentos compartilhados, wikis, ferramentas de escrita 
colaborativa, redes sociais, blogs, ferramentas proprietárias e sistemas de 
discurso. 

Internalização Wikis e ferramentas de escrita colaborativa. 

Combinação 
Redes sociais, wikis, ferramentas de escrita colaborativa, repositório de 
documentos compartilhados, blogs, ferramentas proprietárias e sistemas de 
discurso. 

Socialização Wikis e ferramentas de escrita colaborativa. 

Comunidades 
de prática 

Comunidades de 
prática 

Redes sociais, wikis, ferramentas de escrita colaborativa e repositório de 
documentos compartilhados. 

Single and 
double loop 
learning 

Single-loop 
Redes sociais, wikis, ferramentas de escrita colaborativa, repositório de 
documentos compartilhados, blogs, ferramentas proprietárias, sistemas de 
discursos e tags. 

Double-loop Wikis e ferramentas de escrita colaborativa 

Fonte: Menolli et al (2015) 
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 As teorias relacionadas à criação do conhecimento do modelo SECI 

(Socialização, Externalização, Combinação e Internalização), as comunidades de 

práticas e os fluxos de aprendizagem single-and-double-looping, não serão 

aprofundadas neste estudo. Nas análises de Menolli et al (2015), os autores 

encontram que, por mais que as ferramentas utilizadas ajudam a promover o 

aprendizado e compartilhamento de conhecimento no desenvolvimento de software, 

a maioria das empresas considera que as informações não são organizadas 

eficientemente, a inclusão de conteúdo demanda tempo e existem problemas 

relacionados ao acesso, registro e consulta de informações.  

 As conclusões de Menolli et al (2015) indicam que as empresas brasileiras, 

principalmente as que desejam expandir seu mercado para o desenvolvimento 

offshore, precisam promover melhorias no processo de software para o melhor uso 

das ferramentas de GC encontradas nas organizações. Ainda assim, os autores 

indicam que as ferramentas utilizadas não são suficientes e completas para 

promover a aprendizagem e compartilhamento de conhecimento no processo de 

software, fazendo-se necessário explorar a abordagem comportamental da GC, 

buscando práticas complementares à engenharia de software para promover a 

cultura de compartilhamento de conhecimento e inovação nos processos internos e 

externos à organização. 
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3. METODOLOGIA  

A metodologia de pesquisa determina a escolha do desenho e abordagens 

utilizadas, as quais, segundo Gray (2012), são influenciadas pela perspectiva teórica 

e postura epistemológica adotada pelo pesquisador. Na linha de pesquisa adotada, 

definiu-se por uma abordagem qualitativa, combinada com os métodos de análises 

aderentes aos instrumentos utilizados em campo. 

3.1. ETAPAS DA PESQUISA E MÉTODOS UTILIZADOS 

A partir da definição do tema e da situação problema, foram formulados os 

objetivos da pesquisa e, concomitante, realizadas as buscas na literatura para 

compreender o fenômeno local no contexto global. Dada a característica da 

pesquisa voltada para o estudo de problemas reais no contexto de uma organização, 

o desenho de estudo de caso foi escolhido como abordagem da pesquisa aplicada 

em campo. A Figura 8 mostra, em linhas gerais, as etapas percorridas e os métodos 

utilizados, desde a revisão da literatura até a coleta e análise dos dados, para se 

chegar aos resultados e conclusões do estudo (GRAY, 2012). 

 

Figura 8 – Etapas e métodos utilizados para pesquisa 
Fonte: Adaptado de Gray (2012, p. 12) 
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A escolha do método de pesquisa buscou conciliar a natureza exploratória e 

qualitativa do estudo de caso com o interesse pelos dados estatísticos e 

abrangência do método quantitativo, empregado por meio de uma pesquisa de 

levantamento. Foram utilizados os instrumentos de coleta e análise dos dados 

obtidos pelos meios de observação direta, questionário, entrevista e documentos da 

organização. Neste sentido, emerge a característica mista da pesquisa, com 

múltiplas evidências, valendo-se de meios de triangulação para equilibrar eventuais 

fraquezas de um caso único e aumentar a validade interna e confiabilidade nos 

resultados (GRAY, 2012). 

Em relação aos métodos mistos, Gray (2012) reconhece as divergências 

epistemológicas entre as duas abordagens, mas aponta para o início de consenso 

em sua definição: 

“Os métodos mistos já foram definidos como a coleta ou análise de dados 
quantitativos e qualitativos em um único estudo, no qual os dados são 
coletados de forma concomitante ou sequencial, recebem prioridade e 
envolvem a integração de dados em uma ou mais etapas no processo de 
pesquisa” (GRAY, 2012, p. 166). 

3.2. ALINHAMENTO DAS QUESTÕES E INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

O processo de estudo de caso requer do pesquisador desenvolver uma postura 

teórica, por meio de hipóteses ou perguntas de pesquisa, alinhadas com o objetivo e 

fundamentadas na literatura. A este propósito, foi elaborado o Quadro 11, com as 

questões e instrumentos utilizados para coleta dos dados. Este alinhamento se 

mostrou importante para nortear as perguntas do questionário e roteiro de entrevista, 

assim como fundamentar as análises e conclusões do estudo (GRAY, 2012). 

Quadro 11 – Alinhamento das questões com a literatura e instrumentos para coleta de dados 

Objetivos específicos Questões 
Fundamentação 
teórica 

Instrumento 
de pesquisa 

Identificar as principais 
dificuldades percebidas 
pelos atores envolvidos 
e os dilemas que 
existem no modelo de 
terceirização de 
serviços do tipo fábrica 
de software em uma 
empresa estatal de 
economia mista. 

Quais são os maiores problemas na percepção das 
pessoas que trabalham com o modelo de 
terceirização de fábrica de software? 
Samantra, Datta e Mahapatra, 2014; Bezerra et al, 2014; 
Guarda, Oliveira e Sousa Júnior, 2015; Gonçalves, 2015; 
Sousa et al, 2016; Silva e Souza Neto, 2015 

Riscos na 
terceirização de TI;  
 
Capacidade 
absortiva; 
 
Restrições no 
ambiente de governo;  
 
Trabalho 
colaborativo;  
 
Metodologia ágil;  

Observação 
direta 
 
Questionário 

Os problemas enfrentados criam tensões ou dilemas 
que afetam o dia a dia do trabalho e das pessoas 
com quem os atores se relacionam? 
Gonçalves, 2015; Bezerra et al, 2014; Guarda, Oliveira e 
Sousa Júnior, 2015; Sousa et al, 2016; Silva e Souza 
Neto, 2015; Cohen e Levinthal, 1990 
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Quais são os principais dilemas na visão dos atores 
que trabalham no modelo de fábrica de software? 
Bezerra et al, 2014; Gonçalves, 2015; Ghobadi, 2015; 
Giuffrida e Dittrich; 2015; Oshri, Kotlarsky e Gerbasi, 
2015; Kim et al, 2013; Aubert, Kishore e Iriyama, 2015; 
Pimentel e Fuks, 2012; Agile Alliance, 2001; Highsmith e 
Cockburn, 2001; Silva e Souza Neto, 2015;  

 
Estratégia de 
inovação por meio da 
terceirização de TI; 
 
Governança dos 
contratos e 
relacionamentos; 

Avaliar o quanto a 
gestão do 
conhecimento, a 
aprendizagem e o 
trabalho colaborativo 
podem contribuir com 
melhores resultados e 
perspectivas para o 
modelo de terceirização 
do desenvolvimento de 
software no ambiente 
de governo. 

As interações, as trocas de conhecimento e 
colaboração entre os atores são importantes para o 
desempenho e resultado do trabalho no modelo de 
fábrica de software? 
Oliveira et al, 2014; Figueiredo et al, 2010; Pimentel e 
Fuks, 2012 

Teoria da 
complementaridade 
dos recursos;  
 
Capacidades de TI 
interna e externa; 
 
Trabalho 
colaborativo; 
 
Iniciativas de gestão 
do conhecimento; 
 
Metodologia ágil; 
 
Aprendizagem nas 
capacidades 
tecnológicas de 
produção e inovação; 

 
Análise de 
documentos 
 
Questionário 
 
Entrevista 
semiestruturada 

Iniciativas voltadas para gestão do conhecimento 
podem contribuir para o desempenho e melhores 
resultados no modelo de fábrica de software? 
Earl, 2001; Galvis-Lista e Sánchez-Torres, 2013; 
Ghobadi, 2015; Menolli et al, 2015 

A combinação da metodologia ágil no modelo de 
fábrica de software pode contribuir com melhores 
resultados e perspectiva para a terceirização do 
desenvolvimento de software no ambiente de 
governo? 
Brasil, 2013; Pimentel e Fuks, 2012; Highsmith e 
Cockburn, 2001 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Para endereçar as perguntas relacionadas aos problemas e dilemas da 

terceirização de TI no modelo de fábrica de software no ambiente de governo, foram 

selecionados os 10 problemas do Quadro 4 da revisão da literatura que mais se 

relacionam com a problemática do estudo na visão crítica do autor. Outros 

problemas também serão captados por meio das perguntas abertas no questionário 

e nas entrevistas. O questionário e roteiro podem ser vistos nos APÊNDICES B e C. 

3.3. UNIDADE DE ANÁLISE E ESTRATÉGIA DE AMOSTRAGEM 

Para estudar o caso “dilemas da terceirização de TI e o desenvolvimento de 

software no ambiente de governo”, foi selecionada como unidade de análise uma 

empresa estatal de economia mista, sendo a gerência de TI para o desenvolvimento 

e manutenção de software o cenário escolhido. A escolha do local e abordagem de 

caso único levou em consideração a característica exploratória do estudo e o 

interesse da organização. A Figura 9 ilustra a unidade de análise e os perfis 

envolvidos para explorar as questões do estudo em campo. 
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Figura 9 – Unidade de análise 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Em pesquisa qualitativa, abordagem predominante deste estudo, 

normalmente se trabalha com amostras não probabilísticas intencionais, que 

investigam casos ricos de informações para, em seguida, estudar em profundidade. 

A este propósito, a metodologia escolhida está ancorada no que diz Gray (2012, p. 

180), quanto a escolha da pesquisa de levantamento descritiva para avaliar práticas 

de trabalho, atitudes, valores e opiniões das pessoas em relação ao estudo. 

De forma complementar, conforme Gray (2012, p. 300), optou-se também 

pelo método de entrevista, direcionada para o perfil de gestores, para aprofundar 

questões ou assuntos não cobertos no questionário. Em relação a estratégia de 

amostragem, escolhida intencionalmente, procurou-se cobrir a maior variedade e 

distribuição adequada dos perfis participantes, obtendo a percepção geral e mais 

próxima da realidade estudada. Esta abordagem está baseada em Gray (2012, p. 

126). 

Uma vez que o estudo de caso foi realizado no ambiente de trabalho que o 

pesquisador está inserido, foi possível a utilização subsidiária de elementos da 

pesquisa-ação, como, por exemplo, a pesquisa ser vista como agente de 

transformação e gerar dados a partir de experiências diretas dos participantes. 

Neste tipo de pesquisa aplicada, que busca investigar problemas específicos e foco 

prático com ênfase nos resultados desejados pela organização, não há intenção de 

generalizar os resultados para contextos diferentes. Mas nem por isso se exclui a 
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importância de utilizar mecanismos que visam aumentar a validade externa, 

concedendo maior robustez e capacidade de diálogo com situações similares ou 

para replicações teóricas. (GRAY, 2012). 

3.4. INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS PARA COLETA DOS DADOS 

O levantamento de documentos e a observação direta objetivou conhecer melhor 

o modelo de terceirização e o sentimento das pessoas, com o olhar da literatura. 

Foram tomadas notas da estrutura e do funcionamento do sistema a partir dos 

registros de documentos e dos acontecimentos durante o período em campo. 

Segundo Gray (2012), as notas de campo devem ser registradas no momento em 

que ocorre a observação e o mais abrangente e rica em detalhes quanto possível, 

evitando perdas por esquecimento ou omissões. Os dados de observação incluem, 

mas não se limitam, às características do espaço físico e layout, atores envolvidos, 

atividades desempenhadas, ações e reações demonstradas pelas pessoas, período 

no tempo em que ocorrem, etc. (GRAY, 2012). 

O período de observação iniciou concomitante à implantação do novo modelo de 

terceirização por serviço implantado na organização. Uma vez que o pesquisador 

esteve envolvido e participado das etapas de preparação e operacionalização do 

contrato, o acesso aos documentos e atores envolvidos foi facilitado, sob o risco 

conhecido, mas policiado, de viés do pesquisador e “vícios” da organização (GRAY, 

2012, p. 324). Exemplos de artefatos que caracterizam o modelo de terceirização 

estudado, com os aspectos relevantes para explorar as questões deste estudo, 

podem ser vistos no ANEXO III. Quanto às notas de campo, as mesmas foram 

registradas em planilha, descrevendo as observações e informações colhidas 

durante o período observado, conforme modelo no APÊNDICE A. Os registros de 

documentos e a observação direta subsidiaram o estudo com informações 

importantes do contexto e ricas em detalhes subjacentes que contribuíram com as 

análises e conclusões do estudo. 

O instrumento de questionário foi escolhido e aplicado por meio de ferramenta 

on-line (survey) para coletar informações estruturadas e captar a percepção das 

pessoas nos diferentes perfis envolvidos, tanto pelo lado da empresa cliente, quanto 

pelo lado do fornecedor (empresa contratada). O desenho do questionário foi 
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elaborado a partir das questões fundamentadas na literatura (Quadro 11) e disposto 

em blocos de perguntas para contextualizar o estudo, caracterizar o perfil dos 

respondentes e abordar as questões no campo da teoria, conforme pode ser visto no 

APÊNDICE B. 

De maneira complementar ao questionário, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com gestores da empresa contratada (fornecedor) e da área de TI 

contratante (cliente), que contribuíram com opiniões relevantes para enriquecer as 

análises e discussões do estudo. As entrevistas foram realizadas presencialmente 

ou por telefone, sem uso de gravação de voz ou vídeo, fazendo as anotações no 

documento elaborado como roteiro para guiar as perguntas e extrair as informações 

de interesse dos estudos. O roteiro de entrevista também encontra-se disponível no 

APÊNDICES C. 

Uma questão importante no processo de planejamento da pesquisa de 

levantamento tratou-se da validação ou pré-teste do questionário. O questionário 

auto aplicado, diferentemente da entrevista que é conduzida pelo entrevistador, deve 

ser o quanto mais preciso, claro e simples de responder para reduzir as chances de 

não resposta (GRAY, 2012, p. 291). A este propósito, um piloto de pesquisa foi 

realizado com 4 profissionais experientes na área e com conhecimento em pesquisa, 

que contribuíram com informações relevantes para a versão final do instrumento. 

Foram recebidos feedbacks quanto ao tempo de resposta, formulação e eliminação 

de algumas perguntas; melhorias e correções de texto. Após os ajustes, o 

questionário final contou com 17 perguntas e um tempo aproximado de 10 minutos 

para resposta. A pesquisa foi então liberada e completada no período de 10 dias, 

suficientes para abranger todos os perfis e distribuição adequada dos participantes. 

Com relação a forma como a pesquisa foi distribuída, o objetivo foi cobrir um 

número razoável e distribuído de participantes que desempenham os papeis no 

modelo de terceirização estudado. Internamente na organização (área de TI 

contratante), a pesquisa foi encaminhada diretamente para o público de 40 

profissionais, dos quais foram respondidas por 17 participantes, incluindo o próprio 

pesquisador. Pelo lado do fornecedor, foram seguidos os trâmites internos de 

autorização junto ao representante da empresa contratada, que se encarregou pela 
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distribuição da pesquisa junto aos profissionais nos perfis solicitados. O questionário 

foi respondido por 18 participantes da empresa contratada. 

Outro aspecto importante considerado no planejamento para a coleta dos dados, 

foi a garantia de consentimento dos participantes quanto ao propósito da pesquisa e 

das questões de confidencialidade e ética, conforme Gray (2012, p. 74). Neste 

sentido, foram incluídas as instruções na apresentação do questionário on-line, 

solicitando o “de acordo” dos participantes, para salvaguardar os poderes do 

pesquisador, assim como proteger os direitos e interesses dos participantes e da 

organização. O conteúdo relacionado ao consentimento informado e convite à 

pesquisa pode ser visto no APÊNDICE D. 

3.5. MÉTODOS PARA ANÁLISE DOS DADOS 

O planejamento para análise dos dados se baseou na escolha de métodos 

adequados à abordagem mista da pesquisa, buscando seguir o rigor metodológico 

para extrair as informações, interpretá-las e descrevê-las da melhor maneira 

possível. A este propósito, sobre a análise qualitativa, Gray (2012) diz que: 

A análise qualitativa é (ou deveria ser) um processo rigoroso e lógico por 
meio do qual se atribui sentido aos dados. Por meio da análise, podemos 
avançar de uma descrição inicial dos dados, passar por um processo de 
desmembrá-lo em partes menores e ver como estas se conectam em 
conceitos novos, fornecendo a base para uma descrição renovada (GRAY, 
2012, p. 399). 

Uma das questões que envolve a pesquisa qualitativa é que não possui regras 

amplamente aceitas de como e até quando os dados qualitativos devem ser 

analisados. Na literatura existem diferentes linhas de pensamentos e abordagens 

para análise de dados qualitativa, desde a simples apresentação, sem análise, até a 

combinação de métodos para se chegar aos resultados de forma mais isenta, 

documentada e confiável possível. Esta escolha é influenciada pela perspectiva 

teórica adotada pelo pesquisador, refletida no desenho da pesquisa. Dada a 

abordagem mista da pesquisa, foi adotado elementos da estatística descritiva e da 

análise de conteúdo, suportando, respectivamente, as fases quantitativa e qualitativa 

da pesquisa (GRAY, 2012; BARDIN, 2004). 

O método de estatística descritiva objetivou descrever, em números e 

representações gráficas, as características da amostra e as variáveis fundamentais 
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do estudo, coletadas por meio da pesquisa de levantamento (questionário on-line). 

Para medir a intensidade das respostas relacionadas às afirmações do estudo, foi 

utilizado o método de distribuição de frequência, baseado na escala ordinal de 

Likert. A este propósito, foi utilizada a escala 1 a 7 pontos ordinais para representar 

os graus de concordância com as afirmações do estudo, onde 1 (um) representa 

discordância total; (4) não concorda e nem discorda; e (7) concorda totalmente. Para 

avaliar a clareza e coerência das afirmativas com o estudo, foi utilizada a opção de 

“Não Resposta” no final de cada pergunta apresentada no questionário (GRAY, 

2012; SULLIVAN, ARTINO JR., 2013) 

A análise de conteúdo cumpriu o papel dedutivo e sistematizado para extrair as 

informações das fontes de dados qualitativas oriundas dos registros de observação, 

documentos da organização e das questões abertas endereçadas no questionário e 

entrevistas. Este método, citado por Bardin (2004) como um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações, permite identificar, por meio de inferências sobre os 

dados brutos coletados, as possíveis classes ou categorias de informações que são 

relevantes para o estudo. A perspectiva da análise documental, como forma de 

tratamento de conteúdo, visou apresentar os dados de maneira diferente da original, 

facilitando a consulta e referência para correlação com os estudos (GRAY, 2012; 

BARDIN, 2004). 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Este capítulo tem como finalidade apresentar as análises dos dados empíricos 

coletados na pesquisa em campo e as discussões dos resultados à luz do 

referencial teórico. Por meio do estudo do caso, buscou-se compreender a 

percepção dos atores que trabalham no modelo de fábrica de software em uma 

empresa estatal de economia mista e confrontar com as bases teóricas, nos eixos 

centrais da gestão do conhecimento, da aprendizagem e do trabalho colaborativo. 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

Conforme já apresentado, a unidade de análise escolhida foi a gerência de TI 

para o desenvolvimento e manutenção de software em uma empresa estatal de 

economia mista. O estudo de caso ocorre em um momento em que a empresa 

passa por mudanças substanciais na sua forma de trabalho e modelo de 
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terceirização. Em resposta às determinações do acórdão TCU nº 213/2010, os 

contratos de alocação de pessoas (bodyshop) vem sendo substituídos 

gradativamente por contratos de serviços e entregáveis. O setor de TIC, como uma 

atividade meio da empresa, foi um dos mais impactados, na intensidade das ações, 

para adequar as práticas de contratação consideradas irregulares, segundo as 

análises deste acórdão (BRASIL, 2010b). 

Na área de TI da empresa em estudo, foram montados grupos de trabalho para 

desenhar alternativas de terceirização que atendessem às exigências dos órgãos 

reguladores e garantissem a continuidade dos serviços prestados para a 

organização. Especificamente na área de desenvolvimento e manutenção de 

software, uma das premissas indicava que os serviços fossem executados, 

preferencialmente, nas instalações da empresa contratada. Ademais, a estrutura 

física da empresa devia estar localizada no Brasil, num raio de distância próximo das 

instalações da gerência contratante. Como resultado deste trabalho, foi implantado 

em 2015 o modelo da TI para contratação do serviço de desenvolvimento e 

sustentação de aplicações na gerência de TI objeto deste estudo. 

Em 2016, dado o cenário de crise econômica e política em que se encontrava o 

Brasil, a empresa passou por uma profunda mudança na sua estrutura 

organizacional. Em decorrência deste processo, as gerências de TI foram reduzidas 

em cerca de 50% da estrutura anterior, sendo mantida, e ainda mais forte, a 

estratégia desenhada de substituição dos contratos internalizados por serviços de 

fábrica de software externos à organização. A estrutura de TI voltada para o 

desenvolvimento e manutenção de software passou de 5 para 3 gerências regionais, 

distribuídas nas áreas de atuação próximas aos negócios da empresa, para atender 

as demandas de serviços de software da organização.  

A gerência regional RJ de desenvolvimento e manutenção de software foi 

escolhida para o estudo de caso, a qual era composta, no período da pesquisa, 

entre março e abril de 2017, por um Quadro de 54 funcionários próprios. Os demais 

recursos de trabalho eram provenientes dos contratos, já em funcionamento no 

modelo de serviços, para atender as demandas de desenvolvimento, manutenção e 

apoio especializado no processo de software da organização. A gerência em estudo 

é responsável pela gestão, manutenção e desenvolvimento de melhorias em um 
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acervo de cerca de 500 aplicações, que suportam os processos de negócio e de 

apoio à gestão e operação da organização. 

4.2. ANÁLISE DE DOCUMENTOS E OBSERVAÇÃO DIRETA 

A técnica de análise de documentos foi utilizada para compreender a estrutura 

de conhecimento externalizada nos documentos de especificação de serviços, 

procedimentos e padrões relacionados ao modelo de terceirização. Por outro lado, a 

observação em campo objetivou capturar as informações oriundas das interações 

entre os atores e os gaps de conhecimento. Os impactos da mudança na forma de 

trabalho trouxeram à tona, principalmente no início do processo, a insatisfação e 

resistência dos profissionais próprios, que deixariam de realizar atividades mais 

técnicas e criativas para assumirem perfis cada vez mais de coordenação ou 

burocratização, expressão utilizada por alguns participantes. Esta observação, tal 

como destacada por Gonçalves (2015), decorre do impacto da terceirização de TI na 

capacidade absortiva da organização, mas que, com o passar do tempo e o controle 

da organização, este efeito é revertido e os resultados são alcançados por meio da 

terceirização. 

Uma visão geral do modelo de sustentação de aplicações e suas linhas de 

serviço podem ser vista na Figura 10. Como característica principal deste modelo, a 

empresa contratada torna-se responsável exclusiva por manter e evoluir um 

conjunto de aplicações em produção.  Fica a seu encargo, prover o suporte 

necessário para manter as aplicações em operação, realizar correções e consultoria 

aos usuários, assim como desenvolver projetos de melhoria nas mesmas aplicações. 

Ao término do contrato, prevê-se a responsabilidade da contratada por transferir as 

competências necessárias para continuidade da sustentação das aplicações. 
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Figura 10 – Visão geral do modelo de sustentação de aplicações 
Fonte: Dados internos. Elaborado pelo autor  

Para suportar a gestão e operação dos serviços, foram definidos os papeis que 

interagem entre si para execução das atividades e tarefas, conforme Figura 11. 

 

Figura 11 – Papéis e interfaces envolvidas no modelo de sustentação de aplicações 
Fonte: Dados internos. Elaborado pelo autor 

A Figura 11 destaca as interações e trocas de conhecimento entre os atores. 

Esta característica converge com a teoria da complementaridade dos recursos 

(TCR), destacada por Oliveira et al (2014), segundo a qual as capacidades de TI 

internas e externas, tomadas em conjunto, são mais efetivas para o alcance de 
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resultados. Outra característica, encontrada nos documentos, se refere aos planos 

de comunicação, templates e fluxos de atividades que orientam a execução dos 

serviços (Anexo III). Conforme Ghobadi (2015), estes artefatos ajudam a promover a 

comunicação e interação entre as pessoas, assim como facilita a realização das 

tarefas por meio da padronização, contribuindo como direcionadores para o 

compartilhamento de conhecimento no desenvolvimento de software. 

Voltando na Figura 10, percebe-se que o modelo contempla a realização de 

serviços de desenvolvimento (manutenções evolutivas) e de sustentação de 

aplicações (manutenções corretivas e suporte à operação), geridas no mesmo 

modelo. Embora sejam atividades essencialmente distintas, uma mais relacionada a 

rotina (manutenção) e outra mais relacionada a criação (desenvolvimento), Fraga, 

Rodriguez e Kono (2015) destacam, conforme visto na Figura 5, que a gestão 

integrada destes serviços favorece o aprendizado e evolução da maturidade da 

gestão no sentido de inovação. Em contrapartida, os estudos de Oshri, Kotlarsky e 

Gerbasi (2015) destacam que a terceirização da atividade de desenvolvimento 

exerce efeito positivo para a estratégia de inovação, enquanto a manutenção de 

software não contribui para este objetivo.  

Além dos papéis representados na Figura 11, existem outras funções 

responsáveis por desempenhar atividades especializadas para realização dos 

serviços, como por exemplo: desenvolvedor, arquiteto de software, especialista de 

banco de dados, especialista em experiência do usuário e responsável pela 

qualidade. Além destas, encontrou-se também as funções características de 

coordenação e liderança de equipes. Estas funções são destacadas por Pimentel e 

Fuks (2012) como especialistas ou atores do processo de software e da 

organização, que necessitam atuar de forma colaborativa para projetar soluções e 

produzir código e software de qualidade. 

Observou-se também a complexidade do processo de software no contexto da 

organização, com inúmeras interfaces, desde a captação e entendimento dos 

requisitos da demanda até a entrega e implantação do software em produção. As 

interações são realizadas, na maioria das vezes, por atores distribuídos 

geograficamente dentro (entre as áreas) e fora da organização (entre as empresas), 

suportadas por ferramentas de comunicação e mensagem, compartilhamento de 
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telas, áudio-conferência, videoconferência, etc. Este cenário é característico do 

avanço das tecnologias e das alternativas para o desenvolvimento de software 

moderno e geograficamente distribuído, conforme os estudos de Arciniegas-Mendez 

et al (2015), Giuffrida e Dittrich (2015) e Ghobadi (2015). 

Estas interfaces, ou equipes envolvidas, passaram, na mesma época, pelas 

mudanças na forma de trabalho para modelos eminentemente de serviços 

terceirizados. Ou seja, serviços de infraestrutura, serviços de banco de dados, 

serviços de qualidade, assim como outros tipos de serviço ou tecnologias 

especializadas de apoio ao desenvolvimento e implantação das aplicações. Este 

cenário, complexo e de mudanças, potencializou os riscos e desafios da 

terceirização do desenvolvimento de software na organização, os quais serão 

analisados e discutidos à luz do referencial teórico, com base nas respostas dos 

questionários e entrevistas realizadas em campo. 

4.3. ANALISE DA PESQUISA DE LEVANTAMENTO E ENTREVISTAS 

As análises e discussões dos resultados da pesquisa de levantamento e das 

entrevistas são apresentadas nesta seção, iniciando-se pela caracterização do perfil 

dos respondentes, seguindo com as análises das questões abordadas na teoria. 

Seguiu-se a ordem das perguntas conforme foram endereçadas no questionário, 

complementando as análises, quando aplicável, com os achados das entrevistas 

para o enriquecimento do tema no campo da teoria. Os dados estatísticos estão 

apresentados em forma tabular e gráficos extraídos da própria ferramenta (survey 

monkey), utilizando também o Excel para gerar outras saídas e representações 

gráficas comparando visões diferentes caracterizadas na pesquisa.  

A análise e descrição dos dados seguem as premissas metodológicas 

descritas no Capítulo 3. As respostas das perguntas fechadas, consolidadas na 

escala de Likert, mostram a média ponderada e distribuição de frequência nos graus 

de concordância utilizados. As análises foram realizadas com base na frequência e 

variabilidade das respostas, em consonância com Boone e Boone (2012). Com 

relação às perguntas abertas, a análise de conteúdo foi realizada conforme Bardin 

(2004). 
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4.3.1. Caracterização do perfil e experiência dos respondentes 

O perfil e experiência dos respondentes, baseado nas respostas das questões 

fechadas, estão apresentados na Tabela 1, sintetizados por empresa, papéis e 

tempo de experiência com modelos de fábrica de software. 

 Tabela 1 – Caracterização do perfil e experiência dos respondentes do questionário on-line 

Empresa que representa Respostas 

Cliente (área de TI contratante) 17 48,57% 

Fornecedor (empresa contratada) 18 51,43% 
 

Papel principal que desempenha Respostas 

Responsável técnico 12 34,29% 

Líder técnico 5 14,29% 

Arquiteto ou suporte ou especialista 2 5,71% 

Desenvolvedor 5 14,29% 

Responsável pela sustentação 4 11,43% 

Gestão 7 20% 
 

Tempo de experiência com fábrica de software Respostas 

Entre 1 e 2 anos 8 22,86% 

De 3 a 5 anos 19 54,29% 

De 6 a 10 anos 4 11,43% 

Mais de 10 anos 4 11,43% 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor 

A distribuição dos participantes entre as empresas e os papeis que os 

mesmos desempenham mostram uma proporcionalidade adequada das respostas 

em relação ao contexto representado. A maioria dos participantes (80%) 

desempenha funções técnicas, nas atividades operacionais relacionadas aos 

serviços de desenvolvimento e sustentação das aplicações, enquanto que 20% 

atuam na gestão do serviço ou coordenação de equipes. Aproximadamente 49% dos 

respondentes representam a área de TI contratante e 51% representam a empresa 

contratada. 
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O tempo de experiência com modelos de fábrica de software, seja na 

empresa atual ou em empresas anteriores, mostra uma concentração de 54% das 

respostas em um nível intermediário de 3 à 5 anos. Considerando que a unidade em 

análise implantou este modelo de fábrica de software há cerca de 2 (dois) anos, esta 

caracterização indica níveis iniciais e pouco diversificado de experiência. Sob o 

aspecto da aprendizagem para o desenvolvimento das capacidades de TI, conforme 

preceitos de Figueiredo et al (2010), estas análises apontam que o aprendizado está 

se formando, com caminhos ainda a percorrer para o desenvolvimento das 

capacidades de produção e inovação em favor da organização. 

A distribuição do perfil de experiência dos profissionais que representam o 

cliente e o fornecedor aparece razoavelmente equilibrada. Porém, os gestores da 

empresa contratada possuem maior experiência em relação aos gestores da 

empresa contratante. A maioria dos gestores da empresa contratada possui mais de 

10 anos de experiência com fábrica de software, enquanto que os gestores da área 

de TI contratante possuem de 3 à 5 anos. Esta caracterização em termos de 

conhecimento e experiência chama a atenção para aquilo que Gonçalves (2015) 

alerta como risco da terceirização de TI, qual seja, o possível enfraquecimento do 

cliente perante as capacidades do fornecedor. Os estudos de Oliveira et al (2014), 

pelo contrário, indicam que estas capacidades devem ser complementares. 

 
Gráfico 1 - Comparação do perfil de experiência dos gestores da empresa cliente e do fornecedor 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor 
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Outra caracterização de perfil identificada na pesquisa se refere à natureza ou 

finalidade das atividades desempenhadas pelos participantes da pesquisa, 

apresentada na Tabela 2.  

Tabela 2 – Caracterização do perfil pela natureza da atividade no desenvolvimento de software 

Natureza da atividade desempenhada Respostas % Respondentes 

Desenvolvimento 30 86% 

Manutenção 22 63% 

Desenvolvimento e Manutenção 17 49% 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor 

Esta questão, que admitia mais de uma resposta do mesmo respondente, 

mostra que a maioria dos profissionais atua nas atividades que dependem de maior 

criatividade, relacionadas ao desenvolvimento e melhoria das aplicações. Entretanto, 

muitos destes também atuam no suporte e manutenção das aplicações em 

produção, ou seja, desempenhando atividades tanto voltadas para criação 

(desenvolvimento) quanto voltadas para operação (manutenção). 

4.3.2. Principais problemas e dilemas da terceirização de TI 

A primeira questão buscou identificar os principais problemas na percepção das 

pessoas que trabalham com o modelo de fábrica de software no ambiente de 

governo. Os dados estão apresentados em saída tabular, sintetizando as respostas 

com base na distribuição de frequência nos graus de concordância e discordância 

da escala de Likert. A Tabela 3 mostra os resultados para os 10 principais riscos 

elencados da literatura, ordenados pelo maior grau de concordância. 
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Tabela 3 – Concordância com as afirmações relacionadas aos problemas no modelo de fábrica de 
software 

 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor 

As análises indicam uma variação pequena de concordância acerca dos 

problemas enfrentados. De uma maneira geral, as pessoas consideram que os 

problemas identificados impactam de alguma forma no desempenho e no resultado 

na operação com fábrica de software, o que confirma a literatura de riscos em 

terceirização de TI, mais especificamente em contexto de governo (SAMANTRA; 

DATTA; MAHAPATRA, 2014; BEZERRA; DORNELAS; DA CUNHA, 2014; 

GUARDA; OLIVEIRA; SOUSA JÚNIOR, 2015; SOUSA et al, 2016; SILVA, SOUZA 

NETO, 2015). 

Em torno de 80% dos respondentes consideram relevantes, tanto os problemas 

relacionados à saída ou troca de pessoas quanto àqueles relativos às lacunas e 

imprecisões no contrato. Ademais, os problemas relacionados a desgastes por conta 

de negociações e acordos e a pressão por produtividade e custos, também 

merecem destaque. Em contrapartida, a falta de comprometimento, a baixa 

criatividade ou falta de inovação e a forma de pagamento não baseada em 

resultados, conquanto a maioria dos respondentes concorde como sendo relevante, 

a unanimidade é fragilizada pelo surgimento de discordâncias, em torno de 20%. 

Observa-se que menos da metade dos respondentes consideram a forma de 

pagamento não baseada em resultados como um problema. Isto é justificado pelo 
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fato de que sua origem advém dos estudos de Silva e Souza Neto (2015), que está 

relacionado ao contexto de fábrica de software na metodologia ágil. A maior taxa de 

não resposta também mostra que se trata de um problema ainda não aparente ou 

desconhecido pela a maioria dos respondentes, evidenciando também a pouca 

experiência dos entrevistados com modelos de fábrica de software, principalmente 

relacionado com a metodologia ágil no ambiente de governo.  

Outra análise importante a descrever, também relacionado ao estudo de Silva e 

Souza Neto (2015) e que representa uma característica essencial da metodologia 

ágil, se refere ao problema da dificuldade de interação entre as pessoas. Apesar de 

a maioria dos respondentes (72%) concordarem como sendo um problema, uma 

parte (17%) dos participantes discorda e não consideram desta forma. Mais adiante 

será explorada esta questão, analisando-a no contexto das atividades 

desempenhadas no caso estudado, relacionada à perspectiva da aprendizagem e 

conhecimento. 

As questões seguintes, ainda ligadas aos problemas encontrados, objetivou 

associá-los com à problemática do estudo, no que se refere aos dilemas da 

terceirização de TI no ambiente de governo. A Tabela 4 mostra que a maioria dos 

respondentes concorda que os problemas enfrentados criam tensões ou dilemas 

que afetam o trabalho e o relacionamento das pessoas no modelo de fábrica de 

software. 

Tabela 4 – Concordância com as afirmações relacionadas aos dilemas da terceirização de TI no 
ambiente de governo (1) 

 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor 

Este resultado corrobora com os estudos no entorno da literatura de riscos 

relacionada aos conflitos que emanam neste ambiente de restrições do governo, 

conforme Bezerra et al (2014), Guarda, Oliveira e Sousa Júnior (2015), Sousa et al 

(2016) e Silva e Souza Neto (2015). Chama a atenção também para os impactos 
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que a terceirização de TI causa na capacidade absortiva da organização, conforme 

estudo de Gonçalves (2015) e preceitos de Cohen e Levinthal (1990). 

Aprofundando a análise dos dilemas encontrados e seus impactos, o Gráfico 1 

consolida os resultados nas duas visões caracterizadas na pesquisa. 

 

 
Gráfico 2 - Percepção dos dilemas nas visões do cliente e do fornecedor 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor 

Esse resultado mostra que os dilemas ou conflitos são mais impactantes para os 

profissionais que trabalham no cliente do que para as pessoas que trabalham na 

empresa contratada. Este achado é reflexo do impacto na capacidade absortiva da 

organização, que está em consonância com Gonçalves (2015) ao chamar a atenção 

para os impactos causados pela terceirização de TI, assim como as medidas para 

poder minimizá-los. 

Utilizando a mesma abordagem para examinar a distância entre as percepções, 

foi elaborado o Gráfico 2, do tipo radar, que mostra o comparativo e destaque para 

as maiores dispersões dos problemas elencados na Tabela 3, nas visões do cliente 

e do fornecedor. 
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Gráfico 3 - Percepção dos problemas nas visões do cliente e do fornecedor 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor 

De uma maneira geral, os problemas de maior relevância para o cliente são as 

lacunas e imprecisões no contrato, a baixa qualidade técnica e os desgastes por 

conta de negociações e acordos. Do ponto de vista do fornecedor, os maiores 

problemas são a saída ou troca de pessoas, a pressão por produtividade e custos e 

o excesso de burocracia. Esta discrepância de percepções revela a tensão normal 

que existe em todo processo de contratação, mas de qualquer forma, explicitá-la 

pode fornecer pistas para melhoria na gestão do contrato. 

As afirmações seguintes objetivaram avaliar a percepção das pessoas quanto 

aos dilemas sugeridos no estudo, derivados dos problemas identificados no entorno 

dos riscos da terceirização de TI no ambiente de governo versus as oportunidades 

de criação de valor e inovação na atividade de desenvolvimento de software. A 

Tabela 5 mostra os resultados, neste quadro, para facilitar as análises e 

comparações. 
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Tabela 5 – Concordância com as afirmações relacionadas aos dilemas da terceirização de TI no 
ambiente de governo (2) 

 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor 

Dentre as 3 afirmações relacionadas aos dilemas, somente uma delas teve um 

participante que não soube responder. Isto sugere que o diagnóstico original, 

pautado pela teoria e pela sensibilidade do teste piloto, estava correto e expressava, 

de fato, dilemas que são latentes na área. A maioria das pessoas reconheceram os 

problemas como dilemas efetivos e concordaram que eles afetam, de alguma forma, 

o resultado do trabalho e a colaboração entre as pessoas. A este respeito, os 

dilemas podem ser assim classificados em ordem de maior concordância: 

 Dilema 1: conflito entre as exigências contratuais versus entrega de valor e 

resultado para o cliente; 

 Dilema 2: conflito entre a força do contrato versus a qualidade do 

relacionamento; 

 Dilema 3: conflito entre a estratégia de redução de custo versus atividade 

criativa e intensiva em conhecimento. 

Para completar as análises, foi endereçada uma questão aberta e opcional para 

captar a opinião das pessoas quanto aos problemas e dilemas apresentados. A 

Tabela 6 resume estas respostas, juntamente com a caracterização do perfil do 

respondente e a descrição da resposta com base na análise do conteúdo. 

Tabela 6 – Análise das respostas abertas relacionadas aos problemas no modelo de fábrica de 
software 
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Empresa Papel 
Tempo de 
experiência 

Atividade 
desempenhada 

Análise da resposta 

Fornecedor Líder técnico De 3 a 5 anos Desenvolvimento 

 Destacou os problemas de: falta de 
padronização entre as pessoas para uma 
cultura de parceria; e maior foco dado no 
contrato e no processo ao invés do resultado 
para o cliente.  

 Estão relacionados aos dilemas 2 e 3. 

Cliente 
Gestão ou 
coordenação 

De 6 a 10 
anos 

Desenvolvimento 
e Sustentação 

 Destacou os problemas de: falta de uma métrica 
que reflita melhor o esforço de desenvolvimento; 
e a pressão do fornecedor para receber um 
fluxo contínuo de demandas. 

 Estão relacionados ao dilema 1. 

Cliente 
Responsável 
técnico 

Entre 1 e 2 
anos 

Desenvolvimento 

 Destacou o problema de falta de previsibilidade 
e capacidade de evoluir as aplicações ao longo 
do tempo, devido à baixa produtividade e 
criatividade causada por um processo rígido. 

 Está relacionado aos dilemas 1 e 3. 

Cliente 
Responsável 
técnico 

Entre 1 e 2 
anos 

Desenvolvimento 
e Sustentação 

 Destacou o problema de tratar da mesma forma 
as aplicações críticas e não críticas no mesmo 
contrato, não havendo diferenciação de serviço 
de acordo com a criticidade para o negócio. 

 Não está relacionado a nenhum dilema. 

Fornecedor 
Gestão ou 
coordenação 

De 6 a 10 
anos 

Desenvolvimento 
e Sustentação 

 Destacou o problema da falta de flexibilidade 
(de ambas as partes) para tratar situações 
comuns do dia a dia (lacunas no contrato), 
levando a perda do foco no resultado. 

 Está relacionado aos dilemas 1 e 2. 

Cliente 
Responsável 
técnico 

De 6 a 10 
anos 

Sustentação 

 Destacou o problema da falta de atenção de 
alguns técnicos da contratada, por exemplo, na 
leitura de e-mails importantes para tomada de 
decisões, que evitariam retrabalho. 

 Não está relacionado a nenhum dilema. 

Cliente 
Responsável 
técnico 

Entre 1 e 2 
anos 

Desenvolvimento 

 Destacou os problemas de: falta de 
conhecimento do negócio pela contratada; falta 
de métrica adequada para medir o esforço; 
maior valor para documentos escritos que não 
expressam as necessidades de um software; 
contratos pequenos não permitem a empresa 
conhecer o negócio; objetivo maior de lucro do 
fornecedor, ficando em segundo plano a 
qualidade e resultado para o cliente; dificuldade 
de evidenciar um problema gerado pela 
contratada. 

 Estão relacionados aos dilemas 1, 2 e 3. 
 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor 

As análises das respostas abertas mostram algumas visões diferentes quanto 

aos problemas apresentados, que reforçam ou complementam a origem dos riscos 

encontrados na literatura, tais como a falta de cultura de parceria, falta de uma 

métrica adequada para medir o esforço, falta de foco no resultado e também a falta 

de conhecimento do negócio. A falta de cultura de parceria e a falta de foco no 

resultado, por exemplo, pode estar associados aos reflexos da força do contrato e 

dos impactos recentes da mudança para o modelo de terceirização por serviços na 

organização (BEZERRA; DORNELAS; DA CUNHA, 2014; GUARDA; OLIVEIRA; 

SOUSA JÚNIOR, 2015; SOUSA et al, 2016; SILVA, SOUZA NETO, 2015; 

GONÇALVES (2015). 
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Ainda relacionado aos achados dos problemas com base nas respostas abertas 

(Tabela 6), a falta de conhecimento do negócio pelo fornecedor remete à questão do 

conhecimento compartilhado entre a área de TI e a área o negócio da organização. 

Isto sugere que o alinhamento operacional entre as áreas e o fornecedor seja 

importante para o desempenho das atividades, mas sob o risco da possível perda da 

inteligência do negócio, caso a gestão da área de TI não esteja presente (MORENO 

JR; CAVAZOTTE; ARRUDA, 2014; GUARDA; OLIVEIRA; SOUSA JÚNIOR, 2015). 

Relacionando as respostas com os dilemas identificados, constatou-se que 

quatro delas citam problemas no entorno do conflito entre as exigências contratuais 

versus entrega de valor e resultado para o cliente (dilema 1); três estão relacionadas 

ao conflito entre a força do contrato versus a qualidade do relacionamento (dilema 

2); e duas relacionadas ao conflito entre a estratégia de custo versus essência da 

atividade criativa e intensiva em conhecimento (dilema 3). Duas das respostas não 

foram categorizadas em nenhum dos dilemas, pois não foram encontradas 

correlações com os estudos na literatura. 

Finalizando estas análises, confirma-se a relevância dos problemas e dilemas 

identificados, que estão pautados na literatura de riscos da terceirização de TI no 

ambiente de governo e confrontados com os estudos e oportunidades de criação de 

valor e inovação na atividade de desenvolvimento de software (OSHRI; 

KOTLARSKY; GERBASI, 2015; KIM et al, 2013; AUBERT; KISHORE; IRIYAMA, 

2015; PIMENTEL; FUKS, 2012; AGILE ALLIANCE, 2001; HIGHSMITH; 

COCKBURN, 2001). 

4.3.3. Perspectiva da aprendizagem e conhecimento 

As análises na perspectiva da aprendizagem e do conhecimento no 

desenvolvimento de software e contexto da terceirização estão pautadas na 

característica desta atividade criativa e intensiva em conhecimento, bem como nas 

oportunidades de criação de valor e inovação. Foram endereçadas questões 

relacionadas ao trabalho colaborativo e a gestão do conhecimento.  

As duas primeiras afirmações, dispostas na Tabela 7, interessam saber o quanto 

a questão das interações e trocas de conhecimento se relaciona com a prática na 

organização. 
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Tabela 7 – Análise quanto às interações e trocas de conhecimento no modelo de fábrica de software 

 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor 

Observa-se a expressiva concordância de 94% dos respondentes que consideram 

importante as interações e trocas de conhecimento para o desempenho e resultado 

do trabalho no modelo de fábrica de software. Este resultado é corroborado pelos 

estudos de Oliveira et al (2014), no que tange a complementaridade das 

capacidades de TI internas e externas para o sucesso da terceirização e dão 

ensejos para explorar a aprendizagem por meio da combinação da metodologia ágil 

no modelo de fábrica de software. Este aspecto das interações e fluxos de 

conhecimento que facilitam a aprendizagem encontra relação também com os 

estudos de Figueiredo et al (2010) e Ferreira et al (2014) no que se refere ao 

desenvolvimento das capacidades tecnológicas de produção e inovação na área de 

TI. 

Buscando analisar a presença da característica de interação e trocas de 

conhecimento no modelo de fábrica de software estudado, a segunda afirmação 

(Tabela 7) mostrou que a grande maioria dos respondentes (83%) interage e 

colabora entre si no desempenho das suas atividades, considerando as interfaces 

do modelo e do processo de software na organização. A este propósito, visando 

aprofundar a questão das interações entre as empresas, foram realizadas também 

as entrevistas com gestores das duas empresas. 

Para o representante e gestor da empresa contratada, com experiência de 17 

anos prestando serviços de fábrica de software no ambiente de governo, a eficácia 

do processo depende da existência de regras claras e maturidade do contratante. 

Nas suas palavras, 

“... quando o cliente sabe o que quer e as regras do contrato estão bem 
definidas quanto às responsabilidades e interação entre as pessoas, a 
colaboração e parceria são facilitadas. A maturidade do cliente (área de TI 
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contratante), tal como observado nesta relação com a [empresa estatal de 
economia mista], diferentemente de outras experiências com órgãos do 
governo, é fundamental para o sucesso do projeto. E isto independe do 
modelo de contrato ser baseado na metodologia ágil ou não.” (Preposto 
técnico e gestor da empresa contratada). 

Apesar do modelo em estudo não ser baseado na metodologia ágil, a 

característica da colaboração e interação entre as pessoas se mostrou presente nas 

análises do questionário e nas entrevistas. Entretanto, vale destacar que a falta de 

um padrão convergente de cultura de parceria foi expressa como um problema nas 

respostas abertas e deve ser considerada na discussão. 

Na opinião do gestor da empresa contratada, encontrando respaldo em 

Gonçalves (2015) e Oliveira et al (2014), o aspecto da colaboração é reforçado 

quando a gestão da área de TI contratante se mostra madura e existem mecanismos 

que favorecem as interações, por meio dos quais as capacidades são 

complementadas e desenvolvidas.  

Para a gestora do serviço da área de TI contratante, com experiência de apenas 

4 anos com fábrica de software (13 anos de empresa), o sucesso do projeto 

transcende a mera capacitação técnica do fornecedor, conforme expresso na sua 

fala 

 “Os casos de sucesso em projetos com fábrica de software que temos 
acompanhado, ocorreram quando a equipe da fábrica era formada por 
profissionais competentes, combinado com a atuação conjunta do 
responsável técnico da área de TI para apoiar o desenvolvimento, fazendo a 
gestão e facilitação para o alcance dos objetivos. Somente a qualidade 
técnica do fornecedor não é garantia de sucesso.” (Gestora de serviço da 
área de TI contratante). 

A análise das entrevistas, portanto, reforça a importância da complementaridade 

das capacidades de TI internas e externas, assim como a relevância da maturidade 

da gestão da área de TI. Esta maturidade é consequência de um esforço sistemático 

de gestão e interação entre grupos de trabalho de diversas as regionais de TI da 

organização para apoiar a operação e propor melhorias ao modelo de terceirização. 

Estes fatores relacionados contribuem para que se alcance os resultados e 

melhorias no modelo de terceirização no sentido da inovação (OLIVEIRA; MAÇADA; 

OLIVEIRA, 2014; GONÇALVES, 2015; GHOBADI, 2015; FRAGA; RODRIGUEZ; 

KONO, 2015). 
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A afirmação seguinte, apresentada na Tabela 8, objetivou analisar o uso de 

ferramentas para gestão do conhecimento. O resultado mostrou que pouco mais da 

metade dos respondentes concordam que utilizam ferramentas adequadas para 

compartilhar o conhecimento no processo de desenvolvimento e fábrica de software. 

Tabela 8 – Análise quanto ao uso de ferramentas para compartilhamento do conhecimento 

 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor 

Esta resistência, baseado nos estudos de Ghobadi (2015), tem a ver com os 

fatores de compartilhamento de conhecimento não explorados no processo de 

desenvolvimento de software. Essa ausência leva à subutilização ou uso 

inadequado das ferramentas que poderiam ajudar a promover o compartilhamento 

de conhecimento no desenvolvimento de software, conforme os estudos de Menolli 

et al (2015). Este achado remete ao gap que existe e está a exigir novos estudos 

para melhoria no modelo de fábrica de software. 

Sob a perspectiva da aprendizagem e conhecimento, as afirmações seguintes 

objetivaram captar a opinião das pessoas com relação a alternativas de melhorias 

no modelo de fábrica de software à luz da gestão do conhecimento e da metodologia 

ágil, conforme apresentado na Tabela 9. 

Tabela 9 – Concordância com as alternativas relacionadas à aprendizagem e conhecimento 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A grande maioria (94%) concorda que iniciativas voltadas para gestão do 

conhecimento podem contribuir para o melhor desempenho e resultado do trabalho 

no modelo de fábrica de software. Isso confirma os achados de Galvis-Lista e 

Sánchez-Torres (2013) quanto ao uso da GC em iniciativas para melhorias no 

processo de software. Também reforça a discussão dos resultados da Tabela 8, com 

relação aos fatores que direcionam o compartilhamento de conhecimento no 

desenvolvimento de software, nas perspectivas comportamental e tecnológica dos 

estudos de Ghobadi (2015) e Menolli et al (2015).  

Com relação ao uso da metodologia ágil nos contratos de fábrica de software, os 

resultados (Tabela 9) também apontam a grande concordância (89%) dos 

respondentes, que acreditam nesta abordagem para o alcance de melhores 

resultados no modelo de fábrica de software. Estes achados corroboram as 

indicações de Silva e Souza Neto (2015), mas precisam ser mais bem explorados, 

dado o conflito de valores existente neste contexto, assim como a ausência de 

resultados concretos e experiências consolidadas que confirmem estas indicações 

(BRASIL, 2013; SILVA, SOUZA NETO, 2015; SOUSA et al, 2016). 

Para completar as discussões na perspectiva da aprendizagem e conhecimento, 

foram analisadas as respostas abertas, que estão apresentadas na Tabela 10. 

Tabela 10 – Análise das respostas abertas relacionadas à perspectiva da aprendizagem e 
conhecimento 

Empresa Papel 
Tempo de 
experiência 

Atividade 
desempenhada 

Análise da resposta 

Cliente 
Responsável 
técnico 

De 3 a 5 anos 
Desenvolvimento 
e Sustentação 

 Destacou o risco de uso inadequado da 
metodologia ágil nos contratos, relativo a um de 
seus valores: entrega de software funcionando 
versus documentação abrangente. Em sua 
opinião, a empresa contratada poderia relegar a 
entrega de documentação, que é importante 
para decisões futuras e manutenção das 
aplicações. 

 Está relacionado ao conflito da eficiência e 
vinculação ao instrumento convocatório, dos 
estudos de Sousa et al (2016). 

Cliente 
Gestão ou 
coordenação 

De 6 a 10 
anos 

Desenvolvimento 
e Sustentação 

 Relatou o problema de tratar as aplicações 
críticas e não críticas da mesma forma, no 
mesmo modelo de fábrica de software padrão. 
Sugeriu contratos especializados para 
aplicações de maior criticidade e importância 
para o negócio, com indicadores de sustentação 
e de projetos específicos. 

 Caracteriza aprendizagem e fortalecimento do 
cliente na prática da terceirização, dos estudos 
de Figueiredo et al (2010) e Gonçalves (2015). 

Cliente 
Responsável 
técnico 

Mais de 10 
anos 

Sustentação 

 Destacou a importância da documentação da 
aplicação (regras de negócio, código fonte, etc.) 
e ferramenta adequada para gestão das 
informações no ciclo de vida da aplicação, como 
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estratégia para tomada de decisão.  

 Está relacionado ao gap da gestão do 
conhecimento no processo de software, dos 
estudos de Galvis-Lista e Sánchez-Torres 
(2013). 

Cliente 
Responsável 
técnico 

Entre 1 e 2 
anos 

Desenvolvimento 

 Reforçou a importância da gestão do 
conhecimento para melhoria do desempenho, 
mas que deve ser combinada, por exemplo, com 
ações para reduzir a rotatividade de pessoas na 
fábrica de software.  

 Está relacionado ao uso da GC para mitigar o 
risco da perda de profissionais e a rotatividade 
característica nos contratos de fábrica de 
software, dos estudos de Guarda, Oliveira e 
Sousa Júnior (2015) e Sousa et al (2016). 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor 

De uma maneira geral, as respostas abertas nesta última seção, confirmam as 

proposições na linha de estudo da aprendizagem e gestão do conhecimento na 

prática da terceirização do desenvolvimento de software. Importante destacar destas 

análises, os relatos da relevância da documentação das aplicações no operacional e 

como estratégia para tomada de decisões, assim como o insight para considerar na 

estratégia de terceirização, modelos diferenciados de contratos e indicadores de 

desempenho de acordo com a criticidade e importância da aplicação para o negócio 

da organização. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As considerações finais passam pela revisão dos resultados à luz dos objetivos 

que foram traçados para responder ao problema da pesquisa, assim como pelas 

conclusões e recomendações para futuros estudos e aplicações no contexto da 

organização estudada. 

O primeiro objetivo traçou a linha de pesquisa pela qual foram realizadas as 

buscas na literatura para compreender o fenômeno local no contexto global. Os 

aspectos teóricos relacionados ao problema de estudo foram pautados na literatura 

de riscos e estratégias da terceirização de TI, considerando os problemas e 

restrições no ambiente de governo, bem como as oportunidades de criação de valor 

e inovação na área de tecnologia e especificamente por meio do desenvolvimento 

de software no mundo globalizado. 

Em seguida, o segundo objetivo investigou os problemas selecionados da 

literatura na percepção dos atores que trabalham com o modelo de fábrica de 

software em uma empresa estatal. Com base nas análises e resultados da pesquisa 
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em campo, chegou-se aos dilemas envolvidos, que estão relacionados aos 

problemas neste ambiente de restrições e oportunidades na atividade de 

desenvolvimento de software. A Tabela 11 consolida estes achados, contribuindo 

para o alcance deste objetivo. 

Tabela 11 – Relação dos dilemas e problemas da terceirização no modelo de fábrica de software 

Dilemas identificados Problemas relacionados 

Dilema 1: conflito entre as exigências 
contratuais versus entrega de valor e 
resultado para o cliente 

Excesso de burocracia 

Forma de pagamento não baseada em resultados 
Falta de métrica adequada para medir o esforço 

Falta de foco no resultado 

Falta de conhecimento do negócio por parte do fornecedor 

Dilema 2: conflito entre a força do contrato 
versus a qualidade do relacionamento 

Desgastes por conta de negociações e acordos 

Lacunas e imprecisões no contrato 

Falta de interação entre as pessoas 

Falta de cultura de parceria 

Dilema 3: conflito entre a estratégia de 
redução de custos versus atividade 
criativa e intensiva em conhecimento. 

Pressão por produtividade e custo 

Saída ou troca de pessoas 

Falta de talento e inovação 

Falta de comprometimento 

Falta de qualidade do serviço prestado pelo fornecedor 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Como resumo da percepção dos atores à luz dos problemas da terceirização no 

modelo de fábrica de software, os resultados indicaram que: 

 Os principais problemas, na visão comum das pessoas que representam tanto 

o cliente (área de TI contratante), quanto o fornecedor (empresa contratada), 

são: a saída ou troca de pessoas, as lacunas e imprecisões no contrato, os 

desgastes por conta de negociações e acordos e a pressão por produtividade 

e custos; 

 Para o cliente, os principais problemas são: as lacunas e imprecisões no 

contrato, a baixa qualidade técnica do fornecedor e os desgastes por conta de 

negociações e acordos.  

 Para o fornecedor, os principais problemas são: a saída ou troca de pessoas, 

a pressão por produtividade e custos e o excesso de burocracia; 

 Em complemento aos riscos selecionados da literatura, outros fatores foram 

encontrados na pesquisa, que reforçam os achados dos problemas e dilemas 

do estudo. Dentre eles, a falta de métrica adequada para medir o esforço, a 

falta de cultura de parceria, falta de conhecimento do negócio pelo fornecedor 

e a falta de foco no resultado.  
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No que tange as alternativas da gestão do conhecimento, os resultados apontam 

caminhos para melhoria no modelo de fábrica de software no ambiente de governo. 

Estas alternativas, também relacionadas aos dilemas sugeridos no estudo, 

consolidam os principais achados da pesquisa e indicam caminhos para futuros 

estudos. A Tabela 12 mostra este resumo. 

Tabela 12 – Relação dos dilemas e alternativas na perspectiva da aprendizagem e conhecimento 

Dilemas identificados Alternativas da GC 

Dilema 1: conflito entre as exigências 
contratuais versus entrega de valor e 
resultado para o cliente 

Iniciativa de melhoria no processo de software, na abordagem 
comportamental da GC. 

Direcionadores e ferramentas que promovem o compartilhamento de 
conhecimento no desenvolvimento de software 

Conhecimento compartilhado entre a área de TI e a área de negócio 

Responder a mudanças mais que seguir um plano 

Dilema 2: conflito entre a força do contrato 
versus a qualidade do relacionamento 

Maturidade da gestão da TI nas áreas de projeto, operação e terceirização. 

Governança dos contratos e relacionamentos como estratégia de inovação 

Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos 

Dilema 3: conflito entre a estratégia de 
redução de custos versus atividade 
criativa e intensiva em conhecimento. 

Aprendizagem para o desenvolvimento das capacidades tecnológicas de 
produção e inovação 

Complementaridade das capacidades de TI interna e externa 

Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Com base nessas análises, podemos concluir que: 

 As alternativas relacionadas ao primeiro dilema estão relacionadas à 

perspectiva da aprendizagem por meio de iniciativas voltadas para 

compartilhar o conhecimento no modelo de fábrica de software, nas 

dimensões comportamental e tecnológica da GC. O alinhamento operacional 

entre os atores, seus recursos e capacidades, se mostram importantes meios 

para melhorar o desempenho e resultados para a organização. 

 Em relação ao segundo dilema, as alternativas indicam a importância da 

qualidade do relacionamento ante a força do contrato, preservando a 

natureza colaborativa do processo de desenvolvimento de software. Ademais, 

a experiência e maturidade da gestão da TI nas áreas de projeto, operação e 

na gestão da terceirização indicam os caminhos de sucesso da terceirização 

no sentido da inovação. 

 Para o terceiro dilema, as alternativas destacam a aprendizagem por meio 

das trocas de conhecimento entre os atores e a complementaridade das 

capacidades de TI. As interações entre os indivíduos se mostram relevantes 

para o sucesso e qualidade do desenvolvimento de software, que estão 
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relacionados, mas não exclusivos, da abordagem ágil que vem sendo 

difundida nos contratos de fábrica de software no ambiente de governo. 

Como limitação desta pesquisa, pode-se relevar o fato de o estudo ter sido 

realizado como piloto em uma empresa estatal, envolvendo uma única empresa 

provedora de serviço de fábrica de software da organização. Este cenário reduz as 

chances de generalização, mas apontam caminhos para futuros estudos e 

replicações teóricas sobre o assunto. A este propósito, sugere-se estender este 

estudo de caso internamente ou abranger outras empresas estatais e órgãos do 

governo, envolvendo um maior número de fornecedores prestadores de serviços de 

desenvolvimento e manutenção de software no ambiente de governo. 

Não foram aprofundados neste estudo os conceitos por trás das teorias de 

aprendizagem e criação de conhecimento citados na revisão da literatura, como o 

modelo SECI e as abordagens de comunidades de práticas e single-and-double-

looping. Considerando que o objetivo da pesquisa fora alcançado com a 

identificação dos dilemas conexos aos problemas identificados em campo e as 

alternativas no campo da GC, estes temas podem ser aprofundados em futuro 

estudo, assim como, internamente na organização, através de um programa de 

gestão do conhecimento para promover a cultura de compartilhamento de 

conhecimento no processo de software e nas relações com as áreas internas e 

externas à organização. 

Os problemas e dilemas encontrados confirmam o tensionamento que existe no 

contexto da terceirização do desenvolvimento de software no ambiente de governo. 

O cenário atual do desenvolvimento de software moderno, onde cada vez mais 

indivíduos e grupos de diferentes especialidades e contextos necessitam interagir 

entre si para executar tarefas e resolver problemas, demanda um alto grau de 

integração e colaboração para o alcance de resultados e desempenho para as 

organizações.  

O termo “fábrica de software”, comumente utilizado para caracterizar as 

empresas provedoras de serviço de software, nos remete ao modelo comando-

controle da indústria clássica de produção e aponta a forte ligação cultural e 

hierárquica que existe no ambiente de governo, que precisa ser repensado e 
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transformado para o novo paradigma sócio econômico de relações interempresariais 

de parceria e colaboração. A influência desta cultura de fábrica de software no 

ambiente de governo pode ser endereçada para estudo em pesquisa futura. 

Na perspectiva da gestão da terceirização e dos aspectos envolvidos no 

processo de contratação no ambiente de governo, a mediação dos contratos por 

meio de uma base sólida de cultura de parceria, que favoreça a construção de 

relacionamentos fortes e flexíveis, são elementos chaves para as mudanças e 

alcance dos objetivos de desempenho e inovação por meio da terceirização. Estudar 

os tipos de contratos e resultados de sucesso no desenvolvimento de software 

moderno, pode ser também aprofundado, avaliando-se a aplicabilidade no ambiente 

de governo. 

Com base nas experiências e preocupações do uso da metodologia ágil nos 

contratos da administração pública federal, conforme as indicações do acórdão 

2314/2013 TCU/Plenário, faz jus relacionar os achados desta pesquisa e investigar 

as características e resultados obtidos com esta abordagem nas empresas estatais 

e demais órgãos do governo. Como referência, sugere-se a consulta ao site 

http://governoagil.com.br, que dispõe de material recente e atualizado com 

discussões de assuntos e casos práticos que retratam o uso da metodologia ágil no 

ambiente de governo. 

Por fim, num quadro em que as relações de produção ultrapassam a dimensão 

pessoa versus organização, alcançando cada vez mais relações contratuais inter-

empresas, emerge a necessidade por mudanças para modelos de terceirização que, 

respeitando todo o aparato de proteção ao trabalho, levando em consideração as 

restrições de natureza legal, abra possibilidades de intensificação de parcerias e 

cooperação entre organizações. Tal seria o caso, por exemplo, na origem do modelo 

da chamada inovação aberta, assim como na perspectiva da gestão do 

conhecimento e do trabalho colaborativo, internamente na organização, conciliando 

contratos de pessoas e contratos de organizações colaborando entre si na execução 

de tarefas. 

http://governoagil.com.br/
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APÊNDICE B – Questionário on-line (pesquisa de levantamento) 
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ANEXOS DA PESQUISA 

ANEXO I – Fatores de risco na terceirização de TI e classificação de relevância, 
segundo Samantra, Datta e Mahapatra (2014) 

a) Ordenado pela relevância dos fatores de influência 
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Ordenado pela relevância dos riscos e seus fatores de influência 

 



101 

 

 



102 

ANEXO II – Direcionadores para o compartilhamento de conhecimento no 
desenvolvimento de software, segundo Ghobadi (2015) 
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ANEXO III – Aspectos do modelo de sustentação de aplicações 
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