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RESUMO 

 

Este estudo teve como tema a análise dos processos empregados no desenvolvimento de 

softwares personalizados e pacotes de software. O mesmo se justifica no conhecimento das 

práticas que ocorrem dentro das empresas de TI para a formação profissional dos estudantes. 

O objetivo principal deste trabalho foi descrever o modo como ocorrem os processos de 

diagnóstico, avaliação, projeto e implementação de softwares do tipo personalizado e em 

pacotes, comparando-os com o método da gestão em quatro passos proposto por Gordon e 

Gordon (2006). Para alcançar este objetivo foi necessário verificar junto aos profissionais de 

TI, a forma como ocorre o desenvolvimento destes dois tipos de softwares, analisar as 

diferenças e semelhanças entre eles, e comparar as práticas destes profissionais com o modelo 

teórico proposto por Gordon e Gordon (2006). A pesquisa foi realizada em uma empresa de 

TI, e caracterizou-se como um estudo de caso, com enfoques descritivos e análise qualitativa 

dos dados. Após a análise dos dados verificou-se que a principal diferença entre o software 

personalizado e os pacotes de software é a participação do usuário final, pois em pacotes de 

software não há levantamento de requisitos. Novos estudos podem ser feitos com base neste, 

como a aplicação desta pesquisa em um maior número de empresas, e também, uma pesquisa 

com os clientes que utilizam ou já utilizaram software personalizado e em pacote. 

 

Palavras-chave: Software personalizado. Pacotes de software. Processos. Gestão. Tecnologia 

da informação. Sistemas de informação.  



 

 

ABSTRACT 

 

This study had as its theme the analysis of the processes employed in the development of 

customized software and software packages. The same is justified knowledge of the practices 

that occur within the IT companies for vocational training of students. The aim of this study 

was to describe how occur the processes of diagnosis, assessment, design and implementation 

of custom type software and packages, comparing them with the management method in four 

steps proposed by Gordon and Gordon (2006). To accomplish this it was necessary to check 

with the IT professionals, how is the development of these two types of software, analyze the 

differences and similarities between them, and compare the practices of these professionals to 

the theoretical model proposed by Gordon and Gordon (2006) . The survey was conducted in 

an IT company, and was characterized as a case study, with descriptive approaches and 

qualitative analyzing of the data. After analyzing the data it was found that the main 

difference between custom software and software packages is the participation of the end 

user, because software packages no requirements gathering. New studies can be made based 

on this, the application of this study in a larger number of companies, and also a survey of 

customers using or have used custom software and package. 

 

Key-words: Custom software. Software packages. Processes. Management. Information 

tecnology. Information system. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As ferramentas de Tecnologia de Informação (TI) podem auxiliar os gestores das 

empresas na tomada de decisão e no gerenciamento dos processos, que ocorrem diariamente. 

Contudo, o sucesso na utilização destas ferramentas depende do seu planejamento, que deve 

ocorrer alinhado às estratégias e necessidades da organização (ALBERTIN; MALAQUIAS, 

2011).  

As empresas que decidem investir em TI devem, antes de tudo, determinar os 

benefícios que desejam obter, os problemas a serem solucionados, e o nível do investimento. 

Em seguida, é necessário analisar as ferramentas de TI disponíveis no mercado e escolher a 

que melhor atenda aos requisitos levantados. Tudo isso pode ser feito com o auxílio de um 

profissional de TI. Um bom motivo para a realização destas etapas é o custo de utilização do 

potencial da TI. Quando as empresas tem conhecimento dos valores adicionais que serão 

gastos, o planejamento de TI é feito visando obter um lucro proporcional ao investimento 

(SIQUEIRA et al., 2005).     

Para auxiliar as empresas na resolução de diversos problemas, as empresas de TI 

podem disponibilizar dois tipos de softwares: os personalizados e os pacotes de software. 

Segundo Michetti (2006) o software personalizado é um programa de computador 

desenvolvido para atender as necessidades específicas de um determinado usuário. Já o pacote 

de software é um programa produzido em larga escala e colocado à venda, para ser adquirido 

por qualquer interessado.  

Os processos empregados no desenvolvimento destes tipos de softwares devem ser 

organizados para se obter um produto final de qualidade. Segundo Pressman (2011) muitos 

profissionais de TI desenvolvem softwares de maneira desordenada, afetando a qualidade do 

produto, uma vez que processos bem definidos poderiam proporcionar organização e 

estabilidade das tarefas realizadas ao longo do desenvolvimento de sistemas.  

Além de falhas no software, podem ocorrer problemas no relacionamento entre 

pessoas e informação, ou seja, nem sempre o usuário sabe o tipo de informação que a empresa 

necessita o que acaba comprometendo a eficiência dos sistemas de informação. A 

administração da informação nas organizações causa maior impacto positivo quando pessoas, 

processos, estrutura de apoio e outros elementos informacionais trabalham juntos 

(DAVENPORT; MANVILLE, 2012). As empresas buscam nas ferramentas de TI soluções 
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para diversos problemas organizacionais, e as etapas para alcançar este objetivo começam na 

identificação do problema, prorrogando até a implantação dos sistemas de informação 

(LAUDON; LAUDON, 2010). 

A abordagem de desenvolvimento de software pode variar dentro das empresas de TI. 

Em um sistema mais complexo pode ser necessário seguir etapas mais rígidas, com o 

propósito de assegurar a finalização de cada uma, antes de iniciar uma etapa nova. Já em 

sistemas com prazos de entrega reduzidos, a melhor escolha pode ser os processos ágeis, com 

maior flexão e agilidade na mudança de requisitos. Pode haver situações, também, onde o 

software não passa por todas as etapas estabelecidas para o seu desenvolvimento, e mesmo 

assim é possível chegar a um produto final de qualidade (REZENDE; ABREU, 2011).   

O conhecimento das práticas que ocorrem dentro das empresas é muito importante 

para a formação do profissional de TI. Além disso, a relação entre empresa e instituição de 

ensino deve ser pautada no intercâmbio de ideais, uma vez que as instituições de ensino têm a 

responsabilidade de desenvolver pesquisas que se traduzam em soluções para os problemas de 

produção, integrando a teoria e a prática à inovação. Enquanto isso, as empresas se 

apresentam como personagem principal, onde a inovação de fato acontece (HYODO; 

FUJINO, 2011). Com base nisso, este trabalho se justificou no conhecimento das práticas 

realizadas dentro da empresa de TI, pois, segundo Hyodo e Fujino (2011) as pesquisas 

acadêmicas tem o objetivo de avançar o conhecimento trazendo um retorno à sociedade, mas 

este retorno somente é possível através do esforço conjunto com as empresas. 

A fim de conhecer as práticas de TI, foi realizada uma pesquisa com uma empresa que 

desenvolve softwares de gerenciamento do tipo personalizado e em pacotes. Para isto, foi 

utilizado o método proposto por Gordon e Gordon (2006), no qual são definidos quatro passos 

para alcançar a eficiência do sistema de informação no auxílio à gestão das empresas: (1) 

diagnóstico, onde se determina as necessidades de informação da organização, (2) avaliação, 

que visa à identificação de possíveis deficiências nos sistemas de informação existentes, (3) 

projeto, no qual ocorre à elaboração de novos sistemas de informação ou alteração dos 

antigos, (4) implementação, cujo objetivo é a identificação de responsabilidades, funções e 

recursos após a implantação do software. Este modelo foi escolhido por apresentar uma 

abordagem que agrega Sistemas de Informação à gestão. O modelo preocupa-se com o 

desenvolvimento de um software de qualidade, mas também com a sua efetividade dentro das 

organizações.  

Desta forma, o objetivo geral deste estudo foi descrever e diferenciar o modo como 

ocorrem os processos de diagnóstico, avaliação, projeto e implementação de softwares dos 
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tipos personalizados e pacotes, tendo como referência teórica o modelo de Gordon e Gordon 

(2006).  

Com isso, é proposto como objetivos específicos:  

 Verificar junto aos profissionais de TI, a forma como ocorrem os processos de software 

personalizado e pacote de software; 

 Analisar, caso existam, as diferenças e semelhanças entre os processos de 

desenvolvimento de software personalizado e pacote de software; 

 Comparar a prática dos processos de software adotada pelos profissionais de TI, com as 

etapas propostas pelo modelo de Gordon e Gordon (2006). 

 

 

1.1 ESTRUTURA DA MONOGRAFIA 

 

 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos. O primeiro apresentou uma 

introdução, contextualizando o tema, expondo o problema e os objetivos da pesquisa. O 

segundo contemplou o referencial teórico e apresentou os principais conceitos, modelos, 

abordagens e papéis relacionados ao tema. O terceiro capítulo descreveu a metodologia 

definida para a realização da pesquisa. O quarto capítulo foi apresentado os resultados e as 

discussão deste trabalho. Por fim, o quinto capítulo destacou as considerações finais. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Este capítulo apresenta as definições acerca de Tecnologia da Informação e Sistemas 

de Informação. Em seguida, é abordada a forma como os sistemas de informação atuam nas 

empresas. Posteriormente, é definida a diferença entre software personalizado e pacote de 

software. Os processos empregados no desenvolvimento desses tipos de softwares, no item 

2.4. E, por fim, são apresentados alguns trabalhos relacionados a essa pesquisa. 

 

 

2.1 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E O 

AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 

 

Os termos Tecnologia da Informação (TI) e Sistemas de Informação (SI) são muitas 

vezes entendidos como sinônimos. Contudo, Balloni (2006) define Tecnologia da Informação 

como o conjunto de recursos tecnológicos utilizados na geração de informação, englobando 

hardware, software, base de dados, telecomunicações e redes. Já Sistemas de Informação são 

definidos como um o conjunto de elementos ligados à coleta, armazenagem e transformação 

de dados em informação, que em seguida, é disseminada aos seus respectivos usuários.  

Sistemas de Informação, sob o prisma de subsistema da empresa, podem ser definidos como 

todo sistema que a partir de dados de entrada gera saídas que satisfaçam determinadas 

necessidades de informação (BATISTA, 2006).  

Davenport e Manville (2012) aborda a importância do elemento pessoa para a 

integração de um Sistema de Informação. Na maior parte das empresas, as pessoas que 

administram a Tecnologia da Informação não dão a devida atenção aos usuários do sistema. 

Procuram resolver com tecnologia os diversos problemas da organização, dos quais, muitas 

vezes, são frutos da ignorância de como pessoas e informações se relacionam, e não de falhas 

de software e/ou hardware. Para o autor, a implantação de um sistema complexo na 

organização pode até mesmo prejudicar a execução das atividades, se não houver atenção com 

as pessoas que irão utilizá-lo. Além de preocupar-se com a tecnologia, os profissionais de TI 

devem atentar-se a maneira como as pessoas criam, distribuem, compreendem e usam a 

informação, pois muitas vezes uma informação produzida com erros pode afetar tomada de 
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decisões futuras. Além disso, a informação deve ser distribuída para as pessoas corretas, e nos 

setores específicos, uma vez que são essas pessoas que iram compreender o significado destas 

informações, e iram saber a hora certa de utilizá-las.   

Rezende e Abreu (2011) apresentam algumas características dos SIs atuais como o 

grande volume de dados e informações, a complexidade de processamentos, o elevado 

número de clientes e/ou usuários envolvidos, o contexto abrangente, mutável e dinâmico, a 

interligação de diversas técnicas e tecnologia, o suporte a tomada de decisão e o auxílio na 

qualidade, produtividade e competitividade organizacional. Entretanto, essas características 

foram se modificando de acordo com a evolução dos Sistemas de Informação. 

A informatização das empresas iniciou-se a partir da década de 1950. Até então, os 

registros eram manuais e os relatórios eram divulgados em papel. Contudo, devido ao 

aumento do fluxo de informações e, consequentemente, aumento do trabalho necessário para 

administrá-lo, viu-se a necessidade de utilizar recursos tecnológicos para facilitar a execução 

dos processos organizacionais. A partir disso, cada vez mais as empresas vem aumentando os 

investimentos em TI, visando à administração de suas funções internas e auxílio na tomada de 

decisões (LAUDON; LAUDON, 2010). Prova disso, foi que no ano de 2013 o mercado 

brasileiro movimentou 61,6 bilhões de dólares no setor de TI, envolvendo hardware, software 

e serviços, representando 2,74% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro (Associação 

Brasileira das Empresas de Software – ABES, 2013). 

 Siqueira et al. (2005) estudou o uso da TI por empresas do setor industrial e 

evidenciou a necessidade de um planejamento, antes de sua implantação, para que não haja 

disparidade entre os recursos investidos e o real benefício obtido. Albertini e Albertini (2012) 

estudaram as dimensões do uso de TI como instrumento de avaliação para determinar a 

coerência necessária entre eles a fim de se obter sucesso no seu aproveitamento. Para os 

autores, a avaliação do uso de TI está condicionada as dimensões de cada organização. As 

dimensões estudadas foram: a utilização em si, os benefícios oferecidos, a contribuição para o 

desempenho empresarial, a governança e administração de TI, e o papel dos executivos.  

  Apesar dos benefícios obtidos com sua utilização, existem estudos que buscam avaliar 

as contribuições de SI para as empresas. Quintairos et al. (2012) diz que é necessária uma 

avaliação dos sistemas, para que os processos empresariais possam ser aprimorados.  

Ao obterem um sistema de informação, as empresas buscam alcançar os seguintes 

benefícios: suporte a tomada de decisão, valor agregado ao produto, melhor serviço e 

vantagens competitivas, produtos de melhor qualidade, oportunidade de negócios e aumento 

da rentabilidade, mais segurança nas informações, menos erros, mais precisão, 
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aperfeiçoamento nos sistemas, eficiência, eficácia, efetividade, produtividade, carga de 

trabalho reduzida, redução de custos e desperdícios, controle das operações, etc (REZENDE; 

ABREU, 2011). 

Existem dois grandes problemas que afetam as empresas, mesmo havendo um Sistema 

de Informação: a falta de informação para os setores corretos e a rapidez com que estas se 

desatualizam (BATISTA, 2006). O sistema de informação implantado sem um planejamento 

pode fazer com que os setores não tenham a informação correta para tomar decisões. Além 

disso, as rápidas transformações no mercado fazem com que determinadas informações não 

sejam mais relevantes para a empresa, sendo necessárias modificações no sistema para se 

adequarem as novas regras.  

Para que o novo sistema de informação solucione um problema é necessária à 

identificação e compreensão deste problema, o que muitas vezes não ocorre dentro das 

empresas. Muitas organizações implantam um sistema de informação sem compreender o tipo 

de problema que se pretende resolver, e isso acaba por proporcionar uma experiência 

inadequada com a tecnologia. Após a etapa de identificação e compreensão do problema cabe 

às empresas analisarem o tipo de sistema que se adequa na solução do mesmo (LAUDON; 

LAUDON, 2010). 

De acordo com os níveis da empresa, o tipo de informação necessária para a resolução 

de problemas será diferente. As empresas precisam de informação para os níveis operacional, 

tático e estratégico. O nível operacional requer informações referentes ao estado atual dos 

itens em estoque, utilizando como exemplo, um sistema de estoque. Já o nível tático, necessita 

conhecer o histórico do estoque, a fim de decidir sobre a aquisição de novos produtos para 

comercialização futura. O nível estratégico, por sua vez, irá decidir sobre novos investimentos 

em determinados produtos, preferências regionais, formas de redução de custos, entre outros 

(CORTÊS, 2008). A Figura 1 representa os níveis decisórios da organização. 
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 Figura 1 - Níveis decisórios 

 
Fonte: Rodrigues, 2015.  
 

Uma empresa típica dispõe de sistemas que apoiam os processos dos principais níveis 

decisórios. As decisões tomadas pelas organizações estão, na maioria das vezes, relacionadas 

aos seguintes setores: venda e marketing, manufatura e produção, finanças e contabilidade e 

recursos humanos. A principal característica de um sistema de informação deve ser a 

integração destes setores, levando em conta o nível decisório que cada pertence. As decisões 

tomadas no nível estratégico vão influenciar as vendas, a produção os recursos humanos, e 

isso devem ser analisados pelo SI, que irá auxiliar estes setores no aumento ou redução das 

atividades (LAUDON; LAUDON, 2010).  

 

 

2.2 SOFTWARE PERSONALIZADO E PACOTE DE SOFTWARE 

 

 

As empresas de Tecnologia da Informação, na maioria das vezes desenvolvem dois 

tipos de software para atender as demandas do mercado: o software personalizado e o pacote 

de software. Para compreensão deste estudo fez-se necessário à definição dos mesmos. 

 O software personalizado é um programa de computador desenvolvido para suprir as 

necessidades específicas da organização. O pacote de software, ou software de prateleira, é 

um programa de computador produzido em larga escala e colocado no mercado para 

comercialização (MICHETTI, 2006). 
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 Os pacotes de software não sofrem alterações em suas especificidades para atender 

determinadas necessidades de usuários. Em contraposição, o software personalizado se 

adequa as exigências dos usuários e, portanto, não é flexível para futuros clientes 

(RAPHAELLI, 2008). 

 Os softwares personalizados tem como vantagem a customização total, ou seja, a 

adaptação dos produtos e processos ao gosto do cliente, o domínio do código fonte, a 

facilidade de implantar modificações e a dispensa de pagamentos de licença de uso ou 

manutenção (CORTÊS, 2008). As desvantagens estão no alto custo de aquisição, 

manutenções caras, a sujeição a erros, e o elevado tempo demandado para o desenvolvimento. 

Por estas razões, as organizações desenvolvem seu próprio software em lugar de usar o 

software do tipo pacote por três motivos: (1) nenhum software do tipo pacote atende as 

especificações requeridas, e modificar software existente é muito difícil. (2) a empresa planeja 

vender com lucro o software próprio desenvolvido. (3) o software próprio pode trazer a 

empresa vantagens competitivas ao fornecer atendimento diferenciado aos usuários, diminuir 

custos, melhorar a tomada de decisões e a qualidade (GORDON; GORDON, 2006).     

 Os pacotes de software são vantajosos para as empresas desenvolvedores, uma vez que 

estas minimizam os investimentos, por não ter que implementá-los sempre que um novo 

cliente comprar o produto. Já os usuários precisam aceitar o sistema como foi adquirido e se 

adequarem a ele, além de realizar pagamentos de licenças e atualizações (BATISTA, 2006). 

Entretanto, os pacotes de software também oferecem vantagens aos clientes como o baixo 

preço, a grande variedade de funções e a alta confiabilidade. Estas vantagens são provenientes 

do grande número de empresas que utilizam o software, testando-o em variados ambientes. 

Geralmente, quanto mais popular um software, maiores serão estas vantagens (GORDON; 

GORDON, 2006).  

Muitas aplicações são comuns à maioria das organizações empresariais, como por 

exemplo, a folha de pagamento, controle de estoque, contas a pagar e receber. Isso permite as 

empresas de TI desenvolverem produtos que atendam aos requisitos de muitas empresas ao 

mesmo tempo. Existe, também, a possibilidade de customizar alguns recursos do pacote de 

software, sem modificar a integridade do mesmo. Porém, caso haja necessidade de longas 

customizações, o trabalho demandado pode ficar tão caro e demorado que acabará eliminando 

as vantagens do pacote de software (LONDON; LONDON, 2010).  

A Tabela 1 apresenta as diferenças existentes entre o software personalizado e o 

pacote de software.   
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  Tabela 1 - Software personalizado e pacote de software 

SOFTWARE PERSONALIZADO PACOTE DE SOFTWARE 

É modificado de acordo com as necessidades 

do cliente. 

Não sofre alterações para atender 

determinadas necessidades do cliente. 

Não é flexível para futuros clientes. Produzido em larga escala, e comercializado 

a quem tenha interesse. 

O cliente tem domínio do código fonte. O cliente não tem acesso ao código fonte. 

Dispensa pagamentos de licença de uso e 

manutenções. 

É necessário pagamentos de licença de uso e 

manutenções. 

Maior propensão a erros. Alta confiabilidade. 

Não depende do fornecedor para modificar o 

software. 

Depende do fornecedor para realizar 

atualizações no software. 

Maior tempo de produção e altos 

investimentos. 

Produto pronto para uso e baixo preço. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Laundon e Laundon (2010) explicam ainda, que as empresas devem solicitar aos 

desenvolvedores uma lista detalhada, que responda a determinadas perguntas, com o objetivo 

de verificar o tipo de software que melhor atenderá aos seus requisitos, podendo ser um 

serviço terceirizado ou desenvolvido internamente. A terceirização pode ocorrer de duas 

maneiras: a empresa pode optar pela contratação de hardware e software de terceiros e 

utilizá-los por um tempo determinado em contrato, ou pode, também, contratar um fabricante 

externo para desenvolver o software, mas operar em seu próprio computador. O 

desenvolvimento interno ocorre quando a empresa possui uma equipe de TI especializada em 

produção de software.    

 

 

2.3 PROCESSOS DE SOFTWARE NAS EMPRESAS DE TI 

 

 

 Para atender as necessidades do mercado, as empresas de TI precisam constantemente 

se modificarem, uma vez que inovações tecnológicas surgem com rápida frequência (SILVA; 

SOUZA; CAMARGO, 2013). O ambiente atual de desenvolvimento de software também 
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exige das empresas flexibilidade para modificações de requisitos durante o processo de 

implementação do produto final (CARVALHO; MELLO, 2012).  

 Ao longo dos anos, profissionais e pesquisadores da área de engenharia de software 

desenvolveram diversos modelos de processos, métodos técnicos e ferramentas automatizadas 

para auxiliar as empresas no aprimoramento dos processos de software (PRESSMAN, 2011). 

Processo de software é um conjunto de atividades, ações e tarefas que devem ser 

executadas quando um artefato de software é criado. Estas atividades, ações e tarefas devem 

estar alocadas dentro de uma metodologia ou modelo para que haja integração umas com as 

outras e com o processo (PRESSMAN, 2011). Um modelo de processo de software é uma 

descrição simplificada do processo de software que contém, além da visão, os produtos de 

software e as pessoas envolvidas (SOMMERVILLE, 2007). 

 Sommerville (2007) explica três modelos gerais: (1) Modelo cascata: as atividades são 

vistas como estágios do desenvolvimento, e um estágio não pode começar antes que o anterior 

seja concluído. (2) Desenvolvimento interativo: as atividades são intercaladas e o cliente 

disponibiliza informações ao longo do processo para a modelagem do produto final. (3) 

Engenharia de software baseada em componentes: o sistema já possui partes prontas, o foco 

deste modelo é a integração destas partes. Para o autor a maioria dos modelos de processos 

existentes utilizam estes modelos como base. 

Rezende e Abreu (2011) definem cinco fases do processo de desenvolvimento de um 

sistema:  

1 Estudo preliminar: abrange a definição dos requisitos gerais do sistema, suas limitações, 

objetivos, nominação da equipe, ou seja, fornece uma visão geral do projeto.  

2 Análise do estado atual: análise do atual sistema, levantamento dos requisitos existentes, 

as vantagens e desvantagens, com o objetivo de conhecer o ambiente e o produto 

existente.  

3 Projeto lógico: elaboração do projeto, com definição dos requisitos funcionais reais, 

desenho detalhado das ações que serão executadas pelo sistema. 

4 Projeto físico: execução de programas, layout do produto final, testes e definição da forma 

com que as ações serão implementadas. 

5 Projeto de implantação: planejamento da implantação do sistema, treinamento e 

capacitação dos usuários, e acompanhamento pós- implantação.  

O autor explica, também, que não existe um padrão para a divisão destas fases, mas as 

atividades de projeto e execução sempre haverá. Laudon e Laudon (2010), por exemplo, 

dizem que o desenvolvimento de um sistema de informação baseia-se no processo de 
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resolução de problema e, portanto, compreende quatro partes: (1) definir e entender o 

problema, identificando suas causas, objetivos de solução e requisitos de informação; (2) 

desenvolver soluções alternativas, determinando possíveis soluções para o problema, pois 

nem sempre a solução exige um novo sistema, pode ser necessário intervenções nas relações e 

procedimentos organizacionais; (3) escolher a melhor solução, analisando a viabilidade 

financeira, técnica e organizacional das soluções propostas; e (4) implementar a solução, 

abrangendo a especificação do projeto, aquisição de hardware, desenvolvimento ou aquisição 

de software, testes, treinamentos e avaliação da solução de sistema. 

 

 

2.3.1 Método da Gestão em Quatro Passos 

 

 

Para atuar em um ambiente global, os gestores enfrentam vários desafios, dentre eles a 

competição crescente, os recursos decrescentes, a tecnologia que muda rapidamente. Além 

disso, os gestores devem compreender e responder as diferenças culturais, restrições legais e 

necessidades dinâmicas de seus clientes (GORDON; GORDON, 2006).  

 A fim de propiciar a informação correta, para o usuário certo e em tempo hábil, 

Gordon e Gordon (2006) propõem um modelo composto por quatro passos ou etapas que 

visam aperfeiçoar a gestão da informação. 

A primeira etapa é o diagnóstico das necessidades de informação. Os gestores e 

demais funcionários das empresas necessitam de informações diversas, de acordo com uma 

situação particular que enfrentam. Para determinar a carência de informações, deve-se 

identificar o(s) problema(s) que afeta(m) a organização, analisar as informações disponíveis: 

classificar as informações úteis e as descartáveis. Em seguida, apontar as informações 

necessárias à empresa e que não estão disponíveis. O diagnóstico das necessidades de 

informação pode compreender um indivíduo, uma organização como um todo, a sociedade e a 

gestão das empresas. Os funcionários precisam de informações que os auxiliem nas atividades 

diárias, visando à efetividade de suas ações. As organizações utilizam informações para 

obterem vantagens competitivas ou desenvolverem novas estratégias, para aumentarem a 

qualidade de seus bens e serviços, diminuir custos e atenderem melhor seus clientes. Os 

gestores se apoiam em informações precisas para tomarem decisões diversas, controle 

financeiro, gestão de projetos e comunicação. A sociedade, também, usa informações para 
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comunicação, desenvolvimento econômico, além do aperfeiçoamento da qualidade de vida 

em geral (GORDON; GORDON, 2006). 

A segunda etapa é a avaliação da tecnologia da informação e sistemas. As empresas 

utilizam a TI para satisfazer suas necessidades de informação. Contundo as ferramentas 

utilizadas podem não ser eficientes na coleta, processamento e disseminação de informação. 

Os profissionais de SI devem identificar o hardware e software utilizados e como estes lidam 

com os processos de tratamento dos dados. Nessa etapa o hardware, software, banco de dados 

e demais ferramentas de TI devem ser avaliados para determinar a eficiência destes, no que 

tange a solução dos problemas. Em seguida, são feitas comparações entre esses componentes 

e os disponíveis no mercado. Essas comparações levam em conta a forma como os sistemas e 

tecnologias atuais respondem às necessidades da empresa, o custo/benefício da aquisição de 

novos recursos e as consequências resultantes da mudança no tratamento das informações. 

Além disso, é de suma importância determinar os requisitos de informação que não podem ser 

satisfeitos, para que não haja conflitos entre a empresa e os profissionais de SI (GORDON; 

GORDON, 2006). 

A terceira etapa é o projeto de sistemas de pronta resposta. Caso seja identificado que 

as ferramentas de TI não estão respondendo de maneira positiva às necessidades da empresa, 

devem-se projetar novos sistemas, ou recursos para os sistemas existentes, que suprem as 

deficiências encontradas. Essa fase não envolve só os profissionais de sistemas de 

informação, mas também os gestores e demais usuários. Ela abrange a tomada de decisões 

relacionadas à aquisição de tecnologia que forneça informações alinhadas aos objetivos da 

empresa, além de atrair retornos financeiros que cubram os custos incorridos (GORDON; 

GORDON, 2006). 

A quarta etapa é a implementação de sistemas de informação. Fatores importantes 

devem ser levados em conta nessa fase, como a divisão de tarefas entre a equipe 

desenvolvedora, os processos utilizados, os recursos adicionais necessários, o impacto das 

mudanças sobre o funcionamento individual ou organizacional da empresa, dentre outros. 

Durante a implementação podem surgir conflitos e problemas diversos, porém os 

responsáveis pela gestão da equipe devem monitorar os acontecimentos apresentando 

soluções para tais dificuldades. Os administradores envolvidos no processo de implementação 

dos sistemas de informação devem conhecer o ciclo de vida dos sistemas, os modelos de 

processos existentes, além de compreender a importância de segui-los. O desenvolvimento de 

sistemas deve ser tratado como um processo de negócio inter-relacionados, e não como 

processos independentes. É nesta etapa que ocorre o treinamento dos funcionários que irão 
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utilizar o sistema. Assegurar que os empregados tenham as habilidades apropriadas traz 

implicações tanto financeiras quanto de custo e tempo (GORDON; GORDON, 2006).  

O método da gestão em quatro etapas auxilia não só os profissionais de sistemas de 

informação, mas também gestores e outros funcionários da organização, uma vez que ele 

aborda as melhores formas de integrar as ferramentas de TI com a gestão, proporcionando 

resultados efetivos.     

 

 

2.4 TRABALHOS RELACIONADOS 

 

 

Apesar do crescimento do mercado de desenvolvimento de sistemas, a excelência no 

uso para obtenção da informação correta, no tempo e lugar certo, ainda pode ser melhorada 

(BATISTA, 2006). Com isso, torna-se relevante a discussão dos diversos trabalhos realizados 

em torno dos métodos de criação de software, tema, este, que permeou o presente estudo. 

 A pesquisa realizada por Roberta Rodrigues Faoro, Maria Emília Camargo e Marcelo 

Faoro de Abreu apresenta a análise da customização de serviços, ou seja, oferta de serviços 

diferentes com relação aos da concorrência, em uma empresa que atua no desenvolvimento de 

sistemas e consultoria em tecnologia da informação, localizada na região da Serra Gaúcha. Os 

resultados desta pesquisa estão descritos no artigo científico “Customização em Massa na 

Produção de Serviços: o caso de uma desenvolvedora de software”, disponível na revista 

eletrônica Qualitas da Universidade Estadual da Paraíba. A finalidade deste estudo foi 

compreender a maneira como ocorre à customização em uma desenvolvedora de software. 

 Através de entrevistas realizadas com alguns componentes da empresa foi possível 

identificar processos de customização em todas as fases da produção de serviços. Além disso, 

pode-se observar a interação do cliente em todas as etapas. A empresa utiliza a customização 

para aumentar a satisfação dos clientes e diferenciar-se dos seus concorrentes (FAORO; 

CAMARGO; FAORO, 2013).   

  Com isso, foi possível evidenciar que a empresa customiza seus produtos de maneira a 

proporcionar aos seus clientes escolher os sistemas adequados para seus negócios, 

personalizando conforme suas necessidades. Além disso, o estudo contribuiu para acrescentar 

informações empíricas, ou seja, informações construídas com base na experimentação, sobre a 

customização em massa de serviços como um diferencial competitivo.   

  O artigo “Pesquisa de Fatores que Influenciam na Melhoria de Processo de Software 
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em Empresas do Estado de Santa Catarina”, desenvolvido por Pablo Schoeffel e Fabiane 

Barreto Vavassori Benitti, apresenta os resultados de uma pesquisa realizada com 81 

empresas de desenvolvimento de software, a maioria micro e pequenas. Os autores visavam 

identificar os motivos ou fatores que podem influenciar na melhoria dos processos de 

software, facilitando ou impedindo a adoção de modelos existentes. A pesquisa mostrou a 

necessidade das empresas em aumentar a adesão a modelos de melhoria de processos. Os 

modelos de melhoria de processos descrevem as melhores práticas das equipes que fornecem 

serviços de TI. O CMMI (Capability Maturity Model Integration), o MPSB.BR (Melhoria de 

Processos do Software Brasileiro) e o Cobit (Control Objectives for Information Technology) 

são exemplos de modelos de melhorias de processos. Porém, muitas empresas enfrentam 

dificuldades como a falta de recursos financeiros e humanos, e ainda apontam a inexistência 

de modelos que se adequem as suas realidades (BENITTI; SCHOEFFEL, 2010).   

  Este trabalho contribuiu para mostrar a posição das empresas no que diz respeito à 

implantação de modelos de melhoria de software. Além disso, a pesquisa identificou vários 

aspectos que podem ser levados em conta para a adaptação ou implantação de um modelo de 

melhoria de processo de software.   

 O artigo “Implementação de Boas Práticas para o Desenvolvimento de Software em 

Micro e Pequenas Empresas Brasileiras”, dos autores Guerra A. C., Moreno J. N., Oliveira A. 

A. A. C. P. e Rodrigues J., apresenta experiências vivenciadas com a prestação de serviços de 

consultoria em melhoria de processo, para micro e pequenas empresas de desenvolvimento de 

software. Nesta consultoria, o profissional analisa os processos de software das empresas e 

aponta os itens que podem ser melhorados. O artigo relata de maneira geral o perfil das 

empresas estudadas, com o objetivo de chamar a atenção sobre o contexto diferenciado dessas 

experiências e a importância dessas empresas no mercado nacional. A pesquisa mostrou que 

durante a atuação da consultoria junto a essas empresas, foi possível observar a importância 

de considerar a realidade cultural e financeira de cada empresa e conduzi-la para a 

implementação de práticas adequadas ao que realmente necessita. Observou-se que quanto 

menor o porte da empresa os resultados alcançados por ela eram mais significativos, mesmo 

considerando os casos onde somente pequenas práticas foram estabelecidas (GUERRA et al., 

2010).    

  O artigo “Sistemas de Informações: um estudo comparativo das vantagens e 

desvantagens do uso de softwares integrados e não integrados”, escrito por Rafael Arthur 

Batista, Luiz Fernando Paixão de Sousa, Jhony Sgorlon Leoziro e Jaiane Aparecida Pereira, 

teve por objetivo descobrir as vantagens e desvantagens de cada uma das opções 
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de softwares disponíveis pelas empresas pesquisadas. De forma específica, identificou como é 

feita a escolha pelas empresas, descreveu as vantagens e desvantagens de cada opção e 

discutiu-se a escolha no ramo de confecções. A natureza da pesquisa foi qualitativa do tipo 

descritiva, por meio de quatro entrevistas semiestruturadas com os responsáveis pelo sistema 

de informação utilizado em indústrias de confecções no município de Apucarana, no estado 

do Paraná. Optou-se por duas empresas que utilizam sistemas integrados e duas empresas que 

utilizam sistemas não integrados visando à comparação. Os sistemas integrados geram 

informações referentes a todos os setores da organização, enquanto que os sistemas não 

integrados trabalham de forma isolada em cada setor. Observou-se que possuir um sistema 

integrado é mais eficaz, pois apresenta vantagens como: (1) geram informações em tempo 

real; (2) a comunicação entre os setores usam a mesma linguagem; (3) facilita a operação; (4) 

menor necessidade de mão de obra; (5) maior segurança nas informações (BATISTA et al., 

2012). 

Este trabalho descreveu os métodos empregados em um estudo comparativo entre dois 

tipos de software que, mesmo não abordando os softwares personalizados e pacotes de 

softwares, assemelha-se a proposta desse estudo.  

Os trabalhos desenvolvidos possibilitaram a verificação de que as empresas devem 

realizar um planejamento antes de adquirir um software, ou qualquer outra ferramenta de TI. 

As dimensões e estratégias do negócio são fatores que devem ser analisados no momento da 

escolha do sistema mais apropriado. A possibilidade de personalizar o seu sistema pode ser 

um diferencial competitivo. Entretanto, este tipo de sistema pode não ser o mais adequado 

para algumas empresas, principalmente aquelas que não estão dispostas a investir muito em 

TI. Esta dificuldade pode ser resolvida com pacotes de software, pois exigem investimentos 

menores em relação aos softwares personalizados.      
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3 METODOLOGIA 

 

 

Seguindo a metodologia científica abordada por Lakatos e Marconi (2010), este 

capítulo descreve os métodos de pesquisa adotados, como a natureza da pesquisa, com a 

identificação do caráter da pesquisa realizada, os instrumentos, os materiais e procedimentos 

usados, a descrição da unidade de análise e o tratamento de dados colhidos por meio dos 

instrumentos utilizados.   

 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 

Utilizou-se um estudo de caso que, para Martins e Lintz (2000), é uma técnica de 

pesquisa que objetiva estudar uma unidade em seu contexto real. O estudo de caso é uma 

forma de fazer pesquisa escolhida quando o pesquisador tem pouco, ou nenhum, controle 

sobre os eventos, e quando pretende responder “como” e “por que” determinados fenômenos 

ocorrem. E assim, como outras estratégias de pesquisa, o estudo de caso representa o modo de 

se investigar fatos empíricos a partir de um conjunto predefinido de procedimentos (YIN, 

2001).  

  A pesquisa utilizou-se de enfoques descritivos que, segundo Lakatos e Marconi 

(2010), são estudos que tem por objetivo descrever determinado objeto, a fim de aumentar a 

familiaridade do pesquisador com o ambiente, fenômeno ou fato, para a realização de 

pesquisas posteriores ou modificação e explanação de conceitos. Nas pesquisas descritivas, os 

fatos são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem que haja 

interferência do pesquisador, ou seja, não há manipulação dos fatos pelo pesquisador 

(PRODANOVI; FREITAS, 2013).      

  Nesse estudo houve descrição qualitativa dos processos de software. A pesquisa 

qualitativa possui certo grau de subjetividade, os objetos não podem ser quantificados, 

também, por não envolver fatores numéricos; enquanto que a pesquisa quantitativa envolve 

caráter numérico, estuda objetos previsíveis e passíveis de quantificação (MARTINS, 2006).   
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3.2 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

A pesquisa foi desenvolvida através de estudo de caso em uma empresa de TI. Para a 

coleta dos dados foram feitas entrevistas com os profissionais envolvidos nas etapas de 

desenvolvimento dos softwares personalizados e em pacotes.  

Para a realização deste trabalho foi utilizada uma entrevista, que foi construída em 

forma de questionário, desenvolvida com base na obra dos autores Gordon e Gordon (2006). 

Além disso, foram abordadas, também, algumas questões relacionadas à empresa e aos 

funcionários. O tipo de entrevista utilizada foi semiestruturado, seguindo um roteiro 

previamente estabelecido (LAKATOS; MARCONI, 2010). A entrevista é uma das mais 

importantes fontes de informação em um estudo de caso, e pode ser aberta, com questões e 

sequência predeterminadas, mas com ampla liberdade para responder, guiada, com sequência 

e formulação definida no curso da entrevista, ou informal, semelhante a uma simples 

conversação (YIN, 2001).  

 Para identificar e eliminar problemas potenciais foi realizado um pré-teste 

(PRODANOVI; FREITAS, 2013), aplicando o questionário a um professor da área de TI, 

pela proximidade acadêmica da pesquisadora com este profissional com especialidade na área 

de estudo da pesquisa. O pré-teste visou avaliar as ferramentas utilizadas na coleta dos dados. 

Após a aplicação do questionário do pré-teste, procurou-se verificar questões como a 

adequação das respostas, dificuldade no entendimento das questões, clareza e concisão dos 

termos empregados, quantidade, forma e ordem das perguntas (GIL, 2006).   

 

 

3.3 UNIDADE DE ANÁLISE 

 

 Neste estudo foram convidadas a participar da pesquisa, voluntariamente, dez 

empresas da área de TI envolvidas em desenvolvimento dos softwares personalizados e em 

pacotes, sendo devidamente informadas pela pesquisadora sobre o objetivo do estudo, para 

responder a um questionário online.  

 A pesquisa foi enviada a dez empresas que desenvolvem softwares personalizados e 

em pacotes. A pesquisadora estrou em contato com as empresas através de telefonemas e 

emails para saber sobre o andamento das respostas e o entendimento das questões. Entretanto, 
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apesar dos esforços da pesquisadora para que todos respondessem somente uma empresa o 

fez. O alvo da pesquisa foram os profissionais de desenvolvimento, pois estes puderam 

fornecer informações relacionadas ao processo de diagnóstico, avaliação, projeto e 

implementação dos softwares.  

 

 

3.4 TÉCNICAS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

 A análise dos dados no estudo de caso pode envolver diferentes técnicas, devido à 

existência de diversos procedimentos de coleta de dados como a entrevista, a observação, a 

pesquisa documental e bibliográfica, dentre outras. Neste estudo foi utilizada a técnica de 

análise de conteúdo, muito utilizada em pesquisas qualitativas (GIL, 2006).  

Existem problemas que são encontrados durante a interpretação dos dados, e que 

merecem atenção, como por exemplo, à falsa sensação de certeza que o pesquisador pode ter 

sobre suas conclusões. Em uma pesquisa realizada através de formulários, o entrevistador não 

conseguirá captar as várias experiências dos entrevistados. Mesmo que diversas pessoas 

respondam igualmente as questões, não significa que tenham as mesmas opiniões sobre o 

assunto pesquisado, e essas não serão de conhecimento do pesquisador podendo levá-lo a 

falsas conclusões. Para tanto, convém que o pesquisador faça uma relação dos referenciais 

teóricos sobre o assunto, logo no início do trabalho, com vista em evitar especulações no 

momento da análise (GIL, 2006).    

  Neste trabalho foi aplicada a análise de conteúdo. Para tal fim, o tratamento dos dados 

foi composto de três etapas principais: (1) pré-análise, onde os dados colhidos foram 

organizados; (2) a exploração do material, que compreendeu a codificação dos dados e 

enumeração segundo a proposta do estudo; e por fim, (3) o tratamento dos resultados obtidos 

e interpretações, os resultados brutos foram tratados de maneira a serem significativos e 

válidos para a pesquisa (BARDIN, 2011).  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As empresas de desenvolvimento de software mais próximas à cidade de São João 

Evangelista foram convidadas a participar da pesquisa, entretanto, os gerentes responsáveis 

por cada uma delas afirmaram que não comercializam softwares personalizados, o que 

inviabilizou a realização da entrevista. Este fato fez com que fosse necessário realizar um 

questionário online para entrevistar empresas fora da região de São João Evangelista.  

Com base no questionário aplicado foi possível fazer uma análise das práticas 

ocorridas no processo de desenvolvimento de software personalizado e pacotes de software. 

Além disso, foi possível identificar as diferenças existentes entre os dois tipos de 

desenvolvimento.  

 
4.1 CARACTERÍSTICA DA EMPRESA E DO RESPONDENTE 

 

A empresa pesquisada está no mercado a mais de quinze anos e conta com uma equipe 

de mais de vinte funcionários. Esta desenvolve, por ano, mais de quinze softwares 

personalizados, entretanto, o número de pacotes de softwares desenvolvidos é bem inferior, 

menos de dois. O funcionário que respondeu o questionário está na empresa a mais de dez 

anos, onde atua na área de infraestrutura de TI, e possui especialização nesta área.  

   

4.2 ANÁLISE QUALITATIVA DO DESENVOLVIMENTO DE PACOTES DE 

SOFTWARE E SOFTWARES PERSONALIZADOS 

 

Os dados da pesquisa foram tratados de forma descritiva, após coletadas as respostas 

das vinte e três questões, que compõem o questionário online. A Tabela 2 apresenta as 

questões em ordem de como foram exibidas para o respondente.  
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Tabela 2 - Questionário da Pesquisa 

1 - Em alguns casos, os usuários não sabem o tipo e nem a quantidade de informações ou 

dados que a organização precisa, ou mesmo não sabem organizá-las de forma a obter a 

informação correta no tempo certo. Os analistas podem auxiliar os usuários a compor a lista 

de informações que os ajudariam a melhor executar seus trabalhos, além de indicar o 

momento em que estas informações são necessárias.  

Marque o item que mais se aproxima de sua ideia sobre a afirmação.  

 Concordo totalmente  

 Concordo parcialmente  

 Indiferente  

 Discordo parcialmente  

 Discordo totalmente  

2 - O profissional de TI, ao explicar para os clientes como funciona o software personalizado 

e o pacote de software, apontando suas vantagens e desvantagens, possibilita ao cliente 

escolher a opção que melhor lhe atenderá.  

Marque o item que mais se aproxima de sua ideia sobre a afirmação. 

 Concordo totalmente  

 Concordo parcialmente  

 Indiferente  

 Discordo parcialmente  

 Discordo totalmente  

3 - Em alguns casos, o software em pacote pode ser customizado para atender algum cliente 

específico. Isso já ocorreu na empresa? E como foi feito a customização?  

Responda de acordo com a realidade da empresa. 

 

4 - As necessidades que surgem ao longo do desenvolvimento devem ser incorporadas após 

um acordo entre empresa e cliente, uma vez que modificar o sistema para inserir novos 

requisitos pode acarretar mais trabalho, mais tempo e, consequentemente, mais 

investimentos.  

Marque o item que mais se aproxima de sua ideia sobre a afirmação. 

 Concordo totalmente  

 Concordo parcialmente  

 Indiferente  

 Discordo parcialmente  

 Discordo totalmente  

5 - O suporte para software personalizado pode ser, de alguma forma, considerado diferente 

em relação ao software de pacote? Caso sim, em que aspectos?  

Responda de acordo com a realidade da empresa. 
 

6 - Os fornecedores de pacotes de software oferecem livre acesso a um quadro de avisos 

eletrônicos sobre novas versões do sistema, e o cliente muitas vezes instala estas versões 

mesmo sem acarretar melhorias às suas atividades. Já os softwares personalizados são 

modificados quando o cliente necessita de novos requisitos e solicita estas modificações.  

Marque o item que mais se aproxima de sua ideia sobre a afirmação. 



29 

 

 Concordo totalmente  

 Concordo parcialmente  

 Indiferente  

 Discordo parcialmente  

 Discordo totalmente  

7 - Na etapa de levantamento de necessidades podem ocorrer problemas quanto à 

comunicação entre os profissionais de TI e os usuários do software. Como este problema é 

solucionado? E como ocorre esta etapa no desenvolvimento do software personalizado? E 

em pacotes de software?  

Responda de acordo com a realidade da empresa. 

  
8 - Como ocorre a modelagem de sistemas personalizados e em pacotes? 

Responda de acordo com a realidade da empresa. 
 

9 - As empresas de desenvolvimento de software tratam o desenvolvimento de sistemas 

como um processo, ou seja, a produção segue um roteiro previsível.  

Marque o item que mais se aproxima de sua ideia sobre a afirmação. 

 Concordo totalmente  

 Concordo parcialmente  

 Indiferente  

 Discordo parcialmente  

 Discordo totalmente  

10 - Em empresas que estão trocando o sistema, como é feita a transição do sistema antigo 

para o sistema novo? Existem diferenças de transições em se tratando de software 

personalizado e pacotes de software?  

Responda de acordo com a realidade da empresa. 

 

11 - Como é a participação do cliente no desenvolvimento de software personalizado? E em 

pacotes?  

Responda de acordo com a realidade da empresa. 

 

12 - Os testes, em software personalizado e pacotes de software, fazem parte de uma 

importante etapa do desenvolvimento, pois é com os testes que se consegue perceber se as 

especificações iniciais foram atendidas.  

Marque o item que mais se aproxima de sua ideia sobre a afirmação. 

 Concordo totalmente  

 Concordo parcialmente  

 Indiferente  

 Discordo parcialmente  

 Discordo totalmente  

13 - Existem diferenças no treinamento dos usuários de software personalizado e em 

pacotes? Se sim, Quais?  

Responda de acordo com a realidade da empresa. 
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14 - A transição do sistema antigo para o pacote de software, ou software personalizado, não 

ocorre diretamente. A empresa desenvolvedora instala o novo sistema na máquina do cliente, 

mas não desinstala o antigo, até que os usuários estejam aptos a trabalhar com o sistema 

novo.  

Marque o item que mais se aproxima de sua ideia sobre a afirmação. 

 Concordo totalmente  

 Concordo parcialmente  

 Indiferente  

 Discordo parcialmente  

 Discordo totalmente  

15 - O envolvimento do cliente no desenvolvimento do software personalizado ocorre o 

tempo todo. O cliente participa de todas as etapas, avaliando os resultados de acordo com os 

requisitos propostos. Já no pacote de software, o cliente não participa do desenvolvimento.  

Marque o item que mais se aproxima de sua ideia sobre a afirmação. 

 Concordo totalmente  

 Concordo parcialmente  

 Indiferente  

 Discordo parcialmente  

 Discordo totalmente  

16 - Existem diferenças na manutenção do software personalizado e em pacotes de software? 

Se sim, quais?  

Responda de acordo com a realidade da empresa. 

 

17 - Qual a média de softwares personalizados que a empresa desenvolve por ano?  

Marque o item que mais se aproxima da realidade da empresa. 

 Menos de 2  

 De 2 a 5  

 De 6 a 10  

 De 11 a 15  

 Mais de 15  

18 - Qual a média de pacotes de software a empresa desenvolve por ano?  

Marque o item que mais se aproxima da realidade da empresa. 

 Menos de 2  

 De 2 a 5  

 De 6 a 10  

 De 11 a 15  

 Mais de 15  

19 - Quantos anos de atuação a empresa tem no mercado?  

Marque o item que mais se aproxima da realidade da empresa. 

 Menos de 2  

 De 2 a 5  
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 De 6 a 10  

 De 11 a 15  

 Mais de 15  

20 - Qual o número de funcionários?  

Marque o item que mais se aproxima da realidade da empresa. 

 Menos de 5  

 De 5 a 10  

 De 11 a 15  

 De 16 a 20  

 Mais de 20  

21 - Por favor, indique sua escolaridade:  

Marque o item que mais se aproxima de sua realidade. 

 Ensino médio incompleto  

 Ensino médio completo  

 Ensino superior incompleto  

 Ensino superior completo  

 Especialização  

22 - Por favor, descreva qual, dentre as áreas de conhecimento da TI, aquela em que você 

mais atua:  

Responda de acordo com a sua realidade. 

 

23 - Por favor, indique há quantos anos você atua nesta área específica:  

Marque o item que mais se aproxima de sua realidade. 

 Menos de 1  

 De 1 a 3  

 De 4 a 6  

 De 7 a 9  

 Mais de 10  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

  O desenvolvimento de softwares personalizados, na empresa pesquisada, começa com 

o levantamento de requisitos junto aos clientes. Entretanto, esta etapa não ocorre nos pacotes 

de software. Devido a não existência desta etapa, o usuário acaba adquirindo um produto que 

não satisfaz totalmente suas necessidades. Assim como afirma o autor Batista (2006), o 

usuário tem que adequar suas necessidades às funcionalidades do software adquirido.  

Os problemas na comunicação entre os usuários e os profissionais de TI são resolvidos 

através de validações das informações coletadas, ou seja, o analista organiza os dados 

coletados e apresenta ao usuário, para que ele confirme antes de prosseguir com o 

desenvolvimento. Assim, como os autores Gordon e Gordon (2006), o respondente acredita 
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que nem sempre os usuários tem conhecimento da extensão de informações coletadas pela 

empresa, e que a o analista de sistemas pode ajudá-los a identificar as informações necessárias 

ao bom funcionamento do negócio. Segundo os autores Gordon e Gordon (2006), a 

documentação de todas as necessidades de informação da organização se apresenta como um 

grande desafio para os desenvolvedores, pois estas necessidades mudam constantemente. 

Apesar dessas mudanças, o respondente não se mostrou totalmente favorável à incorporação 

de novos requisitos ao longo do desenvolvimento. 

A etapa de levantamento de requisitos é a base para o desenvolvimento de software. É, 

principalmente, nesta etapa que deve haver uma grande participação dos usuários, que, com a 

ajuda do analista, irá definir as funcionalidades necessárias à composição do sistema. Incluir 

novos requisitos após esta etapa, acarreta mais custos, tanto para a empresa desenvolvedora, 

quanto para a empresa cliente. Entretanto, deve-se analisar o quão necessário é a inclusão 

destas necessidades para que o cliente não fique insatisfeito com o produto final. 

No que diz respeito à avaliação de sistemas de informação, o respondente confirma a 

necessidade das empresas de desenvolvimento, em explicar aos clientes as diferenças entre 

softwares personalizados e em pacotes, para que os mesmos possam escolher o tipo de 

software que melhor lhe atenderá. Para o respondente, softwares em pacote podem sofrer 

modificações para atender as necessidades específicas dos clientes. Laudon e Laudon (2010) 

afirmam que pode haver pequenas modificações em pacotes de software, mas quando estas 

são muito grandes tornam-se inviáveis, pois tiram as características de um pacote de software. 

Estas customizações também são aprovadas pelos autores Gordon e Gordon (2006), que 

atestam, ainda, que os desenvolvedores do software são mais bem preparados para realizar 

estas customizações que outros desenvolvedores. Ainda sobre as customizações, o 

respondente disse que é necessário definir as novas funções do sistema, realizar vários testes e 

correções até que o mesmo atenda aos requisitos do cliente.  

Sobre o suporte em ambos os tipos de softwares, o respondente certifica que o suporte 

em softwares personalizados demanda maiores custos e maiores dificuldades de atualizações 

do ambiente de trabalho. Os autores Gordon e Gordon (2006) afirmam que a escolha entre 

software personalizado e em pacotes leva em conta o retorno financeiro, os custos de 

desenvolvimento e as funções presentes em cada tipo. A possibilidade de fazer modificações 

nos pacotes de software pode ser um diferencial para as empresas de desenvolvimento. 

Entretanto, após estas modificações as futuras versões do sistema, podem não se adequar ao 

sistema modificado. 
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Na etapa de projeto, o respondente disse não haver a modelagem de pacotes de 

software, mas somente a checagem de aderência do mesmo, seguida do processo de aquisição. 

Esta resposta deixou margem para a dúvida sobre até que ponto a empresa pesquisada 

desenvolve pacotes de software. 

 Já sobre a modelagem de softwares personalizados, o respondente afirma que ocorre 

de acordo com as necessidades do negócio, e que pode ser em módulos ou integral. O 

respondente está de acordo com a importância dos testes para a percepção dos requisitos 

iniciais e, segundo ele, a empresa trata o desenvolvimento de software como um processo. 

Assim, corrobora-se o que os autores Gordon e Gordon (2006) certificam: que as 

organizações que tratam o desenvolvimento de sistemas como um processo reconhecem que, 

embora os sistemas possam diferir uns dos outros, seu desenvolvimento segue um roteiro 

previsível, bem definido e manejável, elas aprendem com seus acertos e erros. A utilização de 

mecanismos como diagramas de fluxo de dados, cenários, protótipos, são muito importantes 

para a compreensão do sistema. Ao seguir um processo padrão para o desenvolvimento, as 

empresas podem fazer com que os desenvolvedores diminuam os erros e o tempo de 

produção, uma vez que eles irão encontrar falhas e apontar melhorias no processo a cada 

projeto executado. 

Sobre a etapa de implementação, o respondente afirma que a transição do sistema 

antigo para o sistema novo acontece após a documentação detalhada dos processos de negócio 

da empresa, além de testes funcionais. Ele disse que há diferença entre a transição de 

softwares personalizados e em pacote. No software personalizado, o volume de testes, 

desenvolvimento e ajustes é maior que nos softwares em pacote. Os autores Gordon e Gordon 

(2006) dizem que a transição do sistema antigo para o sistema novo pode ocorrer de quatro 

formas: (1) o corte direto - acontece da noite para o dia, (2) a implementação piloto - usa o 

novo sistema em uma ou mais partes da organização e, mais tarde, na empresa inteira, (3) 

implementação por fases - introduz os componentes do novo sistema um de cada vez, (4) 

implementação em paralelo - usa tanto o velho sistema como o novo, simultaneamente por 

certo tempo. De acordo com o respondente, a transição entre os sistemas é feita através da 

implementação em paralelo.  

Segundo o respondente, o desenvolvimento de softwares personalizados conta com 

uma intensa participação do cliente, uma vez que os usuários chaves são os funcionários do 

cliente. Já no software em pacote, não há participação dos usuários. Entretanto, o treinamento 

dos usuários acontece da mesma forma em ambos os softwares. Sobre a participação dos 

usuários no desenvolvimento e o treinamento dos mesmos, Gordon e Gordon (2006) dizem 
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que para obter a qualidade, os usuários e os gerentes devem envolver-se no projeto do sistema 

desde o início, exigindo que os projetos satisfaçam suas necessidades. O treinamento assegura 

que os empregados tenham a habilidade apropriada para fazer o novo sistema funcionar. 

Mesmo os melhores sistemas podem falhar se os empregados não puderem utilizá-los correta 

e eficientemente. A manutenção de softwares personalizados ocorre de acordo com a 

necessidade de correções e implementações de novas funcionalidades. Já no software em 

pacote, a manutenção ocorre de acordo com a demanda de mercado, ou seja, quando a maioria 

dos usuários solicita modificações no sistema. 

A transição entre os sistemas pode representar um risco para a organização, pois os 

usuários podem não se adaptar ao novo sistema, além da necessidade de segurança na 

transição dos dados. Por isso, deve-se escolher a melhor forma de realizar este procedimento, 

levando-se em conta o custo e o benefício do mesmo. O treinamento representa uma das 

principais etapas do desenvolvimento de software uma vez que, muitos problemas com o 

sistema ocorrem devido ao mau uso do mesmo, o que pode ser prevenido com os 

treinamentos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este estudo analisou o desenvolvimento de softwares personalizados e em pacotes em 

uma empresa de TI, comparando o desenvolvimento de ambos os tipos de software. O 

objetivo principal desta pesquisa foi descrever o modo como ocorrem os processos de 

diagnóstico, avaliação, projeto e implementação de softwares dos tipos personalizados e 

pacotes, comparando-os com a metodologia proposta por Gordon e Gordon (2006). A 

princípio, identificou-se os métodos de desenvolvimento empregados em softwares 

personalizados e em pacotes de uma empresa de TI. As diferenças e semelhanças entre os dois 

tipos de sistemas foi analisada e, posteriormente, relacionou os resultados com as ideias dos 

autores Gordon e Gordon (2006) a cerca do desenvolvimento de sistemas de informação.  

A pesquisa tratou-se de um estudo de caso, com caráter descritivo, qualitativa, com 

realização de entrevista, através de questionário online, aplicada ao funcionário de uma 

empresa de desenvolvimento de software. O tratamento dos dados foi feito através de análise 

de conteúdo. 

No referencial teórico, discutiram-se pontos de vista de diversos autores sobre as 

vantagens e desvantagens dos softwares personalizados e pacotes de software, além dos 

processos empregados no desenvolvimento de ambos os tipos.  

As empresas de TI da região de São João Evangelista não trabalham com softwares 

personalizados, pois não encontram vantagens comerciais nos mesmos. Elas possuem um 

software de pacote para cada ramo de negócio e trabalham com o aluguel deste. Quando há a 

necessidade, estas empresas realizam pequenas modificações nos pacotes de software, mas 

não chegam a desenvolver um produto específico para determinados clientes.   

O pouco número de respostas para o questionário online levanta uma preocupação 

com a relação entre instituição de ensino e empresas, que reflete talvez, o desinteresse das 

empresas. A falta de integração entre as mesmas pode prejudicar a formação dos estudantes, 

que saem das faculdades sem conhecer na prática o que de fato ocorre dentro das 

organizações. Apesar disso, foi possível verificar que em softwares personalizados as etapas 

de desenvolvimento empregadas são praticamente as mesmas descritas pelos autores Gordon 

e Gordon (2006). Entretanto, os pacotes de software não passam pela etapa de levantamento 

de requisitos, e não há qualquer contato com os possíveis usuários finais do sistema. Este fato 

acaba proporcionando uma experiência ruim aos clientes, uma vez que eles tendem a mudar a 

forma de gestão para se adequarem ao novo sistema.  
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Mesmo não sendo direcionado a um cliente específico, é possível realizar uma 

entrevista com futuros usuários do produto, levantando possíveis requisitos. Além disso, após 

a implementação do sistema, pode ser liberada uma versão para testes, como já ocorrem em 

muitas empresas.  

Pode-se verificar então, que os objetivos propostos foram alcançados, em que existem 

diferenças entre softwares personalizados e pacotes de software, e a prática não ocorre 

totalmente de acordo com o que diz a literatura.  

Além disso, este trabalho teve grande contribuição para a formação acadêmica, 

profissional e pessoal do aluno, por reunir, em um só lugar, diversas habilidades. 

Para trabalhos futuros, recomenda-se aplicar a pesquisa para um número maior de 

respondentes, visto que este trabalho limitou-se a poucas empresas. A pesquisa pode ser 

aplicada a diferentes setores da organização, a fim de constatar percepções variadas sobre a 

necessidade de informações. Outra proposta é a realização de um estudo com clientes que 

utilizam os softwares, se possível, que já tenham trabalhado com pacotes de software e 

softwares personalizados. Isso iria possibilitar a identificação das vantagens e desvantagens 

dos dois tipos de sistemas, sob a ótica dos mais interessados, os usuários finais. Além disso, 

seria possível integrar as visões dos usuários e dos desenvolvedores. 
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