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RESUMO 

 

Nas últimas décadas, o modelo aberto de desenvolvimento de software foi de passatempo de 

programadores, para inimigo de empresas de tecnologia e, mais recentemente, passou a ser 

uma estratégia destas. Sob o paradigma filosófico do Realismo Crítico, o estudo tem o 

objetivo de identificar os mecanismos envolvidos na decisão de adoção do modelo aberto de 

desenvolvimento de software pelas empresas. Utilizando estudo de casos múltiplos, os dados 

contemplam nove empresas brasileiras de tecnologia. O material qualitativo foi analisado 

utilizando técnicas indutivas e dedutivas, buscando evidências para suportar um modelo 

preliminar de pesquisa baseado na literatura e a identificação de novos fatores. Os principais 

resultados do estudo são: com a utilização de técnicas de mapeamento de citações, uma ampla 

e estruturada revisão da literatura sobre o modelo aberto de desenvolvimento de software, 

podendo assim, oferecer o caminho principal da literatura; dos dados empíricos, foi 

identificado um mecanismo e mudança da prática organizacional de influência mútua, entre o 

nível do indivíduo e o nível da organização e os fatores, uso de software de código aberto e 

intenção de garantir o investimento inicial; é oferecida uma estrutura de referência – 

framework, que endereça os mecanismos envolvidos na adoção deste modelo pelas empresas, 

importante para o avanço do conhecimento sobre o tema; e, as posturas adotadas pelas 

empresas da amostra, relevante contribuição para os gestores das empresas no contexto 

brasileiro de desenvolvimento de software. Um importante achado do estudo foi que, 

independentemente do risco, a adoção do modelo aberto de desenvolvimento de software 

pelas empresas parece estar mais fortemente ligada à mudança da prática organizacional do 

que a outros fatores. Os achados do estudo permitem aos pesquisadores, além de enxergarem 

a evolução da literatura sobre o tema ao longo do tempo, a avançar de forma estruturada os 

estudos sobre o modelo aberto de desenvolvimento de software no nível da organização, nível 

de análise que recebeu pouca atenção da literatura ao longo do tempo. Aos gestores do 

mercado, permite a reavaliação de suas estratégias em relação ao desenvolvimento de 

software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Software de código aberto. Código aberto como estratégia empresarial, 

Mecanismos para abertura do código do software, Realismo Crítico, Estudo de caso múltiplo. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In the last decades, the open software development model has gone from being a pastime for 

programmers to an enemy of technology companies and, more recently, to becoming a 

strategy for these companies. Under the philosophical paradigm of Critical Realism, this study 

aims to identify the mechanisms involved in the decision for companies to adopt the open 

software development model. Using a multiple case study, the data cover nine Brazilian 

technology companies. The qualitative material was analyzed using inductive and deductive 

techniques, seeking evidence to support a preliminary research model based on the literature 

and the identification of new factors. With the use of citation mapping techniques, a broad and 

structured review of the literature on the open software development model shows the main 

path that the literature has followed. From the empirical data, a mechanism was identified and 

a change in organizational culture with mutual influence between the individual and 

organizational level and the factors, use of open code software and the intention to guarantee 

initial investment. A framework is provided that addresses the mechanisms involved in the 

adoption of this model by companies. This is an important step in the advance of knowledge 

on the theme. Furthermore, the strategies adopted by the companies in the sample are 

important in that they can be helpful for company managers in the Brazilian software 

development context. An important finding of the study was that, regardless of the risk, the 

adoption of the open model of software development by companies seems to be more strongly 

linked to the change in organizational culture than to other factors. The findings of the study 

allow the researchers, in addition to seeing the evolution of the literature on the theme over 

time, to advance in a structured way the studies about the open model of software 

development at the organizational level, level of analysis that received little attention of 

literature over time. To managers, it allows the reevaluation of their strategies in relation to 

software development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A renúncia à propriedade intelectual de uma obra, como normalmente ocorre quando uma 

empresa adota o modelo aberto de desenvolvimento de software, não é algo novo na 

sociedade moderna. O brasileiro Santos Dumont na primeira década do século XX, já 

disponibilizava a planta de seu avião Demoiselle, sem custo algum, para quem se interessasse; 

entre seus objetivos, desejava fomentar a aviação. 

Quando máquinas programáveis foram desenvolvidas pela sociedade, tornou-se possível a 

inserção de obras puramente intelectuais, os algoritmos, em dispositivos que transformavam 

ideias em tarefas executáveis. O desenvolvimento aberto dessas obras puramente intelectuais, 

algoritmos, programas, software entre outros termos, é mais facilmente executado quando 

comparado com produtos físicos, uma vez que exige basicamente apenas a capacidade 

cognitiva do ser humano. Um algoritmo pode ser criado apenas no consciente de uma pessoa, 

e transmitido de forma verbal ou textual para que outra pessoa possa usá-lo, enquanto que um 

produto físico, precisa ser fabricado mais de uma vez para ser usado por mais de uma pessoa 

ao mesmo tempo. 

Devido a essa diferença entre o desenvolvimento de um software e um produto físico, o 

desenvolvimento de software sempre teve uma natureza mais aberta, porém eles passaram a 

ser comercializados de forma parecida com o modelo utilizado para comercializar produtos 

físicos, gerando receitas expressivas para muitas empresas. Dessa forma, o modelo fechado de 

desenvolvimento, em que a empresa detém a propriedade intelectual do software e é 

totalmente responsável por seu desenvolvimento, passou a dominar a indústria de 

desenvolvimento de software.            

Atualmente, a economia é altamente dependente de software. Tem sido cada vez mais comum 

empresas que não comercializam software, desenvolverem estes para suportarem seus 

negócios. Há ainda, previsões indicando que a necessidade de saber programar deve aumentar 

para carreiras que tradicionalmente não exigem tal habilidade do profissional. 

Diante desse cenário, o aprofundamento dos estudos sobre a adoção do modelo aberto de 

desenvolvimento de software pelas empresas se mostra valioso. Considerável atenção foi 

dedicada a outros aspectos desse modelo no nível de análise do indivíduo, deixando sua 

adoção pelas empresas carente de maior aprofundamento. 
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O modelo aberto de desenvolvimento de software já passou por fases distintas (Fitzgerald, 

2006). Começou como um passatempo de programadores, se tornou uma ameaça a grandes 

fabricantes de software, foi desacreditado por empresas que consomem software e, mais 

recentemente, teve papel importante em grandes mudanças no mercado de desenvolvimento 

de soluções de TI, como na área de sistemas operacionais para dispositivos móveis, por 

exemplo. 

Os pesquisadores acompanharam essa evolução e avançaram o conhecimento sobre esse 

modelo de desenvolvimento de software. A comparação entre o modelo fechado e aberto de 

desenvolvimento de software revelou potenciais vantagens do modelo aberto, tais como: 

maior criatividade no desenvolvimento, melhor qualidade, menor custo de produção e maior 

velocidade na identificação de falhas e disponibilização de correções. Proponentes do 

software aberto defendem que esse modelo de desenvolvimento tem potencial para substituir 

o modelo fechado, hoje dominante. Formas híbridas de desenvolvimento, em que são 

utilizadas as técnicas mais efetivas de ambos os modelos, tanto do fechado quanto do aberto, 

podem ser apropriadas (Singh, Tan, & Mookerjee, 2011). Ainda, grandes empresas da área de 

tecnologia da informação (TI) têm investido em comunidades e projetos de software aberto. 

Abrir o código-fonte para o público cria oportunidade para desenvolvedores individuais e 

corporativos trabalharem colaborativamente com seus pares e usuários. Ademais, essa 

abordagem provou bem sucedida e exerceu um efeito profundo sobre a indústria de software 

(Santos, Kuk, Kon, & Pearson, 2013). 

Existe uma perspectiva de ruptura tecnológica (Meirelles, 2017) que pode estar associada, 

entre outros fatores, ao impulso que o modelo aberto de desenvolvimento fornece à criação de 

novas soluções. Empresas de todos os tamanhos podem se aproveitar dos benefícios do 

desenvolvimento aberto de software para lançar novos produtos e ou melhorar produtos já 

existentes. Um exemplo é a possibilidade de pequenos fornecedores de software de gestão, 

que têm um horizonte de negócios favorável devido à modularização dos sistemas 

empresariais (Meirelles, 2016), utilizarem bibliotecas de código aberto para acelerarem o 

desenvolvimento de seus produtos e integrações com produtos consolidados no mercado (ex.: 

com grandes ERPs).   

Empresas que utilizam software produzidos sob o modelo aberto em seu benefício têm sido 

comum. Ade Asefeso (2014) defende em seu livro que fazer uso de open-source e técnicas 
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ágeis de desenvolvimento, são questões basicamente mandatórias para pequenas empresas em 

período inicial, chamadas Startups, conseguirem vantagem competitiva. 

Uma pesquisa realizada em 64 países e 1313 empresas mostra que o número de empresas que 

utilizam software de código aberto passou de 60% em 2015 para 65% em 2016. Ainda, 90% 

das empresas respondentes afirmam que o código aberto melhora a eficiência, a 

interoperabilidade e a inovação (Bridge & Duck, 2016).    

Além das vantagens que o uso de software de código aberto pode proporcionar às empresas, 

algumas outras da área da tecnologia da informação estão apostando que abrir o código-fonte 

de seus produtos ou patrocinar software de código aberto, pode trazer vantagens competitivas 

ou até mesmo ser estratégico para o negócio. 

Fitzgerald (2006) salienta que grandes empresas direcionam o desenvolvimento de software 

de código aberto buscando a melhor forma de ganhar vantagem competitiva. No passado a 

empresa RedHat publicou um roteiro de arquitetura, que detalhava seus planos de levar 

software de código aberto até as ferramentas de gestão. Outras empresas também viram o 

potencial estratégico do código aberto para alterar as forças concorrenciais em jogo em sua 

indústria, talvez para aumentar a quota de mercado e ou prejudicar a concorrência. A IBM é 

uma forte apoiadora do sistema Linux, porque corrói a rentabilidade do mercado de sistemas 

operacionais e afeta negativamente concorrentes como a Microsoft e a extinta Sun 

Microsystems. 

Os projetos de software de código aberto migraram de comunidades de desenvolvedores 

individuais para comunidades de organizações comerciais, formadas principalmente por 

pequenas e médias empresas (Ågerfalk & Fitzgerald, 2008). 

Grandes empresas do setor de tecnologia da informação estão abrindo os códigos de produtos 

que são estratégicos para se obter vantagem competitiva. Entre elas estão a Amazon, Google, 

Facebook e Microsoft, que abriram os códigos de suas soluções de inteligência artificial. 

Abrir o código desse tipo de software, que pode dar considerável vantagem competitiva a uma 

empresa, pode parecer não prometer retorno financeiro, porém o que provavelmente essas 

empresas estão esperando como retorno, é a oportunidade de ser a base de futuras inovações 

(Shafto, 2016). 

Algumas empresas novas, como a Prestashop e Magento, que oferecem software de código 

aberto para lojas virtuais, criam com seus software um ecossistema onde conseguem gerar 
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receita vendendo pacotes de funcionalidades e serviços. Ainda, empresas que oferecem 

estatísticas de uso de software na internet, destacam que estas soluções estão entre as mais 

utilizadas globalmente em lojas virtuais (BuiltWith, 2016; Hivemind, 2015). Com um modelo 

semelhante, existem Startups, como a Open Source Strategies, Inc., que estão oferecendo ERP 

e CRM com código aberto visando grandes organizações como usuárias e clientes. 

Devido a essa nova abordagem estratégica das empresas de tecnologia em relação ao software 

de código aberto, a investigação dos mecanismos que levam as empresas a abrirem seus 

códigos torna-se relevante. Essa abordagem pode não só ser vantajosa para a indústria de 

tecnologia, mas, também, para outras indústrias. 

Esta pesquisa busca contribuir para o conhecimento referente à estratégia de desenvolvimento 

de serviços e produtos de software, uma interseção do campo de gestão da inovação e gestão 

de TI. Ela não foca no uso de produtos resultados de modelos abertos de desenvolvimento ou 

na comparação entre produtos de código fechado e código aberto. No decorrer do estudo, as 

expressões abrir o código-fonte do software e adotar o modelo aberto de desenvolvimento de 

software, apresentam o mesmo sentido. 

 

1.1 Lacuna Teórica 

 

Há avanços nos modelos que explicam os fatores que levam os desenvolvedores e os usuários 

a se envolverem com software de código aberto (Fang & Neufeld, 2009; Howison & 

Crowston, 2014; Ke & Zhang, 2010; Von Krogh, Haefliger, Spaeth, & Wallin, 2012). 

Também, estudos que suportam o modelo que endereça os fatores determinantes da 

atratividade dos projetos de código aberto (Santos et al., 2013). Porém não foi identificado na 

literatura sobre o tema, um framework conceitual, conjunto de conceitos usados para 

simplificar a realidade, que formalize quais são os mecanismos envolvidos na decisão dos 

gestores de empresas de adotar o modelo aberto de desenvolvimento de software, seja ao abrir 

o código-fonte de seu produto ou serviço de software ou alocando seus recursos no 

desenvolvimento de software de código aberto, ou seja, que não são de propriedade intelectual 

da empresa.  

A relevância desta pesquisa é amparada por estudos que fizeram contribuições iniciais 

correlatas ao tema, como Bonaccorsi, Giannangeli, & Rossi (2006), que identificaram os 
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fatores que influenciam o grau de hibridismo entre o modelo fechado e o aberto de 

desenvolvimento de software adotado pelas empresas. Harison & Koski (2010), que 

identificaram características de empresas que adotaram o modelo aberto de desenvolvimento 

de software, Von Krogh et al. (2012), que apresentam um framework teórico, sem 

comprovação empírica, em que endereçam conjecturas referentes à relação entre as 

motivações do indivíduo, que contribui para um projeto de software de código aberto, e a 

influência na instituição e, também, Colombo, Piva & Rossi-Lamastra (2013) que apresentam 

um modelo com os antecedentes da decisão de uma empresa em permitir que seus 

funcionários dediquem algumas horas de suas jornadas de trabalho, a projetos de software de 

código aberto de sua escolha, sem o vínculo com as estratégias da empresa.   

 

1.2 Objetivo do Estudo e Questão de Pesquisa 

 

Este estudo tem o objetivo de propor um framework conceitual que enderece os mecanismos 

causais referentes à adoção do modelo aberto de desenvolvimento de software e identificar os 

direcionadores utilizados, pós-adoção, para definir sucesso ou fracasso da decisão.  

O resultado do estudo busca responder às seguintes questões de pesquisa: 

Questão de Pesquisa (QP): Quais são os mecanismos que influenciam a decisão de abertura 

do código-fonte de software de propriedade intelectual da empresa? 

QP Complementar 1: De onde parte o incentivo que leva uma empresa a ponderar abrir mão 

da propriedade intelectual de seu software e torná-lo de domínio público? 

QP Complementar 2: Quais os critérios utilizados, após a decisão de licenciar o software sob 

uma licença de domínio público, para avaliar o sucesso ou fracasso da decisão? 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Para que uma pesquisa contribua para um determinado campo do conhecimento, é necessário, 

além de identificar quais perspectivas sobre o tema são relevantes para os pesquisadores que 

desenvolvem as teorias que explicam os fenômenos relacionados a ele, identificar, também, 

quais são as questões importantes aos profissionais do mercado referentes ao tema. 

Aksulu e Wade (2010), em sua extensa revisão da literatura envolvendo 524 artigos 

acadêmicos sobre o desenvolvimento aberto de software, apresentam uma taxonomia para a 

literatura científica de código aberto. Na tabela 1 são apresentadas, de cada macro tema, 

apenas as duas subcategorias com maior número de publicações científicas associadas a elas 

na taxonomia desenvolvida. 

Apesar de Aksulu e Wade (2010) apresentarem os temas mais pesquisados na literatura de 

Software de Código Aberto, eles não apresentam quais são os artigos com maior número de 

citações. Saber quais são os artigos mais citados de uma determinada área do conhecimento é 

importante para justificar a revisão de literatura. Para identificar quais são os autores, 

periódicos e artigos mais citados sobre Software de Código Aberto, este estudo executa a 

metodologia de construção do atlas de citação descrita por Georgiou & Heck (2015). 

Empresas de pesquisas de mercado especializadas em TI (ex.: Gartner) buscam identificar 

questões relevantes sobre o tema para os profissionais do mercado. Essas empresas, em 

relação ao tema software de código aberto, apontam como preocupações relevantes para os 

profissionais do mercado, questões ligadas à gestão da inovação (Bughin, 2012), governança, 

gestão e políticas corporativas (Driver, 2016; Newstead & Lanzerotti, 2010; Peters, 2010; 

Phipps, 2012), adoção de produtos de código aberto (Duncan, Linden, & Driver, 2015; IBM, 

ND; UNICOM, 2013) e avaliação do valor agregado (Warner, 2015). 
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Tabela 1: Temas sobre Código Aberto com Maior Número de Artigos Científicos Publicados. 

Padrão 

(Macro Tema) 
Subcategoria (Temas) 

Artigos 

Associados à 

Subcategoria 

Conceitual 

Software de Código Aberto vs. Software 

de Código Proprietário (Fechado) 
62 

Modelos de Negócio/Econômicos e 

Estratégias e Políticas para Software de 

Código Aberto 

68 

Desempenho e Métricas 

Qualidade de Software 56 

Desenvolvimento de Software – 

Eficiências de Código de Software de 

Código Aberto 

29 

Legal e Regulatório 

Direitos de Propriedade Intelectual de 

Software de Código Aberto 
57 

Licenciamento de Software de Código 

Aberto 
54 

Produção de Software de 

Código Aberto 

Comunidades 47 

Motivação dos usuários e dos 

desenvolvedores 
42 

Aplicações (Produtos de 

Software) de Código 

Aberto 

Bibliotecas, Arquivos, Bancos de Dados 

e Repositórios 
56 

Educação 37 

Difusão de Software de 

Código Aberto 

Adoção de Software de Código Aberto – 

Geral 
16 

Adoção de Software de Código Aberto – 

Fatores de Decisão 
15 

Além de Software 
Paradigma Aberto  31 

Inovação Aberta 28 

Fonte: Adaptado de Aksulu e Wade (2010). 
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2.1 Análise de Rede de Citações  

 

Duas unidades básicas de análise evidentes em toda a literatura científica são os artigos dos 

periódicos e as citações diretas entre eles.  Juntas, elas formam redes de citações que 

representam dois aspectos importantes e inseparáveis dos domínios do conhecimento, as 

contribuições revisadas por pares de um determinado campo de conhecimento e as relações 

referenciais entre elas. Tais redes de citações compartilham propriedades estruturais e 

matemáticas comuns, as de dígrafos acíclicos e dos seus sistemas matriciais associados. Dada 

a sua topologia homogênea, uma metodologia aplicável a toda a variedade de casos empíricos 

de redes de citações, pode reduzir a complexidade particular de cada um desses casos a um 

padrão comparável, um conjunto de resultados de base. Estes resultados podem orientar 

análises mais avançadas ou contextualmente focadas, ou, também, podem servir para 

desencadear hipóteses ou conjecturas relativas a casos especiais empíricos de redes de 

citações. Ainda, tem sido demonstrado que a análise de rede social produz métricas 

interessantes e que oferece, portanto, uma estratégia eficaz para explorar redes de citações 

(Georgiou & Heck, 2015). 

Neste estudo, a análise de rede social com base na rede de citações de artigos de periódicos 

científicos que abordam o tema software de código aberto é utilizada para mapear o 

conhecimento já desenvolvido, identificar pesquisadores chave, identificar artigos e 

periódicos com maiores números de citações e afirmar a relevância do tema. 

2.2 Audiência-alvo e Critérios de Seleção de Artigos  

 

Uma revisão da literatura de alta qualidade completa e centrada em conceitos deve abranger 

conteúdo relevante sobre o tema, não se limitando a um método de pesquisa, conjunto de 

periódicos, ou a uma região geográfica (Webster & Watson, 2002). Não obstante, é 

importante que os estudos endereçados pela revisão sejam reconhecidos e referenciados pela 

audiência para a qual o estudo desenvolvido é realizado.  

Este estudo tem como audiência-alvo, acadêmicos internacionais da área de gestão de 

Sistemas de Informação/Tecnologia da Informação. Para o levantamento dos artigos 

publicados reconhecidos e referenciados por esta audiência, foram inicialmente identificados 

os artigos que endereçam o tema software de código aberto até o ano de 2016 em todos os 
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periódicos do senior scholars' basket of journals (AIS, 2011), importante conjunto de 

periódicos científicos na área de gestão de Sistemas de Informação.  

A seguir, foram identificados os artigos citados por estes artigos, e, para cada novo artigo 

citado, todas suas citações para outros artigos que endereçam o tema foram mapeadas, de 

forma até não haver mais artigo não identificado. Foram identificados 438 artigos em 144 

periódicos científicos.    

Apenas artigos de periódicos científicos foram selecionados. Não foram considerados artigos 

de congressos ou outros tipos de publicação científica ou comercial. 

A construção da rede de citações possibilita a demonstração gráfica da distribuição de 

publicações ao longo do tempo como apresentada na figura 1, a identificação dos artigos mais 

citados sobre o tema como mostrado na tabela 2, os artigos que mais citaram outros artigos 

sobre o tema, uma provável indicação de revisões de literatura mais abrangentes, como 

apresentado na tabela 3, entre outras informações relevantes para os pesquisadores do tema. 

    Tabela 2: Artigos Mais Citados sobre Software de Código Aberto. 

Classificação Citações Recebidas Artigo 

1º 33 Lerner, J. and Tirole, J. (2002) 

2º 22 Mockus, A. et al (2002) 

3º 22 Hippel, E. V. and Krogh, G. V. (2003) 

4º 21 Roberts, J. A. et al (2006) 

5º 20 Hertel, G. et al (2003) 

6º 18 Krogh, G. V., et al (2003) 

7º 18 Fitzgerald, B. (2006) 

8º 17 Stewart, K. J., and Gosain, S. (2006) 

9º 16 Lakhani, K. R. and Hippel, E. V. (2003) 

10º 16 Krishnamurthy, S. (2002) 
     Fonte: Elaborada pelo autor no software Pajek 

      

 

    Tabela 3: Artigos que mais citaram outros artigos sobre o tema, uma provável indicação de revisões 

de literatura mais abrangentes. 

Classificação Citações Realizadas Artigo 

1º 330 Aksulu, A. and Wade, M. (2010) 

2º 78 Crowston, K. et al (2012) 

3º 40 Krogh, G. V. and Spaeth, S. (2007) 

4º 35 Santos Jr., C. et al (2013) 

5º 35 Krogh, G. V. et al (2012) 

6º 29 Tullio, D. and Staples, D. S. (2013) 

7º 27 Colazo, J. and Fang, Y. L. (2010) 
     Fonte: Elaborada pelo autor no software Pajek. 
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Figura 1: Cronologia das Publicações em Periódicos Sobre Software de Código Aberto. 

Fonte: Elaborado pelo autor no software Pajek. 
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A pequena quantidade de artigos publicados nos triênios mais recentes registrada na figura 1, 

não pode ser interpretada como indicação de queda na quantidade de artigos publicados sobre 

o tema. Devido à orientação do estudo a uma audiência específica, a construção da rede de 

citações foi iniciada pelos artigos publicados apenas no conjunto de periódicos chamado de 

senior scholars' basket of journals da Association for Information Systems (AIS). Essa 

estratégia busca identificar os artigos mais relevantes para a audiência-alvo do estudo. 

Com a análise de redes sociais aplicada à redes de citações, também é possível identificar os 

artigos mais representativos dentro de grupos de quantidade de citações como apresentado na 

tabela 4. 

 

Tabela 4: Agrupamento por Citações Recebidas e Artigo Mais Representativo em Cada Grupo 

Agrupamento por 
Citações Recebidas Frequência Frequência Relativa (%) Artigo Mais Representativo 

0 10 2.2676 Bretthauer, D. (2001) 

1 254 57.5964 Ousterhout, J. (1999) 

2 77 17.4603 Norris, J. S. (2004) 

3 30 6.8027 Ågerfalk, P. J. and Fitzgerald, B. (2008) 

4 14 3.1746 Mehra, A. et al (2011) 

5 13 2.9478 Raymond, E. S. (1998) 

6 4 0.907 Dempsey, B. J. et al (2002) 

7 10 2.2676 Reilly, T. (1999) 

8 4 0.907 Kogut, B. and Metiu, A. (2001) 

9 7 1.5873 Gallivan, M. J. (2001) 

10 2 0.4535 Bergquist, M. and Ljungberg, J. (2001) 

11 1 0.2268 Hars, A. and Ou, S. (2002) 

12 2 0.4535 Bonaccorsi, A. and Rossi, C. (2003) 

14 2 0.4535 Shah, S. K. (2006) 

15 1 0.2268 Stewart, K. J. et al (2006) 

16 2 0.4535 Krishnamurthy, S. (2002) 

17 1 0.2268 Stewart, K. J., and Gosain, S. (2006) 

18 2 0.4535 Fitzgerald, B. (2006) 

20 1 0.2268 Hertel, G. et al (2003) 

21 1 0.2268 Roberts, J. A. et al (2006) 

22 2 0.4535 Hippel, E. V. and Krogh, G. V. (2003) 

33 1 0.2268 Lerner, J. and Tirole, J. (2002) 

Total 441 100   
Fonte: Elaborada pelo autor no software Pajek 
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Figura 2: Sub-rede de Citações, Citações entre os Mais Citados.  

Fonte: Elaborado pelo autor no software Pajek. 
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De toda a rede de citações, foi extraída uma sub-rede formada pelos artigos mais citados, isso 

serve para identificar as citações entre os artigos mais relevantes. Na figura 2 é demonstrada 

essa sub-rede. É possível identificar que apenas um dos artigos mais citados em toda a rede 

não é citado pelos artigos mais citados. Entre os parenteses que aparecem antes dos nomes 

dos autores é exibida a quantidade de citações que o artigo recebeu em toda rede de citações, 

não apenas na sub-rede apresentada. 

Segundo Liang et al. (2016), a revisão de literatura baseada na análise da rede de citações, 

ajuda os pesquisadores a entender o caminho de desenvolvimento do campo, para que eles 

possam avaliar o que foi importante, o que é importante e o que será importante. Isso facilita o 

crescimento saudável de um determinado campo, orientando os pesquisadores para se 

concentrarem em questões de pesquisa significativas. Além disso, quando a quantidade de 

artigos que compõem a literatura de um determinado campo é elevada, torna difícil a 

realização de uma análise abrangente sem metodologias quantitativas. A maioria das revisões 

sobre software de código aberto existente é descritiva e baseada no processamento manual dos 

pesquisadores. Essas revisões podem ser restringidas pelos pesquisadores, que possuem 

tempo e energia limitados e que só podem analisar os trabalhos dentro do limite de sua 

capacidade cognitiva. Também, podendo haver a possibilidade real de que importantes artigos 

possam ter sido negligenciados, por isso, utilizando metodologias mais objetivas de revisão de 

literatura, como a análise de rede de citações e caminho principal da literatura, é possível 

confirmar os achados das revisões já realizadas (Liang et al., 2016).  

A revisão de literatura baseada na análise de rede de citações permite, ainda, a análise do 

caminho principal global da literatura de um determinado campo, como pode ser observada na 

figura 3. 

O caminho principal global refere-se ao caminho que tem o maior peso em uma rede de 

citações, representando a espinha dorsal da disseminação do conhecimento no campo. Em um 

caminho principal global, o peso de cada link reflete a importância do relacionamento de 

citações. Uma citação necessária em caminhos entre muitos artigos é considerada mais crucial 

do que uma citação raramente necessária para vincular artigos (Liang et al., 2016). 
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         Figura 3: Caminho Principal Global da Literatura.  

        Fonte: Elaborado pelo autor no software Pajek. 
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Com o caminho principal global, é possível identificar o fluxo de conhecimento mais 

importante da rede de citações na literatura sobre software de código aberto. Cada ponto no 

caminho indica um artigo. A flecha entre dois pontos indica a direção do fluxo de 

conhecimento, ou seja, de onde o conhecimento vem sendo construído. O tamanho do ponto 

no caminho principal global sugere a importância do artigo na construção do conhecimento, 

quanto maior, mais importante. 

O caminho principal global sugere como o conhecimento evolui ao longo do tempo, pois é 

essencialmente o caminho de citação que foi percorrido com mais frequência pelas pesquisas 

realizadas. Portanto, o caminho sugere uma visão geral de um importante fluxo de 

conhecimento sobre software de código aberto. 

 

2.3 Definição de Software de Código Aberto  

 

A maioria dos software (programas de computador) é distribuída apenas com arquivos 

executáveis (arquivos binários). Se o software é distribuído com seu código-fonte, qualquer 

pessoa com conhecimentos em programação pode alterá-lo. O Linux Information Project 

(LINFO) (2006), define código-fonte como a versão do software como ela é originalmente 

escrita, ou seja, digitada em um computador em texto simples com caracteres alfanuméricos 

legíveis pelos humanos. O termo código aberto utilizado ao longo desta proposta de pesquisa 

refere-se, mais precisamente, a código-fonte aberto e ou ao modelo aberto de 

desenvolvimento de software.    

A Open Source Initiative (OSI) (2007), uma organização dedicada a promover o software de 

código aberto, que foi criada para incentivar a aproximação de entidades comerciais a esse 

tipo de software, define como sendo um software de código aberto não só a permissão de 

acesso ao código-fonte do software, mas ao atendimento a dez critérios que o termo de 

distribuição do software deve seguir, sendo eles: a licença não deve restringir nenhuma parte 

de vender ou distribuir o software como um componente de uma distribuição agregada de 

software contendo programas de várias fontes diferentes; a licença não deve exigir um royalty 

ou outra taxa para tal venda; o software, quando distribuído, deve incluir seu código-fonte 

além do formato executável. Se este não for distribuído com o código-fonte, deve haver um 

meio bem divulgado de se obtê-lo por um custo razoável de reprodução, de preferência por 



29 
 

meio de download sem custo via Internet. O código-fonte deve ser a forma preferida na qual 

um programador modificaria o programa. Não é permitido encobrir deliberadamente o 

código-fonte. Formas intermediárias de código, como a saída de um pré-processador ou 

tradutor não são permitidas; a licença deve permitir modificações e trabalhos derivados e deve 

permitir-lhes ser distribuídos sob os mesmos termos da licença do software original; a licença 

pode restringir o código-fonte de ser distribuído em forma modificada somente se a licença 

permitir a distribuição de "arquivos de patch" (conserto) com o código-fonte com o propósito 

de modificar o programa em tempo de compilação. A licença deve permitir explicitamente a 

distribuição de software construído a partir do código-fonte modificado. A licença pode exigir 

que trabalhos derivados tenham um nome ou número de versão diferente do software original; 

a licença não pode discriminar nenhuma pessoa ou grupo de pessoas; a licença não pode 

restringir alguém de fazer uso do programa em um campo específico de atuação. Por 

exemplo, ela não pode restringir o programa de ser usado em um negócio, ou em pesquisa 

genética; os direitos atribuídos ao programa devem se aplicar a todos a quem o programa é 

redistribuído, sem a necessidade de execução de uma licença adicional pelas partes; os 

direitos associados ao software não devem depender dele ser parte de uma distribuição de 

software em particular. Se o programa for extraído dessa distribuição e usado ou distribuído 

dentro dos termos da licença do software, todas as partes para quem o software é redistribuído 

devem ter os mesmos direitos que são concedidos em conjunto com a distribuição original do 

software; a licença não deve colocar restrições em outro software que é distribuído com o 

software licenciado. Por exemplo, a licença não deve insistir para que todos os outros 

programas distribuídos na mesma mídia sejam software de código aberto; e, nenhuma 

disposição da licença pode ser baseada em qualquer tecnologia individual ou estilo de 

interface. 

 

2.4 Abordagens Existentes sobre o Tema 

 

A literatura de software de código aberto já abordou os projetos que utilizam esse tipo de 

desenvolvimento de software sob diferentes perspectivas. Artigos já endereçaram o sucesso 

de projetos de código aberto sob diferentes pontos de vista (Comino, Manenti, & Parisi, 2007; 

Grewal, Lilien, & Mallapragada, 2006; Herbsleb & Mockus, 2003; Long, 2006; Stewart & 

Gosain, 2006; Subramaniam, Sen, & Nelson, 2009), questões referentes aos tipos de licenças 
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utilizadas para distribuição dos software desenvolvidos (Carver, 2005; Kuehnel, 2008; Lerner 

& Tirole, 2005; Stewart, Ammeter, & Maruping, 2006; Tsai, 2008), comparação entre 

software de código aberto e fechado (Cheng, Liu, & Tang, 2011; Gambardella & Hall, 2006; 

Lin, 2008; Sen, 2007), fatores que levam desenvolvedores e usuários a se envolverem com 

esses projetos (Fang & Neufeld, 2009; Howison & Crowston, 2014; Ke & Zhang, 2010; Von 

Krogh et al., 2012), fatores que determinam a atratividade de um projeto de código aberto 

(Santos et al., 2013), fatores que determinam a adoção desses software (Chau & Tam, 1997; 

Gwebu & Wang, 2011; Kauffman & Mohtadi, 2004), governança em projetos de código 

aberto (Di Tullio & Staples, 2013; Midha & Bhattacherjee, 2012; O'Mahony & Ferraro, 

2007), entre outras abordagens. 

 

2.5 Literatura sobre Desenvolvimento de Software de Código Aberto 

 

Pesquisadores frequentemente apontam para um grupo de fatores que podem influenciar a 

decisão de uma empresa de abrir o código de seu software para o público. Os fatores 

encontrados na literatura apontam que as empresas podem ser levadas a abrir o código para 

melhorar a qualidade de seu software, elevar a possibilidade de inovação, diminuição da 

vantagem do concorrente, diminuição dos custos com desenvolvimento de software, risco do 

concorrente se apropriar do código, idade e tamanho da empresa e tipo de aplicação. Nas 

seções de seguintes é aprofundada a revisão referente a cada um destes fatores separados em 

três categorias, que são: questões técnicas, questões relacionadas a custos e questões 

relacionadas à vantagem competitiva.   

 

2.5.1 Questões Técnicas 

 

Apesar dos projetos de software de código aberto normalmente não seguirem os mesmos 

processos de gestão de qualidade dos projetos de software de código fechado, alguns fatores, 

como o tamanho da comunidade de usuários e desenvolvedores envolvidos, podem levar a 

produtos de alta qualidade (Aberdour, 2007; Santos et al., 2013; Stamelos, Angelis, 

Oikonomou, & Bleris, 2002). Os padrões de excelência que emergem de comunidades globais 



31 
 

de desenvolvedores de software de código aberto podem ganhar amplo apoio e impactar nos 

padrões de qualidade que os usuários e clientes esperam. Exemplos destes padrões de 

excelência são a revisão do código realizada por pares e os processos rápidos de resposta no 

desenvolvimento de software de código aberto. Isso leva à cultura de ―fazer a coisa certa‖ em 

vez de ―criar remendos rapidamente‖ e pode resultar em códigos de melhor qualidade (Von 

Krogh et al., 2012). Essas questões podem levar empresas a considerar a possibilidade de 

abrir os códigos de seus software visando a um ganho na qualidade de seu produto e/ou 

serviço.  

Abrir o código do software inicialmente aumenta sua exposição devido ao fato de mais 

informação sobre as vulnerabilidades ficarem disponíveis aos invasores. No entanto, essa 

exposição e o risco associado ao uso do sistema podem ser determinados publicamente. Com 

os software de código fechado, a exposição percebida pode parecer baixa, enquanto a 

exposição real, devido ao aumento do conhecimento dos atacantes, pode ser muito maior. 

Além disso, o código sendo aberto, todas as partes interessadas podem avaliar a exposição de 

um sistema, procurar falhas e desenvolver correções, o que aumenta a segurança do software, 

uma vez que as correções de segurança estarão rapidamente disponíveis, tornando o período 

de exposição mais curto. No longo prazo, a abertura do código pode aumentar a segurança. 

Código de baixa qualidade fica visível para todos, e sua qualidade global pode ser 

questionada. Todas as ferramentas disponíveis para validar o código podem ser utilizadas com 

mais frequência pelos desenvolvedores e usuários. Software de código aberto permitem aos 

usuários fazer uma escolha com mais informação sobre a segurança de um sistema, baseado 

em seu próprio julgamento ou de terceiros (Hoepman & Jacobs, 2007).  

Empresas com elevada preocupação referente à segurança da informação podem ver na 

abertura de seu código fonte, uma forma de garantir a segurança de seu software e, também, 

de garantir sua reputação. A empresa que desenvolve as urnas eletrônicas utilizadas nas 

eleições de vários países, entre eles, o Brasil, mantém o código aberto de seu software com 

esses objetivos. 

Ainda, muitos projetos bem-sucedidos de software de código aberto são desenvolvidos por 

profissionais que recebem incentivos de seus contratantes para trabalharem nesses projetos. 

Esse trabalho paralelo dos profissionais pode alavancar vantagens estratégicas para os 

empregadores, como o uso do software de código aberto e a melhoria na produtividade do 

desenvolvedor devido aos efeitos de aprendizagem pela execução (Mehra, Dewan, & Freimer, 

2011; Mehra & Mookerjee, 2012). Isso leva à seguinte proposição:   



32 
 

 

Proposição 1: A intenção de a empresa adotar o modelo aberto de desenvolvimento de 

software sofre influência positiva do desejo de elevar a qualidade do código de seu software. 

 

2.5.2 Questões Relacionadas a Custos 

 

Abrir o código-fonte de um software que é um produto ou serviço de uma empresa e 

conseguir criar uma comunidade ao redor dele, faz com que a empresa tenha contribuições 

não remuneradas, diminuindo assim o custo total envolvido em seu desenvolvimento (Santos 

et al., 2013; Ågerfalk & Fitzgerald, 2008). Apesar de tornar o software público ao abrir seu 

código, a redução nos custos de seu desenvolvimento pode ser mais atraente do que manter o 

controle total sobre o código. Isso leva à seguinte proposição: 

 

Proposição 2: A intenção da empresa em adotar o modelo aberto de desenvolvimento de 

software sofre influência positiva da pretensão de reduzir seus custos com o desenvolvimento 

de software. 

 

2.5.3 Questões Relacionadas à Vantagem Competitiva 

 

Em contraste com o ambiente organizacional relativamente uniforme e estável associado ao 

desenvolvimento de software de código fechado, o ambiente de projeto de um software de 

código aberto geralmente permite uma maior diversidade e instabilidade criativa, o que 

possibilita maior interação, dessa forma contribuindo para níveis elevados de inovação (David 

& Rullani, 2008; Vujovic & Parm Ulhøi, 2008). Empresas adeptas da inovação aberta 

utilizam o modelo de desenvolvimento de software de código aberto para se beneficiarem das 

inovações geradas pelas comunidades ao redor desse modelo de desenvolvimento, podendo 

assim gerar novas fontes de receita (Dahlander & Magnusson, 2008).  

Empresas podem ser levadas a abrir o código de um produto ou serviço acreditando que o 

potencial de inovação oferecido pela comunidade, que se envolve no desenvolvimento, é 
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maior do que as potenciais ameaças de expor seu código para uma audiência não conhecida. 

Isso leva à seguinte proposição:  

 

Proposição 3: A intenção da empresa em adotar o modelo aberto de desenvolvimento de 

software sofre influência positiva da pretensão de ser mais inovadora. 

 

Existe um potencial estratégico em abrir o código ou investir em projetos de código aberto, 

pois isso pode alterar as forças concorrenciais em jogo em sua indústria, talvez para aumentar 

a quota de mercado ou prejudicar a concorrência (Fitzgerald, 2006).  Quando um software de 

código fechado enfrenta a concorrência apenas de um software de código aberto, ou enfrenta a 

concorrência de um software de código aberto e outro de código fechado que não é um 

substituto próximo, então o incentivo das empresas para desenvolver produtos de maior 

qualidade diminui, enquanto a qualidade do concorrente de código aberto aumenta (Jaisingh, 

See-To, & Tam, 2008). Isso leva à seguinte proposição: 

 

Proposição 4: A intenção da empresa em adotar o modelo aberto de desenvolvimento de 

software sofre influência positiva da vontade de diminuir a vantagem de algum concorrente. 

 

O software de código aberto destaca muitas maneiras das empresas aumentarem a sua 

vantagem competitiva usando o conceito de inovação aberta. No entanto, o caso do código 

aberto parece particularmente paradoxal, em que uma parte importante da oferta ao cliente é 

inerentemente gratuita e livre (West & Gallagher, 2006). Tendo seu código aberto ao público, 

a empresa não controla quem tem acesso a ele e, dessa forma, o receio de os concorrentes se 

aproveitarem de seu código deve ter alguma influência na decisão de abrir seu código e ou 

investir em projetos dessa natureza. Isso leva à seguinte proposição: 

 

Proposição 5: A intenção da empresa em abrir seu código sofre influência negativa do receio 

de um concorrente se apropriar de seu código. 
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2.5.4 Idade e Tamanho da Empresa 

 

Há uma contínua migração dos projetos de software de código aberto de uma comunidade de 

desenvolvedores individuais para uma comunidade de organizações comerciais, 

principalmente de pequenas e médias empresas, que operam como um ecossistema simbiótico 

com um espírito de coopetição. Em geral, o objetivo parece ser o de criar um ecossistema 

aberto e de confiança, de tal forma que os clientes e participantes da comunidade operem de 

igual para igual sem haver uma parte dominante. Assim, em contraste com a terceirização 

tradicional, abrir o código não é principalmente sobre o comissionamento do desenvolvimento 

de software a terceiros, mas sim sobre o seu envolvimento em atividades de colaboração em 

longo prazo que conduzem a um ecossistema sustentável (Ågerfalk & Fitzgerald, 2008). Em 

seu livro, Ade Asefeso (2014) defende que fazer uso de open-source e técnicas ágeis de 

desenvolvimento são questões basicamente mandatórias para pequenas empresas em período 

inicial, chamadas Startups, conseguirem vantagem competitiva. Esses apontamentos podem 

significar um efeito moderador do tamanho ou idade da empresa na intenção de abrir o código 

de seu software ou investir em um de código aberto. 

 

Proposição 6: Intenção da empresa em adotar o modelo aberto de desenvolvimento de 

software sofre influência do tamanho e idade da empresa. 

 

2.5.5 Tipo de Aplicação 

 

Em um primeiro momento, os software de código aberto eram, em grande parte, endereçados 

à infraestrutura. Com o surgimento de cada vez mais projetos de software de código aberto, 

problemas negociais estão sendo endereçados por esse tipo de iniciativa (Fitzgerald, 2006). O 

tipo de aplicação pode favorecer ou restringir a intenção de uma empresa abrir o código de 

seu produto ou serviço ou investir nesse tipo de desenvolvimento. 

 

Proposição 7: Intenção da empresa em adotar o modelo aberto de desenvolvimento de 

software sofre influência do tipo de software desenvolvido. 
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2.6 Inovação Aberta  

 

Foi utilizada como arcabouço teórico para abordar a decisão de uma empresa em adotar o 

modelo aberto de desenvolvimento de software, a literatura sobre Inovação Aberta (Open 

Innovation em inglês). Essa escolha se deu devido à sua aderência ao fenômeno que ainda não 

conta com literatura específica que explique sua adoção pelas empresas.  

O conceito de Inovação Aberta foi inicialmente apresentado por Chesbrough (2003), que 

destacou fatores que corroeram os limites de onde a inovação ocorre, e catalisaram um 

movimento em direção a modelos de inovação mais abertos.  

A definição de Inovação Aberta (IA) se transformou desde sua apresentação inicial. Passou a 

ser considerada um processo de inovação distribuído, baseado em fluxos de conhecimentos 

gerenciados propositadamente pelas fronteiras organizacionais, em que a IA é essencialmente 

um conceito que reside no nível da organização. Ainda, o alinhamento do processo de IA com 

o modelo de negócios da organização passou a ser considerado. Enquanto o conceito original 

de IA é centrado na empresa, a literatura o vincula a vários fenômenos de inovação 

relacionados, como usuários como inovadores, comunidades de inovação ou desenvolvimento 

de software de código aberto, que não consideram necessariamente a empresa como o nível 

focal de análise (Bogers et al., 2017). 

O software de código aberto é um bom exemplo de inovação aberta por causa dos direitos 

compartilhados do uso da tecnologia resultante, bem como seu desenvolvimento colaborativo. 

Ele destaca muitas maneiras pelas quais as empresas podem aumentar sua vantagem 

competitiva usando as ideias de inovação aberta. No entanto, o caso do código aberto parece 

particularmente paradoxal, na medida em que uma parte fundamental da oferta é 

inerentemente "gratuita" (West & Gallagher, 2006).  

West & Gallagher (2006) apresentam estratégias para o desenvolvimento de software de 

código aberto como soluções para os desafios da IA. Defendem ainda que a literatura de IA 

ajuda a explicar como as empresas usam o aumento do modelo aberto de desenvolvimento de 

software para criar novas estratégias de inovação. O uso do desenvolvimento de código aberto 

pelas empresas normalmente começa de maneira que não altera seu modelo de negócios 

fundamental ou ocorre quando um modelo de negócios existente é tão ameaçado que eles são 

forçados a fazer mudanças drásticas.  
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Nas seções seguintes são apresentados os modos da IA, modo de entrada, de saída e híbrido. 

 

2.6.1 Modo Fora para Dentro – Inbound 

 

A IA pode ser caracterizada por seu processo de inovação poroso e pela forte interação da 

empresa com seu meio ambiente. Ao integrar um grande número de indivíduos no processo de 

inovação, mais criatividade e conhecimento são trazidos para a organização, definindo assim 

o modo fora para dentro (inbound) da IA. Além disso, a IA redefine o processo de inovação 

de modo fora para dentro ao ampliar as fontes de inovação com universidades, fornecedores e 

comunidades on-line ou, basicamente, qualquer especialista externo (Schroll & Mild, 2011b).  

Em outras palavras, o modo fora para dentro, é quando a empresa utiliza conhecimento 

externo para se beneficiar. Segundo Schroll & Mild (2011b), embora um nível mais alto de 

atividades do modo fora para dentro da IA possa reduzir custos, um maior nível de atividades 

de dentro para fora da IA pode aumentar as receitas. 

 

2.6.2 Modo Dentro para Fora – Outbound 

 

Além do fluxo de entrada de inovação por meio da cooperação ou aquisição, uma empresa 

pode utilizar a propriedade intelectual não utilizada, modo dentro para fora da IA, com a 

venda de patentes, licenciamento direto ou em mercados intermediários. O paradigma da IA 

pressupõe que a comercialização de fontes externas de inovação e a busca de caminhos 

externos para comercializar inovações de origem interna sejam lucrativas para a empresa. 

Assim, o modo dentro para fora, é quando a empresa oferece a entidades externas, como 

outras empresas, a oportunidade de gerar receita com suas inovações (Schroll & Mild, 2011b). 

Uma forma de obtenção de receita neste modo é licenciando terceiros para gerarem receita 

com sua inovação.    
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2.6.3 Modo Híbrido – Coupled 

 

O modo híbrido da IA refere-se à prática de criação e comercialização de inovações fora dos 

limites da empresa, em que os processos de fora para dentro e de dentro para fora estão 

ligados e a empresa reduz significativamente sua intensidade de pesquisa e desenvolvimento 

(P&D). Também definido como modo conjugado por Gassmann & Enkel (2004), este modo é 

muitas vezes causado por uma falta de capacidade interna de P&D ou pela intenção de reduzir 

custos (Van de Vrande, De Jong, Vanhaverbeke, & De Rochemont, 2009). 

 

2.6.4 Software de Código Aberto e os Modos da Inovação Aberta 

 

Quando uma empresa adota o modelo aberto de desenvolvimento de software, ela pode atuar 

nos três modos de IA. Ao tornar o código de algum software de sua propriedade, disponível 

sob uma licença de software de código aberto, passa a ter a possibilidade de receber 

contribuições como o desenvolvimento de novas funcionalidades, ou seja, inovação de 

terceiros. Sem alocar seus recursos para desenvolver novas funcionalidades a esse software, 

ao receber inovações de outras pessoas ou empresas e as utilizar em seu benefício, a empresa 

está praticando o modo fora para dentro da IA. Quando a empresa colabora com o 

desenvolvimento de software de código aberto, podendo ser aquele que ela mesma abriu, ou 

um em que terceiros tenham aberto seu código, se beneficiando de alguma forma dessa 

colaboração (inovações), ela está praticando o modo dentro para fora da IA. Uma empresa 

que, ao abrir o código de um software, continuar a alocar seus recursos para o 

desenvolvimento de novas funcionalidades (inovações) nesse software, e, receber 

contribuições (inovações) de terceiros a este, e, ainda, se beneficiar dessas inovações, estará 

praticando o modo híbrido da IA.   
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2.6.5 Adoção de Inovação Aberta 

 

O modelo aberto de desenvolvimento de software é considerado uma forma de IA (Gassmann, 

Enkel, & Chesbrough, 2010), dessa forma, para abordar sua adoção pelas empresas, além dos 

construtos identificados na literatura sobre desenvolvimento de software de código aberto, foi 

utilizada a literatura de adoção de inovação aberta. 

Um vasto conjunto de estudos empíricos identificou fatores com coeficientes estatísticos 

significantes correlacionados com a adoção da IA (Schroll & Mild, 2012). Esses fatores são 

apresentados na tabela 5. 

 

Tabela 5: Fatores Determinantes da Adoção da Inovação Aberta 

Fator Determinante Efeito Resultados Conflitantes 

Intensidade de P&D Positivo 

Laursen & Salter (2006) e Faems, De 

Visser, Andries & Van Looy (2010) 

identificaram efeito negativo. 

Tamanho da Empresa Positivo 
Schroll & Mild (2011a) não identificaram 

efeito positivo ou negativo. 

Amplitude Estratégica e 

Diversificação 
Positivo  

Agressividade Tecnológica Positivo 

Lichtenthaler & Ernst (2008) 

identificaram efeito negativo para adoção 

da IA no modo Fora para Dentro. 

Capacidades de Projeto Positivo  

Orientação para o Cliente Positivo  

Aumento dos Custos de 

Desenvolvimento 
Positivo  

Fonte: Adaptado de Schroll & Mild (2012). 

 

Além dos fatores apresentados na tabela 5, há os fatores Proteção de Patente e Idade da 

Empresa que não tiveram efeito positivo ou negativo identificado (Lichtenthaler, 2008; 

Schroll & Mild, 2011b), o fator Proximidade Geográfica teve um efeito positivo identificado 

(De Backer, Lopez-Bassols, & Martinez, 2008), porém, mais recentemente Belussi, 

Sammarra, & Sedita (2010) não identificaram efeito do fator. 
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3 MODELO E MÉTODO DE PESQUISA 

 

A escolha do método de pesquisa utilizado para abordar o fenômeno estudado depende da 

ontologia e epistemologia assumida por quem realiza a pesquisa. Ontologia se refere às 

premissas sobre a natureza da realidade e a epistemologia se refere à avaliação de evidências e 

justificativa de reivindicações de conhecimento (Wynn Jr & Williams, 2012). No campo de 

pesquisa sobre gestão de sistemas de informação, há dois paradigmas filosóficos dominantes, 

o positivismo e o interpretativismo. O positivismo assume uma ontologia plana, que reduz a 

realidade à conjunção de causa e efeito de David Hume e tem pouca consideração pelos 

mecanismos que as ligam, se preocupa com o teste, a confirmação, a falseabilidade e a 

capacidade preditiva de teorias generalizáveis sobre uma realidade objetiva (Joseph, 1998; 

Orlikowski & Baroudi, 1991) e o interpretativismo assume que a realidade é construída 

individualmente ou socialmente e se concentra na compreensão dos significados subjetivos 

que os participantes atribuem a um determinado fenômeno dentro de um contexto específico e 

único (Orlikowski & Baroudi, 1991; Walsham, 1995).   

O presente estudo não adota esses paradigmas, mas sim o denominado Realismo Crítico (RC). 

O RC está emergindo rapidamente como uma alternativa paradigmática viável para a 

realização de pesquisas em ciências sociais, adequado para o desenvolvimento de explicações 

causais de fenômenos complexos (Wynn Jr & Williams, 2012). Ele fornece uma terceira 

forma de pensamento entre os polos do positivismo e do interpretativismo, pois utiliza 

elementos e pontos fortes de ambos, permitindo que os pesquisadores gerem teorias que 

forneçam explicações causais detalhadas de fenômenos complexos em sistemas abertos 

(Markus & Silver, 2008; Reed, 2009; Wynn Jr & Williams, 2012). 

As origens do RC estão associadas ao trabalho seminal de Bhaskar (1975) e seu 

desenvolvimento recebeu atenção de outros pesquisadores (Collier, 1994; López & Potter, 

2005; Pearce & Frauley, 2007; Sayer, 2010). Sua utilização como postura filosófica para 

pesquisa no campo de administração de TI tem ganhado relevância (Dobson, Myles, & 

Jackson, 2007; Khoo & Robey, 2007; Mingers, 2001; Morton, 2006; Mutch, 1999). 

Sua ontologia é baseada em premissas básicas, tais como: existência de uma realidade 

independente; estratificação composta por estruturas, mecanismos, eventos e experiências; 

poderes emergentes dependentes, mas não redutíveis a poderes de nível inferior; e, uma 

perspectiva de sistema aberto (Roy Bhaskar, 2013; Sayer, 2010; Wynn Jr & Williams, 2012). 
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Sendo uma forma particular de realismo, o RC reconhece o mundo e as entidades que 

constituem a realidade, independentemente do conhecimento humano ou a capacidade de 

percebê-los. Essa independência não depende de qualquer conhecimento direto ou crenças 

subjetivas quanto à existência de qualquer entidade. Em vez disso, o RC reconhece que o 

mundo não é facilmente redutível às nossas percepções e experiências. Em outras palavras, a 

natureza da realidade não é facilmente compreendida, caracterizada ou medida, o que 

significa que os seres humanos experimentam apenas uma parte dela (Wynn Jr & Williams, 

2012). 

Zachariadis, Scott, & Barrett (2012) explicam que o RC confronta simultaneamente as 

preocupações centrais dos regimes das ciências naturais e sociais. Isso faz com que o RC seja 

particularmente interessante para o estudo de sistemas de informação, que tem relevância 

significativa para a ciência natural (devido às suas características tecnológicas) e ciências 

sociais (devido às suas aplicações em contextos profundamente humanos, como 

organizações). 

A epistemologia do RC assume que uma combinação perfeita entre as teorias e a realidade é 

improvável, pois o conhecimento é falho, porém se presume que ele se torna menos falho ao 

longo do tempo. Isso se deve à aceitação das dimensões transitiva e intransitiva do 

conhecimento científico. A dimensão transitiva inclui observações dos pesquisadores, bem 

como teorias sobre o mundo independente que foram desenvolvidas como resultado da 

investigação científica, enquanto a dimensão intransitiva inclui os elementos do mundo que se 

procura explicar, que são independentes dos sentidos e experiências (Wynn Jr & Williams, 

2012). Na figura 4 é apresentado o diagrama que esquematiza o Realismo Crítico. 
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Figura 4: Diagrama Esquemático do Realismo Crítico. 

Fonte: Adaptado de Willcocks & Mingers (2004). 

 

Na inferência dedutiva, os pesquisadores usam teorias aceitas para obter novos 

relacionamentos teóricos, que são operacionalizados e submetidos a testes empíricos que 

buscam falsear as relações hipotetizadas (Lee, 1989). Por outro lado, na inferência indutiva, 

os pesquisadores começam com dados empíricos, que são analisados para identificar 

categorias, entidades conceituais/teóricas e padrões entre eles, sem necessariamente exigir 

teorização adicional quanto à existência de qualquer entidade não representada nos dados 

empíricos (Robinson, 1951). Porém, diferentemente, o RC utiliza a inferência abdutiva, em 

que se busca identificar como a realidade deve ser para que um determinado evento ocorra, 

utilizando, para isso, mecanismos previamente identificados para a explicação de um 

resultado em um novo contexto, identificando, então, novos mecanismos (Wynn Jr & 

Williams, 2012).    

O objetivo de um estudo baseado no RC é explicar os mecanismos que geram um 

determinado evento, mais do que a capacidade de fazer previsões sobre eventos futuros ou de 

compreender os significados socioculturais por trás dos eventos. Uma explicação estipula os 

fatores que se presume causar um determinado resultado (Yin, 2014), identifica os 

mecanismos que emergem dos componentes de uma estrutura física e social que produzem o 

evento de interesse (Sayer, 2010). Ainda, segundo Bhaskar (2013), a crença na existência de 

um mecanismo pode ser baseada na nossa capacidade de observá-lo diretamente (critérios 
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perceptivos), com ou sem ferramentas para isso, ou na capacidade de observar seus efeitos 

(critérios causais). 

Na maioria dos casos, haverá vários conjuntos possíveis de mecanismos que podem ter 

produzido os resultados estudados em uma determinada pesquisa, pois o RC reconhece que a 

estrutura e os mecanismos subjacentes estão situados dentro de um sistema aberto, onde 

geralmente não podemos observar todos os aspectos do fenômeno (Wynn Jr & Williams, 

2012). Para endereçar os múltiplos mecanismos possíveis, o RC defende múltiplas possíveis 

explicações. 

Os princípios metodológicos do RC se baseiam na explicação de eventos, estruturas e 

contexto, abdução (identificação e elaboração em relação aos poderes/tendências da estrutura 

que possam ter interagido para gerar os eventos explicados), corroboração empírica e 

emprego de triangulação e multimétodos (Wynn Jr & Williams, 2012).  

Respeitando os princípios do RC, para identificar os fatores envolvidos nos mecanismos 

causais da decisão de adoção do modelo aberto de desenvolvimento de software, foram 

utilizados fatores identificados na literatura de adoção de Inovação Aberta, mais possíveis 

fatores da adoção do modelo aberto de desenvolvimento de software, identificados na 

literatura sobre software aberto. Com base nesta literatura foi desenvolvido um modelo 

preliminar de adoção do modelo aberto de desenvolvimento destes.  

Adotar apenas os fatores de adoção de IA para abordar a adoção do modelo aberto de 

desenvolvimento de software não aparenta ser suficiente para endereçar questões específicas 

relacionadas à adoção do modelo aberto de desenvolvimento de software, tais como: 

qualidade do código do software (Von Krogh et al., 2012), nível da segurança da informação 

associada ao software (Hoepman & Jacobs, 2007), melhoria na produtividade do 

desenvolvedor devido aos efeitos de aprendizagem pela execução (Mehra et al., 2011; Mehra 

& Mookerjee, 2012) e a paradoxal parte da oferta ao cliente ser inerentemente gratuita e livre 

(West & Gallagher, 2006). 

Com base nos estudos sobre software de código aberto, foram identificados três grupos de 

construtos, que são: questões técnicas, vantagem competitiva e preocupações com o custo do 

desenvolvimento de software. Esses construtos vêm dos estudos de Stamelos, Angelis, 

Oikonomou, & Bleris (2002), Hansen, Köhntopp, & Pfitzmann (2002), Payne (2002), 

Hoepman & Jacobs (2007), Stam (2009), Jaisingh, See-To, & Tam (2008), Santos, Kuk, Kon, 
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& Pearson (2013), West & Gallagher (2006), Mehra, Dewan, & Freimer (2011), Ågerfalk & 

Fitzgerald (2008), Fitzgerald (2006), entre outros. Da literatura de inovação aberta, foram 

adotados os construtos, volume de negócios segmentados por B2B, B2C e B2G de De Backer, 

Lopez-Bassols, & Martinez (2008), o envolvimento com a inovação aberta e fontes de 

informação e cooperação de Laursen & Salter (2006), a turbulência do mercado, turbulência 

tecnológica e intensidade competitiva de Jaworski & Kohli (1993) e a amplitude estratégica 

de Schroll & Mild (2011b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1: Modelo de Pesquisa. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os construtos identificados na literatura levaram ao modelo de pesquisa apresentado no 

quadro 1. 

De acordo com os princípios do RC, para identificar os mecanismos causais plausíveis que 

levam ao fenômeno estudado, devem ser utilizadas múltiplas perspectivas teóricas, variedade 
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de tipos e fontes de dados, múltiplos pesquisadores e múltiplas técnicas analíticas e 

metodológicas (Wynn Jr & Williams, 2012; Zachariadis et al., 2012). Dessa maneira, além de 

outras fontes de dados e técnicas analíticas, houve também a tentativa de emprego de técnicas 

quantitativas de pesquisa para testar o modelo preliminar apresentado no quadro 1, por meio 

da coleta de dados primários e quantitativos via aplicação de questionários on-line. 

Com base na premissa de que o perfil do respondente, profissional que já tenha participado do 

processo de decisão organizacional de transformar um software de propriedade intelectual 

privada em propriedade intelectual de domínio público, não seria facilmente encontrado no 

Brasil, levando assim a uma eventual coleta de dados quantitativos via questionário a ter um 

número de respondentes insuficiente para análises estatísticas, optou-se pela aplicação do 

questionário em países de língua inglesa com considerável número de empresas de 

desenvolvimento de software, como EUA, Canadá, Austrália, África do Sul e Índia. 

Porém, não se confirmaram as premissas de que devido à massa crítica de empresas que 

abriram seu código existente na América no Norte e em outros países de língua inglesa, e de 

que com o auxílio das redes sociais digitais, tais como, Linkedin e Facebook, para 

distribuição direcionada do questionário, seria possível conseguir um número de respondentes 

que permitiria a análise dos dados com técnicas de análise fatorial.  

A população alvo para a abordagem quantitativa era formada por gestores de empresas 

estadunidenses fornecedoras de software que já participaram da decisão de abrir o código-

fonte de um produto ou serviço deste. Esses(as) gestores(as) foram identificados(as) em 

plataformas como o Linkedin, devido à sua capacidade de anúncios direcionados pelo papel 

ou título do cargo do profissional nas empresas. Ainda, essas plataformas permitem identificar 

esses profissionais por meio de sua participação em grupos de interesse.  

Com a revisão da literatura sobre software de código aberto e inovação aberta, foram 

identificados fatores que podem afetar a decisão dos gestores de abrir o código-fonte de seus 

software. Na literatura de inovação aberta, foram identificadas escalas já desenvolvidas que 

atendem às necessidades do estudo, porém não permitem responder a todas as questões da 

pesquisa. Então, foram desenvolvidas novas escalas que endereçam as questões que envolvem 

os software de código aberto. As novas escalas foram desenvolvidas conforme descrito por 

DeVellis (2016, cap. 5) no período entre outubro de 2016 e abril de 2017. 
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Para aperfeiçoar a validade de conteúdo do questionário, os itens iniciais (questões) do 

questionário foram revisados por especialistas conforme indicado por DeVellis (2016, p. 134). 

Os especialistas estavam separados em dois grupos principais: pesquisadores acadêmicos e 

praticantes do mercado. Os especialistas fizeram a revisão do questionário sem remuneração, 

menos Loo Keat Wei que recebeu o valor de US$ 50,00 para realizar a tarefa. 

Para avaliar a confiabilidade do questionário é possível utilizar algumas técnicas estatísticas, 

para isso é preciso coletar respostas de indivíduos que fazem parte da população alvo do 

estudo. Foi realizada uma aplicação piloto do questionário para levantar dados para tal 

avaliação. Após os dados coletados, seria utilizada a técnica de análise fatorial (DeVellis, 

2016, cap. 6) para identificar sua consistência. 

Além de testar o questionário, a aplicação piloto também buscava testar sua 

distribuição/aplicação e técnicas para persuadir os potenciais respondentes a respondê-lo. 

Questionário eletrônico facilita e barateia a aplicação, porém é facilmente ignorado pelos 

indivíduos da população alvo, por isso é importante utilizar técnicas para persuadir estes 

indivíduos a respondê-lo.  

Para tentar persuadir o usuário a responder o questionário, foi oferecida a chance de ganhar 

US$ 50,00 em um sorteio. Ainda, com o objetivo de elevar o número de respondentes, foi 

oferecida aos respondentes a oportunidade de indicar e-mails de colegas para que também 

respondessem ao questionário. Ao indicar e-mails de colegas, o respondente aumentava suas 

chances de ganhar o sorteio, pois se algum colega indicado ganhasse, ele receberia o mesmo 

valor. Ou seja, o(a) colega ganharia US$ 50,00 e ele(ela) também. Essa aplicação ocorreu nos 

meses de junho e julho de 2016.  

Diante da ausência de respostas quando oferecido US$ 50,00 para potenciais respondentes, 

uma nova tentativa foi realizada oferecendo US$ 150,00 na semana dos dias 24 a 28 de julho 

de 2017. 

Publicações gratuitas solicitando o preenchimento do questionário foram realizadas em 

grupos de interesse nas redes sociais Facebook e Linkedin na primeira e na segunda semana 

de julho de 2017. No dia 24 de julho de 2017 foram realizadas novas publicações dos 

anúncios gratuitos nos grupos de interesse das redes sociais, Linkedin e Facebook, porém 

nessas novas publicações, o valor oferecido no sorteio foi de US$ 150,00. Com os novos 
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anúncios gratuitos nos grupos de interesse em ambas as redes sociais oferecendo um sorteio 

de US$ 150,00, foram coletadas duas respostas válidas.   

Além das publicações gratuitas realizadas nos grupos de interesse, também foram utilizados 

anúncios pagos. Essas redes sociais permitem ao usuário escolher para qual público os 

anúncios serão exibidos. No caso específico do Linkedin, isso é possível ser feito inclusive 

pelo título do cargo ocupado pelo indivíduo. Em ambas as redes sociais, os anúncios foram 

feitos em países de língua inglesa e para pessoas da indústria de tecnologia de informação. Os 

cargos selecionados dos respondentes no Linkedin foram dos níveis de supervisão, gerência, 

diretoria e presidência. 

Após o desenvolvimento e aplicação do questionário via anúncios gratuitos e pagos nas redes 

sociais Facebook e Linkedin, o total investido entre revisão de língua inglesa, avaliação por 

especialistas e anúncios pagos foi de R$ 421,72. Os anúncios foram vistos por 

aproximadamente 443.789 potenciais respondentes dos quais 75 clicaram nos anúncios, dessa 

forma sendo direcionados para o questionário.  

Mesmo com a grande quantidade de potenciais respondentes que tiveram os anúncios 

exibidos em suas telas, e 75 deles terem sido direcionados para o questionário ao clicarem nos 

anúncios, foram coletadas apenas 2 respostas inválidas e 2 válidas, uma taxa de 2,66% para 

respostas válidas em relação aos 75. Não conseguindo respondentes em número suficiente 

para o teste piloto do questionário, o avanço da abordagem quantitativa para testar o modelo 

preliminar de pesquisa foi cancelado. Todavia, o relatório gerado pode eventualmente servir 

para futuras pesquisas e por isso é fornecido no APÊNDICE A. 

 

3.1 Estudo de Caso 

 

Apesar de não haver uma metodologia de pesquisa específica associada ao paradigma RC, 

pesquisadores identificaram o método de estudo de caso como a melhor abordagem para 

explorar a interação entre estrutura, eventos, ações e contexto, para identificar e explicar 

mecanismos causais. Um estudo de caso investiga um ou um pequeno número de entidades 

sociais ou situações em que os dados são coletados usando múltiplas fontes. Um estudo de 

caso é uma investigação empírica, que estuda um fenômeno contemporâneo em profundidade 
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e dentro do contexto da vida real, especialmente quando as fronteiras entre fenômeno e 

contexto não são claramente evidentes (Ackroyd, 2010; Easton, 2010; Miles & Huberman, 

1994; Wynn Jr & Williams, 2012; Yin, 2014).  

O presente estudo utiliza como principal método para coleta de dados, o estudo de casos 

múltiplos. A escolha dos casos foi realizada de forma que abrangesse contextos que atendem a 

fatores do modelo preliminar de pesquisa. Dessa forma, foram escolhidas, como casos de 

estudos, empresas grandes e pequenas, que desenvolvem diferentes tipos de software, como 

os de infraestrutura, para o mercado de portais de notícias, para plataforma de crowdfunding, 

para meios de pagamentos, para colaboração, sistema de gestão e jogos digitais. E ainda, 

empresas que decidiram abrir o código de algum software e empresas que ponderaram abrir 

algum software, mas tomaram a decisão de não abrir.  

 

3.2 Identificação dos Casos e Coleta do Material Qualitativo 

 

Para identificar possíveis casos, foram utilizadas algumas técnicas. Inicialmente foram 

procuradas notícias na mídia brasileira e em grupos de interesse em redes sociais, como 

Linkedin e Facebook, referindo-se às empresas que haviam aberto o código de um ou mais de 

seus software. Após a identificação das empresas, foram utilizadas plataformas de 

hospedagem de repositórios de código-fonte (ex.: Github) para identificar os repositórios 

dessas empresas. Esses repositórios são utilizados pelas empresas que abrem os códigos de 

seus software, para tornar o código destes, acessível a qualquer pessoa. Então, após a 

localização dos repositórios das empresas, foi possível identificar profissionais que trabalham 

nas respectivas empresas e estão envolvidos com o desenvolvimento desses software. Com a 

identificação dos profissionais foi possível localizar seus contatos em redes sociais como 

Linkedin, About.me, websites pessoais dos profissionais e seus perfis no Facebook. 

Finalmente, com os contatos dos profissionais, a abordagem a eles foi iniciada buscando 

identificar quais deles estariam dispostos a falar sobre a decisão de abertura do código do 

software identificado previamente, isso caso eles tenham feito parte da decisão, caso contrário 

era solicitado o contato de profissionais que participaram da decisão.  

O processo de identificação das empresas encerrou-se ao serem identificadas empresas que 

abrangessem contextos que atendiam aos fatores do modelo preliminar de pesquisa. Os casos 
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buscados precisavam abranger grande e pequena empresa, empresa que ponderou a abertura 

do código de algum de seus software, mas decidiu não abrir, empresa que decidiu pela 

abertura do código, empresas que desenvolvem diferentes tipos de software, empresas que 

operam há menos de cinco anos e empresas que operam há mais de quinze anos.  

Após a identificação da empresa, seus software que tiveram o código aberto e dos 

profissionais envolvidos na decisão de abertura do código, dispostos a colaborar com a 

pesquisa, eram iniciadas as entrevistas. As entrevistas ocorreram durante o segundo semestre 

de 2017. As entrevistas, das quais 95% tiveram duração entre 30 e 40 minutos, foram 

realizadas com base no roteiro fornecido no APÊNDICE B, por meio de serviços de 

videoconferência, como Google Hangouts e Skype, gravadas e transcritas com auxílio da 

Application Programming Interface (API) de Automatic Speech Recognition (ASR) da 

plataforma Google Cloud para posterior análise.  

Além das entrevistas, também foram coletadas notas realizadas durante as entrevistas, 

mensagens de e-mails trocadas com questionamentos para os entrevistados e outros 

profissionais que não foram entrevistados, notícias na mídia sobre as empresas selecionadas, 

justificando sua decisão e, também, notas e gravação de sessão de negociação a respeito da 

eventual abertura do código-fonte do principal software de uma pequena empresa que 

desenvolve sistema de gestão. Na tabela 6 é apresentada a quantidade de casos, material 

coletado, entrevistados e seus cargos. 

Houve um caso que foi descartado, pois nenhum dos entrevistados havia participado do 

processo de decisão de abertura do código fonte do software. O caso era uma organização não 

governamental que mantém uma plataforma na internet para causas sociais. 
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Tabela 6: Casos, Material Coletado, Entrevistados e Cargos. 

Caso 

Envolvimento 

com o Modelo 

Aberto de 

Desenvolvimento  

Material 

Coletado 

 

Cargos Ocupados 

Empresa de Mídias 
Já abriu o código 

de seus software 

Entrevistados 9 Gerente Geral, 

Product Owner, 

Desenvolvedores E-Mails 15 

Notícias  4  

Fundação de 

Pesquisa e 

Desenvolvimento 

em 

Telecomunicações 

Já abriu o código 

de seus software 

Entrevistados 5 
Diretor, Gerente de 

Pesquisa e 

Desenvolvimento, 

Gerente de Projeto, 

Desenvolvedores 
E-Mails 8 

Notícias 2  

Empresa de 

Crowdfunding 

Iniciou utilizando 

o modelo aberto 

de 

desenvolvimento 

Entrevistados 2 
Fundadores 

E-Mails 3 

Notícias 3  

Empresa de 

Ferramenta para 

Colaboração 

Iniciou utilizando 

o modelo aberto 

de 

desenvolvimento 

Entrevistados 1 
CEO 

E-Mails 3 

Notícias 1  

Empresa de Meios 

de Pagamento 

Já abriu o código 

de seus software 

Entrevistados 2 Head of Open/Inner 

Source Software, 

Desenvolvedor E-Mails 2 

Notícias 3  

Empresa de 

Sistema de Gestão 

Optou por não 

adotar o modelo 

aberto 

Sessão de 

Negociação p/ 

Adoção do 

Modelo Aberto 

3 Sócios Proprietários 

Empresa de Jogos 

Digitais 

Já abriu o código 

de seus software 

Entrevistados 1 Lead Backend 

Developer E-Mails 2 

Empresa de 

Projetos de 

Software 

Teve uma 

iniciativa 

fracassada com o 

modelo aberto 

Entrevistados 2 
Fundador, 

Líder de Projeto 
E-Mails 2 

Empresa de 

Ferramentas para 

Gestão de Projetos 

e Processo 

Começou com o 

modelo aberto e 

migrou para o 

fechado 

Entrevistados 1 
Fundador/CEO 

E-Mails 2 

9 Casos  26   
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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3.3 Descrição dos Casos 

 

Como indicado por Wynn Jr & Williams (2012), os casos selecionados são descritos nas 

seções seguintes, incluindo ações e resultados, além da abstração da sequência de eventos 

buscando incluir as experiências dos participantes e observadores. Todos os casos 

selecionados para o estudo estão localizados no Brasil, apesar de alguns terem atuação 

internacional. 

 

3.3.1 Caso Empresa de Mídias 

 

O caso é o braço de desenvolvimento e gestão de portais de notícias na internet de uma das 

três maiores empresas de rádio e televisão comercial aberta da América Latina. Fundada na 

primeira metade do século XX, teve uma receita em 2016 de aproximadamente dez bilhões de 

reais. Seu quadro de funcionários apresenta mais de dez mil profissionais. As operações do 

braço da empresa voltado às notícias na internet foram iniciadas em março de 2000, e hoje 

conta com aproximadamente quinhentos mil assinantes e centenas de web sites próprios e 

filiados. Segundo empresas de estatísticas de tráfego de internet, como a Alexa da Amazon, 

era o quinto portal mais acessado do Brasil no segundo semestre de 2017. Além do 

desenvolvimento de software voltados para o portal de internet, este braço da empresa 

também desenvolve software para as outras empresas do grupo. 

O envolvimento da empresa com o modelo aberto de desenvolvimento de software começou 

em 2011, quando abriram o código de um software de edição de imagens. Antes de abrirem o 

código desse primeiro software, ocorreu durante algum tempo a discussão entre os diretores 

sobre a decisão de tornar público o código de software desenvolvidos pela própria empresa. 

Essa discussão envolveu inclusive consulta aos acionistas da empresa. Após a autorização 

para abrir os códigos de software da empresa, o primeiro teste foi realizado. Um software que 

não tinha um papel principal na atividade fim da empresa, uma ferramenta de edição de 

imagens, foi escolhido para ter seu código divulgado. Inicialmente os envolvidos imaginavam 

que ao abrir o código deste, com uma documentação vasta e elevado cuidado com a qualidade 

de seu código, facilmente conseguiriam atrair desenvolvedores externos para contribuir com o 
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desenvolvimento do software. Porém, apenas após quase cinco anos as primeiras 

contribuições de desenvolvedores externos começaram a ocorrer.  

Apesar do longo tempo para atrair desenvolvedores externos, que era um dos principais 

objetivos da iniciativa, os envolvidos perceberam outros benefícios. Diferente dos software 

desenvolvidos internamente, onde não há a intenção de terem seus códigos revelados, este 

software apresentava uma documentação atual, abrangente e de fácil compreensão, seu código 

tornava mais fácil a adição de novas funcionalidades e contemplava o uso em um número 

maior de contextos diferentes, tornando-o mais flexível.  

Com o avanço do desenvolvimento do software, que tinha a capacidade de recortar imagens 

utilizando o reconhecimento facial, quando os profissionais da empresa começaram a ver seus 

primeiros resultados, começaram questionamentos em relação ao fato de seu código ter sido 

aberto, pois aparentemente sua funcionalidade trazia um diferencial competitivo. Houve o 

receio de os concorrentes utilizarem o código e terem a mesma capacidade de realizar cortes 

nas imagens. De fato, inúmeros concorrentes nacionais e internacionais passaram a utilizar o 

software com essa finalidade, porém este uso estimulou contribuições para o software 

realizadas pelos próprios concorrentes. As melhorias realizadas pelos concorrentes foram 

adotadas internamente, isso levou os profissionais da empresa a perceberem que não 

chegariam a um software de tamanha qualidade se seu modelo de desenvolvimento fosse 

fechado, pois eles já haviam desenvolvido outros quatro software para executar a mesma 

função, sem abrir seus códigos, e todos falharam devido à falta de recursos para mantê-los em 

constante evolução. 

Apesar do investimento inicial nesse software, atualmente este continua sendo desenvolvido 

sem alocação de recursos da empresa, contando praticamente apenas com contribuições 

externas. 

Após a abertura do código desse primeiro software, o processo de decisão de abrir o código-

fonte de software da empresa tem ocorrido inúmeras vezes. Atualmente, na empresa, o 

responsável pela decisão de abrir ou não o código de um software, é principalmente o Product 

Owner, um papel semelhante ao do gerente de produto. A empresa mantém um website com 

todos seus software que tiveram seus códigos abertos e no segundo semestre de 2017 esse site 

dispunha de 348 software.  
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3.3.2 Caso Fundação de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações 

 

A fundação atua na pesquisa, desenvolvimento e suporte de diversos setores, tais como: 

telecomunicações, financeiro, energia elétrica, industrial, corporativo e administração pública. 

Foi fundada na década de 1970 e atualmente tem receita superior a duzentos milhões de reais 

por ano e tem mais de mil funcionários.  

O primeiro software que teve seu código aberto pelo caso era uma implementação da 

tecnologia Software Defined Network (SDN), ou seja, um software de infraestrutura de redes 

de computadores. A oportunidade de serem pioneiros em soluções SDN foi identificada em 

2009 e então foi desenvolvida uma versão inicial do software. Quando essa versão inicial 

ficou disponível, o grupo responsável pelo software percebeu que eles tinham uma tecnologia 

muito nova em suas mãos, com grande potencial futuro, porém ainda sem um mercado para 

consumir tal tecnologia. O grupo identificou que sua organização não tinha condições de criar 

um mercado para demandar a tecnologia desenvolvida. Eles ponderaram que desenvolver um 

produto com aquele software provavelmente não atrairia a atenção do mercado naquele 

momento. Então, se espelharam em iniciativas de empresas localizadas na região conhecida 

como Vale do Silício na Califórnia nos EUA, que era abrir o código do software para permitir 

a colaboração entre empresas. 

Foi então preparada uma apresentação inicial para a presidência e diretoria da fundação para 

solicitar a permissão para a abertura do código em 2010, que foi negada. A alta gestão 

entendeu que era um software de muito valor para distribuir de forma gratuita. O processo de 

negociação interna durou nove meses e envolveu mais três rodadas de apresentações para a 

alta gestão, que autorizou a abertura do código em 2011.  

Após a abertura do código, a fundação ganhou, rapidamente, atenção de grandes empresas ao 

redor do mundo. O software recebeu contribuições de empresas como Google e Cisco, além 

de prêmio no exterior no valor de cinquenta mil dólares norte-americanos.  

As pessoas da fundação envolvidas na decisão de abrir o código, inclusive as que tiveram uma 

posição contrária, perceberam que ter aberto o código do software os tornou referência 

mundial na tecnologia SDN. Isso gerou demanda para novos desenvolvimentos contratados 
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por seus clientes, entre eles, novos desenvolvimentos de software de código aberto com 

financiamento privado e do governo. 

No segundo semestre de 2017 a fundação tinha mais de 10 software de código aberto em seu 

repositório na plataforma GitHub. Ainda, em outubro de 2017, abriram o código de sua 

plataforma para Internet of Things (IoT) com o objetivo de implantar seu próprio padrão no 

mercado nacional.     

 

3.3.3 Caso Empresa de Crowdfunding 

 

O caso é uma das primeiras plataformas de financiamento coletivo para projetos. Fundada em 

2010, em 2016 arrecadou mais de quinze milhões de reais para a realização de mais de cinco 

mil projetos. No segundo semestre de 2017 tinha dezesseis funcionários. 

Os fundadores da empresa, além de oferecer uma plataforma de financiamento coletivo para o 

mercado, tinham o objetivo de fortalecer a cultura desse tipo de financiamento no Brasil e no 

mundo. Eles acreditavam que a cultura do financiamento coletivo se fortaleceria com o 

surgimento de novas plataformas para nichos específicos.    

Diante da limitação de recursos da empresa, abrir o código-fonte de sua plataforma era uma 

opção que possibilitaria outras pessoas a explorarem nichos de mercado além daquele já 

explorado pela empresa. A premissa da empresa era a de que abrindo o código de seu 

software, a barreira de entrada para concorrentes seria menor, assim facilitando o surgimento 

de novas plataformas que fomentariam o financiamento coletivo. Dessa forma, fortalecendo o 

mercado da própria empresa. 

O código da plataforma da empresa foi aberto em 2011 e, até 2017, mais de dez novas 

plataformas haviam utilizado o código da empresa ao menos em algum momento de seu 

desenvolvimento. 

O processo de decisão de abrir o código da plataforma da empresa causou perplexidade nos 

sócios que não conheciam o modelo aberto de desenvolvimento de software, que se opuseram 

à decisão por acreditar que era muito cedo para elevar a concorrência. Houve também o receio 

de surgirem novas plataformas oferecendo serviço precário e denegrir a imagem das 
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plataformas de financiamento coletivo. Porém, com o desenvolvimento do negócio, o cadastro 

de novos projetos para serem financiados na plataforma e a divulgação já conquistada na 

mídia, fizeram com que esses sócios contrários à abertura do código aceitassem a decisão de 

abri-lo. Com o passar do tempo, os sócios perceberam que a barreira tecnológica não era tão 

grande, outros aspectos do negócio dificultavam a entrada de concorrentes. A empresa 

começou a receber, ainda, melhorias no software feitas por terceiros, oportunidades em fóruns 

de divulgação devido ao seu código ter sido aberto e maior capacidade de atração de bons 

desenvolvedores para seu quadro de funcionários. 

 

3.3.4 Caso Empresa de Ferramenta para Colaboração 

 

A empresa fundada em 2015 oferece ao mercado uma solução para a comunicação entre 

membros de equipes. Sua solução é uma plataforma de bate-papo baseado na web com 

funcionalidades inovadoras e tem o código aberto desde o início de seu desenvolvimento. Em 

2016, um dos maiores fundos de investimentos especializados em negócios na área de 

Tecnologia da Informação (TI), o New Enterprise Associates (NEA), investiu cinco milhões 

de dólares norte-americanos na empresa. No segundo semestre de 2017 a empresa tinha 23 

funcionários, a maioria trabalhando remotamente.     

O fundador da empresa teve uma experiência positiva quando criou um projeto de software de 

código aberto em 2000. O projeto criado chamou a atenção de profissionais nos EUA. Um 

desses profissionais veio ao Brasil e o contratou para desenvolver funcionalidades específicas 

para o software. Essa experiência fez com que ele, o fundador da empresa, quisesse repetir a 

criação de software de código aberto, porém desenvolveu seu negócio com software de 

código fechado, que oferece ao mercado uma solução de Customer Relationship Management 

(CRM).  

Devido à demanda de seus clientes por uma solução de bate-papo em tempo real integrado a 

seu CRM e diante de restrições de recursos para seu desenvolvimento, ele acreditou que 

desenvolver o software de bate-papo no modelo aberto poderia atrair pessoas para testá-lo e, 

ainda, contribuírem com novas funcionalidades.  
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Como sócio majoritário, o fundador da empresa decidiu de forma unilateral, criar o software 

de bate-papo com o código aberto. Após sua decisão, a empresa demorou seis meses para 

desenvolver um protótipo e divulgar seu código sob uma licença de software aberto. Apesar 

de haver dezenas de empresas oferecendo software de bate-papo com serviço na internet, o 

deles era um dos primeiros de código aberto. Isso atraiu a atenção de empresas e fundos de 

investimentos um mês após a publicação de seu código. Após um ano, recebendo propostas de 

empresas e fundos de investimentos para aquisição de parte ou do controle total de sua 

empresa, em 2016, aceitaram criar uma nova empresa apenas para dar segmento no 

desenvolvimento do software aberto de bate-papo, permitindo, assim, o aporte de um dos 

maiores fundos de investimentos em empresas de TI nessa nova empresa. 

 

3.3.5 Caso Empresa de Meios de Pagamento 

 

A empresa foi fundada em 2012 quando terminou o duopólio formado pelas empresas Cielo e 

Rede. No segundo semestre de 2017 a empresa era uma das cinco maiores adquirentes do 

mercado de terminais de processamento de dados de cartões de crédito, em inglês Process 

Data Quickly (PDQ), e tinha mais de quinhentos funcionários.  

Suas primeiras experiências com o modelo aberto de desenvolvimento de software 

começaram no mês de abril de 2017. Diante do crescimento do tamanho da equipe de 

tecnologia da empresa, dobrando de tamanho, praticamente a cada ano, começaram a surgir 

problemas como o desenvolvimento de diferentes software para resolver o mesmo problema, 

organização e qualidade dos códigos dos software e dificuldade de reutilização desses 

códigos. As equipes de desenvolvimento estavam sendo organizadas em silos, dessa forma 

dificultando o compartilhamento de informações sobre o que estava sendo desenvolvido em 

cada silo. As equipes de desenvolvedores de software precisavam notificar o resto da empresa 

sobre as iniciativas que elas estavam desenvolvendo, porém, cada equipe utilizava uma forma 

diferente de comunicação, sem que fosse estabelecido um padrão.     

Acreditando que o modelo aberto de desenvolvimento de software poderia amenizar tais 

problemas, decidiram inicialmente abrir o código de dois tipos de software: aqueles utilizados 

por clientes e parceiros para desenvolver integração entre seus sistemas, e os software 

chamados por eles de assessórios, que resolvem pequenos problemas de departamentos 
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internos da empresa. Apesar de haver a intenção da empresa de abrir os códigos dos software 

que suportam sua atividade fim, ela ainda os mantém fechados.   

Alguns meses após abrirem seus primeiros códigos, eles identificaram uma elevação na 

confiança das aplicações que tiveram seu código aberto, pois passaram a receber mais atenção 

de profissionais da empresa e de terceiros, o que levou a correções de falhas em menor tempo. 

A empresa percebeu, ainda, que além de gerar repercussão positiva na mídia, abrir o código 

de seus software ajudou a atrair e reter desenvolvedores bem qualificados.  

 

3.3.6 Caso Empresa de Sistema de Gestão 

 

A empresa desenvolve software de gestão para o segmento de recuperação de crédito. Foi 

fundada em 2014 e teve um faturamento de aproximadamente trezentos mil reais em 2017, 

seis funcionários e, entre seus clientes, estão empresas de recuperação de crédito e 

departamento de grandes empresas brasileiras e multinacionais.  

Antes de fundarem a empresa, os sócios tinham outra empresa que durante dezesseis anos 

operou utilizando quase somente software de código aberto. Entre eles estavam, sistemas 

operacionais dos servidores e estações de trabalho, editores de texto, planilhas eletrônicas, 

sistemas gerenciadores de bancos de dados, linguagens de programação, sistema de telefonia 

e soluções de infraestrutura de redes de computadores. Apesar do amplo uso de software de 

código aberto na antiga empresa, os sócios nunca tiveram a experiência de abrir o código de 

um software da própria empresa. 

Após fundarem a atual empresa, explorando um novo modelo de negócio para o ramo de 

recuperação de crédito sem um retorno financeiro satisfatório, os sócios decidiram explorar 

comercialmente o software desenvolvido por eles na antiga empresa. Então passaram a 

oferecer o software como serviço na internet, baseado em computação em nuvem.  

Um dos sócios acredita que a abertura do código do software oferecido pela empresa pode 

trazer benefícios, porém os outros sócios não acreditam que a empresa opere em um mercado 

em que o modelo aberto de desenvolvimento traria vantagens. Eles acreditam que o mercado 

de recuperação de crédito poderia utilizar o software sem oferecer retorno algum para a 

empresa. 
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Além de não acreditarem em retornos pela adoção do modelo aberto de desenvolvimento de 

seus software, os sócios expressam preocupação com o custo de preparação de todo código 

para poder abri-lo. Até o segundo semestre de 2017, a empresa não havia aberto algum código 

de seus software.  

  

3.3.7 Caso Empresa de Jogos Digitais 

 

O caso é uma das maiores empresas de desenvolvimento de jogos para dispositivos móveis do 

Brasil. Foi fundada em 2011 com um capital social de aproximadamente quatro milhões de 

reais e no segundo semestre de 2017 tinha 136 funcionários. Seus jogos estão entre os mais 

populares em mais de 100 países nas lojas de aplicativos das empresas Google e Apple. 

Seu mercado tem elevado nível competitivo, em que cada nova funcionalidade faz grande 

diferença na capacidade de atrair novos jogadores. Devido a essa característica de mercado, a 

adoção do modelo aberto de desenvolvimento de software é reduzida. 

No início de 2016 a empresa contratou um novo desenvolvedor chefe familiarizado com o 

modelo aberto de desenvolvimento de software. Esse profissional passou a defender a 

abertura do código de software dentro da empresa, levando-a a adotar o modelo de forma 

conservadora.  

Poucos software foram migrados para o modelo aberto, entre eles, estão os sistemas de 

classificação de jogadores (ranking) e gestão de salas para jogos em redes de computadores. 

Porém, nenhum desses software conseguiu atrair desenvolvedores externos. Mesmo sem 

conseguir criar uma comunidade de desenvolvedores para esses software, a empresa 

identificou que pelo fato de estes terem seus códigos expostos publicamente, tinham melhor 

documentação, versões mais coerentes e qualidade do código superior. Na avaliação da 

empresa, dentre os software que a empresa manteve os códigos fechados e aqueles que 

tiveram seus códigos abertos, estes, por sua exposição, têm qualidade superior.  

 

3.3.8 Caso Empresa de Projetos de Software 
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A empresa de projetos de software foi fundada em 1987 por um cientista da computação, que 

começou sua carreira em um centro de pesquisas em telecomunicações de uma empresa 

estatal, desenvolvendo compiladores e protocolos de comunicação. No início de suas 

atividades (o caso selecionado), desenvolvia protocolos de comunicação para automação 

bancária. Com o passar do tempo, a empresa deixou de desenvolver software básicos, como 

pequenos sistemas operacionais para desenvolver aplicações que davam suporte às atividades 

bancárias. A experiência com o desenvolvimento de aplicações levou a empresa a se 

especializar no desenvolvimento de software customizados.  

Em 2013, a empresa de projetos de software foi comprada pelo valor de nove milhões de reais 

por uma empresa que oferece sistemas de Enterprise Resource Planning (ERP) para o 

mercado varejista. A empresa compradora em 2017 faturou aproximadamente seiscentos 

milhões de reais e tinha próximo de três mil funcionários. 

O fundador do caso, no ano 2000, com o objetivo de consolidar um software engenho de 

workflow no mercado brasileiro para geração de nova fonte de receita, resolveu adotar o 

modelo aberto de desenvolvimento. O desenvolvimento do software começou em 2002, ano 

em que, decorrente das incertezas políticas devido à aproximação das eleições presidenciais, o 

país passou por uma crise que perdurou até 2003. Como boa parte da carteira de clientes da 

empresa era do setor financeiro, fato que resultou na redução do faturamento e consequente 

cancelamento de projetos desse setor. Dessa forma, o capital utilizado para as iniciativas da 

empresa, como o software engenho de workflow, foi restringido. Com o esgotamento dos 

recursos financeiros, a iniciativa de código aberto da empresa foi abandonada. O código desse 

software em 2017 ainda estava disponível no repositório de projetos de código aberto 

SourceForge.net, porém não conseguiu atrair a colaboração de desenvolvedores externos à 

empresa. Após essa experiência sem sucesso com o modelo aberto de desenvolvimento de 

software, até o segundo semestre de 2017, a empresa não abriu o código de algum outro 

software. 

Um dos profissionais que trabalhava na equipe de desenvolvimento do software engenho de 

workflow, com o abandono do projeto, solicitou à empresa utilizar seu código para abrir sua 

própria empresa e explorá-lo no modelo fechado de desenvolvimento. Sua iniciativa foi bem-

sucedida e, em 2017, o software ainda era um dos produtos oferecidos ao mercado pela nova 

empresa.     
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3.3.9 Caso Empresa de Ferramentas para Gestão de Projetos e Processo 

 

A empresa iniciou suas operações em 2001 com três pessoas. Em 2017, ela possuía nove 

funcionários e faturava entre três e cinco milhões por ano. Seus produtos são software 

utilizados como ferramenta para auxiliar na gestão de projetos e processos. Entre seus clientes 

estão empresas, institutos e fundações como o CPqD, Instituto Genius de Tecnologia, 

Embraer, Samsung e bancos nacionais. 

Seu início foi explorando um software de código aberto que dois dos fundadores da empresa 

haviam ajudado a desenvolver, o que levou a empresa a ser contratada por um centro de 

pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para desenvolver novas funcionalidades para o 

próprio software. A empresa, conseguiu, ainda, o financiamento da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) para continuar o desenvolvimento do software.  

Após esse início, a empresa passou a buscar clientes que não eram desenvolvedores de 

tecnologias ou agências de fomento. Nesse momento, meados da primeira década do século 

atual, a empresa identificou que seu software não era facilmente aceito devido à licença GNU 

General Public License (GPL), que obriga outros software que utilizam seu código a serem 

licenciados sob os mesmos termos. Dessa forma a empresa decidiu desenvolver uma versão 

do software com o código fechado para atender a esses clientes. 

Após ter adotado o modelo fechado de desenvolvimento de software, até o segundo semestre 

de 2017 a empresa não mais havia tomado iniciativas no modelo aberto, apesar de já ter 

cogitado abrir o código de algumas de suas ferramentas. 
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4 ANÁLISE DO MATERIAL QUALITITATIVO COLETADO 

 

Existe um número considerável de técnicas distintas para análise de dados qualitativos, entre 

elas estão a fenomenologia, hermenêutica, teoria fundamentada (grounded theory), etnografia, 

análise fenomenográfica e análise de conteúdo como destacado por Burnard (1995).  

Sob o paradigma filosófico do RC, é considerada a existência de uma realidade independente 

e nosso conhecimento, de tal realidade, é socialmente construído e falível. Isso não implica 

em um relativismo epistemológico, mas uma vez que existe um mundo real, algumas teorias 

se aproximam melhor da realidade do que outras e esse processo de aproximação é visto como 

uma parte fundamental da pesquisa científica (Bygstad, 2010). Para conseguir a explicação 

mais próxima do que acontece nessa realidade independente, é preciso utilizar formas de 

triangulação, entre elas a triangulação dos métodos utilizados para efetuar a análise dos dados 

coletados (Wynn Jr & Williams, 2012). Desse modo, o presente estudo utiliza dois conjuntos 

de técnicas para a análise qualitativa do material coletado: a análise dirigida de conteúdo 

(directed content analysis) e a análise fundamentada (grounded analysis). 

A análise de conteúdo é um método de pesquisa para fazer inferências replicáveis e válidas de 

dados para seu contexto, com o objetivo de fornecer conhecimento, novas abordagens, 

representação de fatos e um guia prático de ação (Krippendorff, 2012). 

O objetivo da análise de conteúdo é alcançar uma descrição condensada e ampla do 

fenômeno, e seu resultado são conceitos ou categorias que descrevem o fenômeno. 

Normalmente, o propósito desses conceitos ou categorias é construir um modelo, sistema 

conceitual ou mapa conceitual (Elo & Kyngäs, 2008). 

Os dois conjuntos de técnicas foram escolhidos por fornecerem características fundamentais 

distintas. A análise fundamentada tem uma característica indutiva, ou seja, é buscado nos 

dados códigos e categorias sem considerar qualquer teoria preexistente (Strauss & Corbin, 

1998), enquanto a análise dirigida de conteúdo tem uma característica dedutiva, ou seja, os 

códigos e categorias partem da teoria e seus resultados oferecem evidências de apoio e/ou não 

sustentação para uma teoria (Hsieh & Shannon, 2005).      
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As análises foram auxiliadas com o software RQDA (R package for Qualitative Data 

Analysis). Nas seções seguintes é descrito como elas foram realizadas. 

4.1 Análise Fundamentada 

 

A análise fundamentada seguiu os procedimentos de codificação, aberta, axial e seletiva 

descritos por Strauss & Corbin (1998, cap. 8, 9 e 10). Strauss & Corbin (1998, cap. 8) 

definem a codificação aberta como o processo analítico por meio do qual os blocos de 

construção da teoria, suas características e intervalo de variação são identificados. A 

codificação axial é definida por Strauss & Corbin (1998, cap. 9) como o processo de 

relacionar categorias às suas subcategorias, é chamado de "axial", pois a codificação ocorre 

em torno do eixo de uma categoria, vinculando categorias ao nível de propriedades e 

dimensões, ajudando assim, a integrar o contexto condicional em que se situa um bloco de 

construção da teoria (categoria) com a sequência de ação e/ou interação pertencentes a um 

fenômeno à medida que evoluem ao longo do tempo. Na codificação aberta, a preocupação é 

com a geração de categorias e suas propriedades e, em seguida, busca-se determinar como as 

categorias variam em sua dimensão. Na codificação axial, as categorias são sistematicamente 

desenvolvidas e vinculadas às subcategorias. A codificação seletiva é o processo de 

integração e refinamento das categorias (Strauss & Corbin, 1998, cap. 10). 

A codificação aberta foi iniciada com a rotulação, em que cada trecho (frases e ou parágrafos) 

das transcrições, textos coletados na mídia e e-mails trocados com entrevistados recebeu um 

rótulo. Esse processo foi iniciado após as primeiras entrevistas serem transcritas. Com a 

rotulação dos trechos analisados, foram feitas anotações (memo) referentes aos rótulos que 

ajudavam a explorar novos pontos nas entrevistas futuras.  

Utilizando os rótulos atribuídos aos trechos do material analisado, foram criadas categorias 

que endereçam problemas, preocupações e questões que são importantes para o fenômeno 

identificado. Uma vez que uma categoria é identificada, torna-se mais fácil lembrá-la, realizar 

ponderações e desenvolvê-la quanto às suas propriedades e dimensões e, assim, diferenciá-la 

e dividi-la em subcategorias, que, por sua vez, especificam uma categoria indicando 

informações de como, quando, onde e por que um fenômeno provavelmente ocorre. 

Subcategorias, como as categorias, também têm suas propriedades e dimensões. 
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Na codificação axial, foram relacionadas as categorias às suas subcategorias em relação às 

suas propriedades e dimensões, com objetivo de identificar como, quando, onde, por que e as 

consequências das relações entre estruturas e processos. Nessa etapa foram identificadas 

condições macro e micro, ou seja, macro, mais distante da fonte de ação e/ou interação e, 

micro, mais próxima da fonte de ação e/ou interação. Assim, buscando a relação entre as 

ações e/ou interações com suas consequências, as ações e interações denotam o que está 

ocorrendo ou deixando de ocorrer com os indivíduos, grupos e organizações, como isso está 

acontecendo e em qual contexto.  

As categorias principais foram identificadas na codificação seletiva, e uma categoria principal 

foi definida. Ainda na codificação seletiva, foram utilizados mapas mentais para testar a 

consistência das principais categorias e seus relacionamentos em esquemas amplos e distintos, 

buscando qual esquema formava a melhor explicação/teoria para os dados coletados. Para 

garantir a validade do esquema teórico desenvolvido, ele foi confrontado contra os dados 

brutos, para verificar se era capaz de explicar a maioria dos casos.  

No quadro 2 é apresentado o esquema desenvolvido, em que aparece a categoria principal, 

Cultura, suas subcategorias, Mudança da prática organizacional e Consolidação da ―cultura‖ 

do código aberto na empresa, suas propriedades e as categorias secundárias, Mecanismos 

inibidores e Posicionamentos adotados. Nas tabelas 7 e 8, são apresentadas as categorias, 

subcategorias, códigos e evidências do material bruto e, nas seções seguintes, são 

apresentadas as inferências realizadas. No APÊNDICE C são apresentadas mais evidências do 

material bruto vinculadas às categorias e suas subcategorias.  
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Quadro 2: Esquema Teórico Desenvolvido na Análise Indutiva do Material Qualitativo. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 7: Categorias, Subcategorias e Códigos Gerados na Análise Indutiva.  

Categoria Subcategoria Exemplos de Códigos 

Cultura do Código 

Aberto 

Mudança de cultura 

Atração de talentos 

Retribuição 

Força externa 

Experiências anteriores 

Inovação 

Aceitação pelos desenvolvedores 

Desejo de retribuir o uso feito de software 

abertos 

Melhora a habilidade do desenvolvedor 

Pressão de baixo para cima 

Reputação/Reconhecimento da empresa 

Forma de contratação de desenvolvedores 

Relevante contribuição externa 

Influência da lógica científica – avaliação 

pelos pares 

Transparência 

Evidências de 

Exemplo 

―...nós participamos de uma feira na Unicamp,  e quando nosso futuro 

funcionário viu que o projeto era open source, ele foi lá e falou: - bom... eu 

não entendi bem, mas vocês vão me contratar, porque é com isso que eu 

quero trabalhar. Ou seja, ele não perguntou o que era o projeto, o que ele 

ia aprender, que linguagem de programação a gente ia usar, ele não 

perguntou nada disso. Ele falou: –open source, eu quero.‖ (Fundador - 

Empresa de Projetos de Software – Em transcrição de entrevista) 
 

―...pois até então esta empresa não tinha lançado nada open source, eu 

tinha tido uma experiência muito boa anos atrás, em que eu criei um 

projeto open source, minha empresa na faculdade, onde eu criei um projeto 

open source, muitas pessoas começaram a baixar nos Estados Unidos, e 

meses depois, veio um americano que estava criando uma startup, e 

especificamente para contratar a minha empresa...‖ (CEO – Empresa de 

Ferramenta de Colaboração – Em transcrição de entrevista) 

Mecanismos 

Inibidores 

Custo 

Baixa atratividade 

Resistência da alta gestão 

Competitividade 

Custo de manutenção do software 

Abrir mão de ativo sem retorno financeiro 

imediato 

Custo inicial 

Resolve problema específico  

Medo do desconhecido 

Regras do negócio contidas no software 

Novas funcionalidades como diferencial  

Arrependimento 

Falta de recurso 

Rejeição ao software aberto 

Evidências de 

Exemplo 

―Hoje eu vejo que você precisa de um esforço de uma dedicação grande 

pra você colher frutos de ter aberto o seu código, do ponto de vista de 

produtividade e de comunidade te ajudando a melhorar a qualidade do 

código, e esse tipo de coisa. Então pra mim foi pesado, e algo que mudei 

muito desde que eu estou aqui, saber que é muito custoso você ser open 

source assim, do contrário talvez eu tivesse a impressão de que não fosse 

custoso.‖ (Fundador – Empresa de Crowdfunding – Em transcrição de 

entrevista) 
 

―Porém na empresa em que eu trabalho agora, com desenvolvimento de 

jogos, é um pouco mais difícil abrir muitas coisas, pois é um mercado 

muitas vezes mais competitivo do que um mercado que eu atuava 

anteriormente, de mídia, pois qualquer pequeno diferencial em 

funcionalidade para o usuário, faz diferença para nós.‖ (Lead Backend 

Developer – Empresa de Jogos Digitais – Em transcrição de entrevista) 
Fonte: Elaborada pelo autor.  
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Tabela 8: Categorias, Subcategorias e Códigos Gerados na Análise Indutiva - Continuação. 

Categoria Subcategoria Exemplos de Códigos 

Posturas Adotadas 

Conservadora 

Influência Externa 

Arrojada 

Muito Arrojada 

Reputação/Reconhecimento da empresa 

Tipo de software 

Evitar trabalho redundante 

Garantir investimento realizado 

Redução de custo com desenvolvimento 

Inovação para dentro da empresa 

Inovação para fora da empresa 

Relevante contribuição externa 

Melhor qualidade do software 

Trabalho exposto aos pares 

Fomentar novo mercado 

Estabelecer padrão tecnológico 

Novos negócios 

Novos modelos de receita 

Evidências de 

Exemplo 

―Na minha área é muito mais fácil a gente abrir o código, é uma 

necessidade do modelo de negócio. Eu faço parte do time que desenvolve 

os plug-ins de integração com sistemas de e-commerce e outros sistemas, 

né? E estes plug-ins são para sistemas open-sources. E atualmente a gente 

desenvolve plug-ins para o Magento e para o OpenCart.‖ (Head of 

Open/Inner Source Software – Empresa de Meios de Pagamento – Em 

transcrição de entrevista) 

 

―...era mais do que lançar de fato um negócio só, a gente queria fortalecer 

a cultura do financiamento coletivo no Brasil e no mundo. A gente via isso 

como uma parte fundamental do desafio que era falar sobre isso, facilitar 

para que as pessoas ficassem sabendo, tivessem acesso ao financiamento 

coletivo, que há 7 anos era algo praticamente irreconhecível, ninguém 

sabia o que era, e a gente pensava que boa parte da cultura iria se 

desenvolver com o nascimento de nova plataformas, dentro de nichos 

diferentes, nichos específicos. Essa era uma premissa que a gente tinha. 

Então a nossa ideia ao lançar o código aberto era contribuir com a cultura 

do financiamento coletivo, reduzir a barreira para que as empresas 

pudessem realizar testes em diversos nichos diferentes.‖ (Fundador – 

Empresa de Crowdfunding – Em transcrição de entrevista) 

   
Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

 

4.1.1 Cultura do Código Aberto 

 

Em todos os casos estudados, a relação das empresas com o modelo aberto de 

desenvolvimento de software não começou sem que antes ocorresse uma mudança na prática 

organizacional. Essa mudança aparentemente ocorre por influência dos profissionais com 

maior viés técnico.  
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Parece haver um mecanismo de influência mútua, em que o indivíduo pressiona a mudança da 

prática organizacional e, a organização, por sua vez, contrata indivíduos que já estão 

aculturados com o modelo aberto de desenvolvimento. Os desenvolvedores, que encontram no 

modelo aberto uma forma de aprimorar suas habilidades e, assim, melhorar sua 

empregabilidade (Fang & Neufeld, 2009; Howison & Crowston, 2014; Ke & Zhang, 2010; 

Von Krogh et al., 2012), quando contratados pelas empresas, tendem a pressioná-las a aderir a 

este modelo de desenvolvimento. As empresas após adotar o modelo aberto para um ou mais 

de seus software, ao perceberem a decisão como vantajosa tendem a utilizar plataformas de 

projetos de software de código aberto na internet para atrair e contratar novos 

desenvolvedores. Assim consolidando a cultura do código aberto não só no nível 

organizacional, mas também no nível do indivíduo, pois os desenvolvedores passam a 

colaborar com software de código aberto vislumbrando a possibilidade de obter melhores 

oportunidades profissionais.  

Eu entendo que currículo de desenvolvedor é repositório público, né? Assim ele tem 

projetos que ele pode mostrar. Tem muitos programadores por aí que trabalham em 

projetos totalmente fechados, e que quando vão para um processo seletivo, para 

mostrar o que fizeram ou algum case, não têm nenhuma condição de mostrar, então 

eles falam eu fiz isso aqui, ó, e você tem que acreditar que ele fez. Então quando o 

profissional trabalha com open source ele tem muito mais currículo para mostrar. 

Porque eles podem mostrar como eles trabalham em equipe por meio das interações 

com pessoas envolvidas com projetos open source, pelos commits e issues dentro de 

um repositório, como eles fazem os commits, se trabalha com testes ou não, dentro de 

seus códigos, se os códigos são limpos, dá para se analisar várias coisas do 

profissional que trabalha com open source. (Head of Open/Inner Source Software – 

Empresa de Meios de Pagamento – Em transcrição de entrevista) 

 

O material analisado, também aponta para uma disposição por parte das empresas em adotar o 

modelo aberto de desenvolvimento por fazer uso de software desenvolvidos sob esse modelo, 

como forma de retribuição para a comunidade que desenvolve software aberto ou por 

enxergar vantagens no modelo. O fato de utilizar software abertos parece diminuir as barreiras 

internas em uma eventual negociação para adotar o modelo aberto de desenvolvimento para 

os software de sua propriedade.    

...o stack da empresa já era toda baseada em open source, então nossos servidores, 

software que rodam toda a infraestrutura, a linguagem de programação, o banco de 

dados, tudo já era open source, nós já tínhamos uma cultura de usuários de open 

source, só o que não existia super forte, era a cultura de provedor de software open 

source. Então por ser um usuário forte de open source, chamava muito a nossa 
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atenção o quanto rápido e eficiente era a comunidade. (Product Owner – Empresa de 

Mídia – Em transcrição de entrevista) 

Em seis dos nove casos, foi evidenciado que os agentes, em negociações para a adoção do 

modelo aberto dentro da empresa, tinham posição favorável à sua adoção, eram alunos ou 

professores em cursos de mestrado ou doutorado, podendo justificar em parte, o desejo dos 

profissionais, principalmente os desenvolvedores, em serem avaliados por seus pares, uma 

vez que esse processo é bem estabelecido no meio acadêmico. Ainda, nos casos selecionados, 

há empresas que adotaram o modelo aberto de desenvolvimento no começo e final da década 

de 2000. Na primeira metade da década de 2010 e no ano de 2017, o que permitiu notar mais 

recentemente, com o avanço dos profissionais técnicos para cargos de gestão dentro das 

empresas, que a adoção desse modelo de desenvolvimento de software pode estar enfrentando 

menos resistência dentro das empresas.    

A vantagem observada pela empresa no modelo aberto pode estar associada à sua capacidade 

de absorver conhecimento. Segundo Filenga (2014), o processo de gestão da informação e do 

conhecimento, é formado pelo conhecimento prévio e pela diversidade do conhecimento. Ter 

pessoas de fora da empresa colaborando com seus software pode contribuir para a diversidade 

do conhecimento. Filenga (2014) ainda sugere que a socialização tem importante papel nesse 

processo, exigindo das organizações ações que intensifiquem o processo de gestão de 

informação e conhecimento dentro e fora de suas instalações, como forma de alcançar 

elevados níveis de competitividade diante da forte influência que representa o fator social. Os 

fatores sociais exigem que as empresas desenvolvam competências organizacionais 

decorrentes de investimentos no nível do indivíduo antes mesmo de sua contratação. Quando 

a empresa cede ativos, como software de sua propriedade, para o domínio público e permite 

que potenciais futuros profissionais estudem e colaborem com seu software, ela está 

atendendo a esses fatores. Filenga (2014) completa sugerindo que a identificação da 

organização como agente social, pode ir ao encontro de interesses dos profissionais e da 

organização, permitindo criação de vínculos com a carreira e com a organização. Estes 

parecem os elementos presentes no mecanismo relacionado à influência da ―cultura‖ do 

modelo aberto de desenvolvimento na prática organizacional. 
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4.1.2 Mecanismos Inibidores 

 

Para as empresas que nunca abriram o código de um software, a falta da cultura do código 

aberto e, consequentemente, a falta de experiências anteriores com o modelo aberto de 

desenvolvimento podem gerar resistência por parte da alta gestão, porém, há outro fator que 

também leva os gestores a impedir que o código de um software seja aberto, a proximidade 

deste com a atividade fim da empresa.  

Evitamos de tornar open source qualquer lib que seja parte do core business da 

empresa, ou que possa ter lógica de negócios da empresa. (Gerente Geral – Empresa 

de Mídia – Em troca de e-mails) 

Todavia, esse fator só foi identificado em empresas que optam pela postura conservadora de 

adoção do modelo aberto, explicada na seção seguinte, nas empresas que optam por posturas 

mais arrojadas esse fator não foi identificado. Uma possível explicação pode estar na 

supervalorização do papel do software no negócio, mesmo quando este se confunde com o 

próprio software, como plataformas on-line.  

Então eu imaginava que na hora que a gente abrisse nosso código e ficasse fácil de 

outras pessoas criarem plataformas e que a diferenciação seria praticamente 

nenhuma, mas claro, nós temos muito mais a contribuir, a comunicação, o comercial, 

marketing, atendimento, outras relevâncias... (Fundador – Empresa de Crowdfunding 

– Em transcrição de entrevista) 

Em todos os casos, o fator atratividade do software apareceu como forte inibidor, pois se um 

que não pareça ter as características necessárias para atrair colaboradores para ajudar em seu 

desenvolvimento, provavelmente não terá seu código aberto. Esse fator já foi explorado por 

autores como Ke & Zhang (2009, 2010) e Santos et al. (2013).       

Havendo ou não a cultura do código aberto já estabelecida na empresa, existem fatores que 

podem inibir a empresa de abrir seu primeiro software ou outros após o primeiro. Desses 

fatores, um é contra intuitivo, o custo inicial, e outro contradiz um dos fatores apontado pela 

literatura de IA como motivador, a competitividade elevada.  

Ao receber contribuições de desenvolvedores para um software sem ter que dar uma 

contrapartida financeira, pode levar ao entendimento de que adotar o modelo aberto pode 

diminuir o custo de desenvolvimento do software, o que de fato foi encontrado no material 

analisado, porém essa diminuição do custo só parece acontecer no longo prazo. Há um custo 
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inicial envolvido na adoção do modelo aberto de desenvolvimento, devido ao esforço de 

criação da comunidade de desenvolvedores e preparação e/ou readaptação do código para ser 

exibido publicamente. Nos casos estudados, esse fator está presente em todos, porém, parece 

ter papel mais importante para as empresas menores. 

De modo conflitante com os resultados da pesquisa de Jaworski & Kohli (1993) sobre o papel 

da intensidade competitiva na adoção da IA, nos casos estudados, foi encontrada evidência, 

apresentada na tabela 7, que aponta para um efeito negativo desse fator na adoção do modelo 

aberto de desenvolvimento de software.     

  

4.1.3 Posturas Adotadas 

 

Nos casos estudados foram identificadas diferentes posturas ao adotar o modelo aberto de 

desenvolvimento de software, porém, parecem fazer parte de quatro categorias distintas, são 

elas: Influência Externa; Conservadora; Arrojada; e Muito Arrojada. 

Atualmente há software de código aberto que têm considerável fatia de mercado, como 

software para comércio eletrônico, gestão de conteúdo e ambientes de educação a distância. 

Estes permitem que empresas ofereçam seus serviços como funcionalidades adicionais, plug-

ins e módulos. Como eles já têm o código aberto, acabam levando as empresas que desejam 

oferecer seus serviços por meio destes, a desenvolver extensões para esses software também 

no modelo aberto. Essa forma de adoção do modelo aberto foi categorizada como Influência 

Externa. 

A postura Conservadora é utilizada por 5 empresas das 9 estudadas, parece ter como objetivo 

principal garantir o investimento realizado no desenvolvimento do software. Com as 

constantes mudanças dos negócios, os software que os suportam também precisam ser 

constantemente alterados, de forma que continuem sendo compatíveis com os novos 

contextos. Porém, essas constantes alterações em seus códigos são custosas e, quando não são 

feitas, o software pode ser abandonado, perdendo assim o investimento feito em seu 

desenvolvimento. Se a barreira do investimento inicial necessário para abrir o código do 

software for praticável e quando este parece ter a capacidade de atrair uma comunidade de 

desenvolvedores, a postura conservadora pode estender o ciclo de vida do software, 
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garantindo o investimento realizado em seu desenvolvimento, diminuindo seu custo de 

manutenção e forçando os desenvolvedores a serem mais cuidadosos, uma vez que seu 

trabalho será avaliado pelos pares.      

As posturas Arrojada e Muito Arrojada são as que apresentam maior risco potencial e, 

consequentemente, maior necessidade de alocação de recursos financeiros e humanos. Apenas 

dois dos 9 casos estudados adotaram essas posturas. As expectativas de retorno são mais 

incertas, pois é buscado criar uma base ampla para novas inovações e/ou criar modelos de 

negócio ainda não consolidados, o que, neste último caso, envolve a facilitação de criação de 

concorrência direta para o próprio negócio.    

 

4.2 Análise Dirigida de Conteúdo 

 

Como indicado por Elo & Kyngäs (2008), a análise dirigida de conteúdo, abordagem 

dedutiva, foi baseada no modelo preliminar identificado na revisão da literatura do estudo, 

buscando ir do geral para o específico. As fases da análise seguiram a orientação de Elo & 

Kyngäs (2008). 

Na fase de preparação, foram utilizadas as proposições que emergiram da revisão da literatura 

sobre software aberto e os fatores identificados na literatura de IA, como categorias a serem 

sustentadas pelos dados analisados. Foi buscado identificar nos dados uma unidade de análise 

que não fosse ampla demais, para não tornar a análise muito complexa, e nem estreita demais, 

para não tornar a análise muito fragmentada. No quadro 3, é apresentado um exemplo de 

categoria e uma unidade de análise correspondente. 

               Categoria                                          Unidade de Análise 

Influência do Tamanho e/ou 

Idade da Empresa 

―Vocês têm, aí na Empresa alguma iniciativa de código aberto?  

Nossa, não. A gente é muito pequeno, a gente sempre foi muito 

pequeno. Então não temos condições para isso não.‖ 

(Fundador – Empresa de Ferramentas para Gestão de 

Projetos e Processo – Em transcrição de entrevista) 

 

Dos nove casos estudados a empresa mais nova tem 3 anos 

e a mais antiga tem mais de 50 anos. 

 
Quadro 3: Exemplo de Categoria e Unidade de Análise. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Uma nova leitura de todo o material bruto foi realizada com o objetivo de criar uma nova 

visão geral dos dados baseada nas proposições do estudo. Para testar os conceitos 

identificados com a revisão da literatura, foi desenvolvida uma matriz estruturada de 

categorização com os códigos identificados. Essa matriz é apresentada nas tabelas 9 e 10.  

 

Tabela 9: Matriz com Categorias, Códigos e Casos. 

Categoria Códigos 
Qtd. 

Cods. 
Casos 

Desejo de Diminuir 

a Vantagem de 

Concorrentes 

Nenhum código 0 Nenhum 

Desejo de Elevar a 

Qualidade do 

Código 

 

 

Código (do software) mais 

limpo 

Código mais organizado 

Código mais flexível 

Melhor documentação 

Maior cuidado do 

programador 

Trabalho exposto 

publicamente 

Avaliação dos pares 

Mais pessoas testando 

Total 

 

20 

18 

9 

11 

 

23 

 

17 

14 

12 

124 

 

Todos 

Desejo de Ser Mais 

Inovadora 

 

 

Permite novas possibilidades 

Contribuição externa 

Buscar reconhecimento do 

mercado 

Atrair talentos 

Atingir novos mercados 

Parcerias com outras 

empresas 

 

 

 

Total 

10 

19 

 

8 

8 

6 

 

4 

 

 

 

55 

Empresa de Mídias 

Fundação de Pesquisa e 

Desenvolvimento em 

Telecomunicações 

Empresa de Crowdfunding 

Empresa de Ferramenta para 

Colaboração 

Empresa de Meios de 

Pagamento 

Empresa de Ferramentas para 

Gestão de Projetos e 

Processo 

Influência da 

Amplitude 

Estratégica 

Nenhum código 0 Nenhum 

Influência da 

Intensidade 

Competitiva 

Nova funcionalidade como 

diferencial 

Experiência em diferentes 

mercados 

Total 

 

1 

 

1 

2 

Empresa de Jogos Digitais 

    
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 10: Matriz com Categorias, Códigos e Casos - Continuação. 

Categoria Códigos 
Qtd. 

Cods. 
Casos 

Influência do 

Tamanho e/ou Idade 

da Empresa 

Inviabilidade por ser 

pequena 

Dificuldade por ser pequena 

 

 

 

Total 

 

3 

1 

 

 

 

4 

Empresa de Sistema de 

Gestão 

Empresa de Ferramenta para 

Colaboração 

Empresa de Ferramentas para 

Gestão de Projetos e 

Processo 

Influência do Tipo 

de Comercialização 

(B2B, B2C, B2G) 

Nenhum código 0 Nenhum 

Influência do Tipo 

de Software 

Regra de negócio no código 

Proximidade com a atividade 

fim da empresa 

Total 

12 

 

8 

20 

Empresa de Mídias 

Empresa de Meios de 

Pagamento 

Necessidade de 

Reduzir Custos com 

Desenvolvimento 

Falta de recurso financeiro 

Falta de recurso humano 

Falta de conhecimento 

Falta de interesse interno em 

manter o software 

Total 

4 

4 

3 

 

6 

17 

Empresa de Mídias 

Fundação de Pesquisa e 

Desenvolvimento em 

Telecomunicações 

Empresa de Ferramenta para 

Colaboração 

Receio do 

Concorrente Usar o 

Código 

Argumento utilizado para 

defender a não abertura do 

código 

Receio da alta gestão 

Abrir mão de ativo da 

empresa 

Total 

 

 

6 

4 

 

2 

12 

Fundação de Pesquisa e 

Desenvolvimento em 

Telecomunicações 

Empresa de Crowdfunding 

    
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Para aumentar a confiabilidade do estudo, no quadro 4, são demonstrados exemplos de 

vínculos entre as categorias, códigos e os dados. 
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Categoria Código Dado Associado 

Desejo de Elevar a 

Qualidade do 

Código 

Maior cuidado do 

programador 

 

―Eu sempre fui muito a favor da decisão de abrir o 

código, pelo argumento que eu falei, de qualidade, 

pois eu acho que a qualidade aumenta muito, 

quando você tem um código que só você que vai 

mexer naquilo, e você vai usar para um caso 

específico, os desenvolvedores tendem a cortar 

caminho, acho que como qualquer ser humano, os 

desenvolvedores tendem a ir pelo caminho com 

menor resistência, o problema é que o caminho de 

menor resistência nem sempre é o caminho com 

maior manutenabilidade‖ (Desenvolvedor – 

Empresa de Mídia – Em transcrição de entrevista) 

Avaliação dos pares 

―Hoje se trabalha com muito mais gente do que só 

nossa equipe no código e este código pode ser 

facilmente auditado por outras pessoas‖ (Head of 

Open/Inner Source Software – Empresa de Meios de 

Pagamento – Em transcrição de entrevista) 

Desejo de Ser 

Mais Inovadora 

 

Buscar 

reconhecimento do 

mercado 

 

 

Parcerias com 

outras empresas 

 

―...ele acabou virando open source e acabou se 

provando uma boa decisão, porque o 

reconhecimento que a Empresa ganhou nisso foi 

enorme, tanto que foi... Ah! Até interessante isso, 

porque o que trouxe o interesse da Ericson em 

trabalhar com a gente em outro projeto, foi porque 

a Empresa ficou conhecida em SDN. Então é esse 

pessoal que tem conhecimento para isso? Então 

vamos trabalhar com eles, disse a Ericson.‖ 

(Gerente de Projeto – Fundação de Pesquisa e 

Desenvolvimento em Telecomunicações – Em 

transcrição de entrevista) 

Atrair talentos 

 

―O próprio Diogo, que depois virou sócio e CTO a 

empresa, foi um cara que contribuiu muito para o 

código no início sem receber nada...‖ (Fundador – 

Empresa de Crowdfunding – Em transcrição de 

entrevista) 

   
Quadro 4: Exemplos de Vínculos entre as Categorias, Códigos e os Dados. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

O material coletado nos casos não mostram evidências que suportem os dois fatores 

apontados por Fitzgerald (2006), o desejo de diminuir a vantagem de concorrentes e a 

influência do tipo de software. Fitzgerald (2006) diz que o tipo de software, sua finalidade, se 

for para infraestrutura, ferramenta, aplicação, etc., influencia a abertura de seu código, porém 

os dados coletados, que são de software de infraestrutura, ferramenta, aplicação e plataforma, 

não mostram que esse aspecto é relevante, e os códigos associados à influência do tipo de 

software nas tabelas 9 e 10 mostram que a proximidade do código com a atividade fim da 

empresa e a existência de regras de negócios em seu interior é que podem ter influência.  
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Outros dois fatores que também não tiveram evidências identificadas no material coletado 

para o estudo são provenientes da literatura de IA, a influência pelo tipo de comercialização 

(B2B, B2C e B2G) de De Backer, Lopez-Bassols & Martinez (2008) e a influência da 

amplitude estratégica de Schroll & Mild (2011b). 

O receio de o concorrente usar o código apareceu nos dados coletados, apenas na primeira 

negociação para abertura de código na empresa, como argumento utilizado pelos agentes que 

se posicionavam contra a abertura, porém, quando a empresa já tem experiência com o 

modelo aberto de desenvolvimento de software, o uso do código pelo concorrente passa a ser 

esperado, pois normalmente eles estão entre os potenciais futuros colaboradores do software. 

Os dados analisados dão indícios de suporte às proposições 1, 2, 3, 5 e 6, no entanto não 

foram encontradas evidências que suportem as proposições 4 e 7 do estudo. No quadro 5, são 

apresentadas as proposições suportadas pelas evidências e as proposições não suportadas. 

 

Suporte  Proposições 

Apresentam 

evidências que as 

suportam. 

1 

A intenção da empresa de adotar o modelo aberto de 

desenvolvimento de software sofre influência positiva do desejo de 

elevar a qualidade do código deste. 

2 

A intenção da empresa em adotar o modelo aberto de 

desenvolvimento de software sofre influência positiva da pretensão 

de reduzir seus custos com o desenvolvimento destes. 

3 

A intenção da empresa em adotar o modelo aberto de 

desenvolvimento de software sofre influência positiva da pretensão 

de ser mais inovadora. 

5 
A intenção da empresa em abrir seu código sofre influência negativa 

do receio de um concorrente se apropriar de seu código. 

6 
Intenção da empresa em adotar o modelo aberto de desenvolvimento 

de software sofre influência do tamanho e idade da empresa. 

Não apresentam 

evidências que as 

suportam. 

4 

A intenção da empresa em adotar o modelo aberto de 

desenvolvimento de software sofre influência positiva da vontade de 

diminuir a vantagem de algum concorrente. 

7 
Intenção da empresa em adotar o modelo aberto de desenvolvimento 

de software sofre influência do seu tipo. 

   
Quadro 5: Proposições suportadas e não suportadas. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O conhecimento é uma propriedade essencial para as empresas nas economias 

contemporâneas, especialmente as que utilizam o conhecimento, como as empresas de 

desenvolvimento de software. Estas não devem apenas explorar o conhecimento atual, mas 

também investir continuamente na busca de novos conhecimentos para fornecer opções 

estratégicas para futuras decisões e desenvolver uma vantagem competitiva (Menolli, Cunha, 

Reinehr, & Malucelli, 2015). Uma forma de trazer conhecimento para as empresas é 

contratando talentos. Quando o software é desenvolvido de maneira aberta, a empresa fica em 

uma posição vantajosa para identificar talentos por meio das colaborações externas recebidas 

para seu desenvolvimento.  
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5 ACHADOS DO ESTUDO 

 

 

A abordagem utilizada no estudo permitiu a identificação de mecanismos causais, envolvendo 

aspectos técnicos, estruturais e sociais presentes no fenômeno pesquisado. Com as técnicas de 

análise utilizadas foi possível reconhecer mecanismos que não haviam sido identificados com 

a revisão da literatura, elucidar posturas utilizadas por empresas brasileiras para adotar o 

modelo aberto de desenvolvimento de software e, com base em dados empíricos, sugerir um 

quadro conceitual para adoção desse modelo de desenvolvimento.        

Para responder à principal questão de pesquisa, os dados coletados e as análises realizadas no 

estudo apontam para um conjunto de fatores que divergem dos fatores identificados 

previamente com a revisão da literatura. Nos casos estudados, o desejo de diminuir a 

vantagem de concorrentes não é, ou foi, um estímulo para as empresas abrirem seus códigos. 

A influência pelo tipo de comercialização (B2B, B2C e B2G) e a influência da amplitude 

estratégica também não apareceram como sugerido pela literatura. O tipo de software, ou seja, 

se ele é para uma aplicação de infraestrutura, uma ferramenta para profissionais 

desenvolverem seus trabalhos ou plataformas on-line, não parece exercer influência na 

decisão de abertura de seu código, pois nos casos estudados o espectro de tipo de software 

que tiveram seus códigos abertos é amplo, e não foram encontradas evidências apontando 

para tal preocupação. Porém, se o código-fonte contém regras de negócio, ele parece ter 

menor chance de ser passado para o modelo aberto de desenvolvimento.  

O receio de o concorrente usar o código apareceu nos dados coletados, mas apenas em 

situações de negociação inicial para abertura de código na empresa, sendo utilizado pelos 

agentes que se posicionavam contra a abertura, como argumento. Todavia, quando a empresa 

já tem experiência com o modelo aberto de desenvolvimento de software, o uso do código 

pelo concorrente passa a ser, até mesmo, esperado, pois normalmente eles, os concorrentes, 

estão entre os potenciais futuros colaboradores do software. 

Para os demais fatores identificados na revisão da literatura foram encontradas evidências nos 

dados empíricos que os suportam, com exceção da influência positiva da intensidade 

competitiva, que apareceu em um dos casos como influência negativa. Conforme defendido 

pelo RC, para estes casos deve ser oferecida uma teoria que tenha melhor capacidade de 

explicar o fenômeno. A identificação da influência negativa pode estar associada a uma 
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característica específica da indústria de jogos digitais (Gallagher & Park, 2002), porém pode 

se repetir em indústrias onde cada nova funcionalidade no software é decisiva para atrair 

novos clientes. A teoria de Difusão da Inovação (Innovation Diffusion Theory: IDT) e a 

perspectiva de Usos e Gratificações (Uses and Gratifications: U&G) utilizadas por Chang, 

Lee e Kim (2006), podem ser um arcabouço adequado para endereçar este aspecto da adoção 

do modelo aberto de desenvolvimento.  

Com base na análise indutiva realizada com os dados empíricos coletados, no que tange à 

primeira questão complementar de pesquisa, foi identificada a necessidade de ocorrer uma 

mudança na prática organizacional da empresa, para que ela considere abrir o código-fonte de 

algum de seus software, ou seja, adotar o modelo aberto de desenvolvimento de software. 

Essa mudança da prática organizacional parece acontecer por influência dos profissionais com 

viés mais técnico, principalmente os desenvolvedores de software, não somente os 

programadores, mas também os profissionais diretamente ligados a eles, como gerentes de 

projeto e/ou produto. Esses profissionais, os desenvolvedores, por motivações amplamente 

discutidas na literatura (Fang & Neufeld, 2009; Howison & Crowston, 2014; Ke & Zhang, 

2010; Von Krogh et al., 2012), vêm vantagens pessoais em trabalhar em um projeto que tem 

seu código aberto ao público, isso os leva a pressionar a empresa para abrir o código do 

software em que eles se envolvem dentro da organização. 

Após a empresa ceder à pressão realizada pelos profissionais que desejam abrir o código do 

software em qual estão trabalhando, e perceber algum benefício em ter adotado o modelo 

aberto de desenvolvimento, parece se tornar mais flexível a adoção desse modelo de 

desenvolvimento. Isso parece ser o começo de um mecanismo que reforça a prática do modelo 

aberto de desenvolvimento dentro da empresa, pois normalmente passam a utilizar novas 

formas de contratação de desenvolvedores, como a avaliação de sua atuação em outros 

software abertos, gerando, assim, um incentivo para os programadores colaborarem com 

algum software aberto em plataformas de hospedagem de projetos de software aberto, como 

GitHub, Bitbucket ou SourceForge. Por sua vez, esses profissionais quando contratados pelas 

empresas, reforçam a consolidação da prática do desenvolvimento aberto dentro da 

organização. 

A segunda questão complementar de pesquisa, que se refere aos critérios utilizados após a 

decisão de licenciar o software sob uma licença de domínio público, para avaliar o sucesso ou 

fracasso da decisão, ajudou a identificar uma característica interessante no comportamento 
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das empresas em relação ao modelo aberto de desenvolvimento de software. Não foram 

identificados, nos casos estudados, indicadores formais de desempenho da adoção do modelo 

aberto de desenvolvimento. Mas, se o software consegue atrair desenvolvedores externos, 

parece ser o suficiente para a decisão ser considerada como acertada. Parece comum as 

empresas obterem vantagens não esperadas após algum tempo do código de algum de seus 

software ter sido aberto.  

O modelo aberto de desenvolvimento parece trazer vantagens para as empresas que precisam 

desenvolver software para dar suporte às suas operações, uma vez que estes normalmente 

resolvem problemas comuns em muitas empresas. Ao adotar o modelo aberto, e conseguindo 

criar uma rede de colaboração para o software que teve seu código aberto, as empresas 

tendem a ter uma melhor utilização de seus recursos e ganhos financeiros no longo prazo. 

Além de representar um risco baixo ao negócio.  

Para empresas que comercializam software, abrir o código de algum de seus software 

comercializados envolve riscos maiores, pois normalmente contam com a geração de receita 

em um prazo maior do que quando este é comercializado no modelo fechado. Ainda, há o 

risco de variações externas, como mudanças no cenário econômico, não permitindo que a 

empresa aguarde pelos ganhos futuros e tenha que abandonar o suporte ao software.          

Empresas que constroem seus modelos de negócios baseados em um software, como 

plataformas na web que oferecem serviços aos seus usuários, parecem ter um risco menor ao 

adotarem o modelo aberto de desenvolvimento para sua plataforma, quando comparado com 

empresas que comercializam software. Nesses modelos (ex.: Facebook, Uber e Mercado 

Livre), o software e o negócio parecem ser a mesma coisa, por isso eles podem acabar sendo 

supervalorizados. Apesar de o software desempenhar papel central nessas soluções, o negócio 

em si exige muito mais que o software para ser operado. Um dos casos estudados mostra que 

abrir todo o código de sua plataforma, não garante o surgimento de concorrentes diretos. 

Machado-da-Silva e Meirelles (2015) também mostram que as soluções de software, embora 

importantes, têm papel de suporte aos processos educacionais.        

Com o resultado obtido com as duas técnicas de análise utilizadas, é proposto um framework 

apresentado no quadro 6, que endereça os mecanismos/fatores envolvidos na abertura do 

código de um software de propriedade de uma empresa, em outras palavras, envolvidos na 

adoção do modelo aberto de desenvolvimento de software. 
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Quadro 6: Framework Proposto para Adoção do Modelo Aberto de Desenvolvimento de Software pelas 

Empresas. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6 CONCLUSÕES 

 

O modelo aberto de desenvolvimento de software tem mudado muito a forma como empresas 

de Tecnologia da Informação têm desenvolvido seus produtos e serviços. Cada vez mais, há 

empresas globais, como Netflix (netflix.github.io), Microsoft (github.com/Microsoft), Google 

(opensource.google.com), Apple (developer.apple.com/opensource), IBM 

(developer.ibm.com/code/open) e muitas outras de TI, com iniciativas de código aberto. 

Mesmo empresas que normalmente não são reconhecidas como de TI, como Walmart 

(github.com/walmartlabs) e BOSCH (oss.bosch-cm.com), por exemplo, estão começando a 

adotar o modelo aberto de desenvolvimento de software.  

Esse fenômeno é abordado por este estudo sob a filosofia de pesquisa denominada Realismo 

Crítico (RC). O objetivo de um estudo baseado no RC é explicar os mecanismos que geram 

um determinado evento, mais do que a capacidade de fazer previsões sobre eventos futuros ou 

de compreender os significados socioculturais por trás dos eventos. Uma explicação estipula 

os fatores que se presumem causar um determinado resultado (Yin, 2014), identifica os 

mecanismos que emergem dos componentes de uma estrutura física e social que produzem o 

evento de interesse (Sayer, 2010). Ainda, segundo Bhaskar (2013), a crença na existência de 

um mecanismo pode ser baseada na nossa capacidade de observá-lo diretamente, com ou sem 

ferramentas para isso, ou em nossa capacidade de observar seus efeitos. 

Para os pesquisadores que executam suas pesquisas sob o paradigma do RC, existe uma maior 

probabilidade de produzir uma teoria que explique melhor a realidade, se for utilizado o maior 

número possível de técnicas para investigar um determinado fenômeno (Wynn Jr & Williams, 

2012). Dessa forma, este estudo utiliza técnicas indutivas e dedutivas de análise de material 

qualitativo para endereçar o fenômeno estudado. 

O estudo com base na literatura de software de código aberto, na literatura de inovação aberta 

e análise de material qualitativo provenientes de nove estudos de caso, responde às questões 

de pesquisa, oferece evidências que sustentam suas proposições e oferece um framework para 

endereçar a adoção do modelo aberto de desenvolvimento de software nas empresas. 

Independentemente do risco, a adoção do modelo aberto de desenvolvimento de software 

pelas empresas parece estar mais fortemente ligada à mudança da prática organizacional do 

que a outros fatores. Após a ―cultura‖ do código aberto ganhar força dentro da empresa, ela 
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passa a considerar o modelo aberto de desenvolvimento para os software que desenvolve. 

Algumas empresas de forma mais intensa, outras de forma mais moderada. Conforme as 

primeiras iniciativas com o modelo aberto são avaliadas como positivas pelas empresas, a 

prática do modelo aberto é reforçada na organização e a adoção desse modelo passa a ser cada 

vez mais arrojada.  

As evidências oferecidas pelo estudo apontam para um resultado conflitante em relação à 

literatura de inovação aberta (IA), no que tange à competitividade do mercado. Enquanto a 

literatura de IA defende que há uma relação positiva entre competitividade do mercado e a 

adoção da IA, foi identificada evidência nos casos estudados que sugere comportamento 

oposto na adoção do modelo aberto de desenvolvimento de software pelas empresas. Os 

outros fatores identificados na literatura de IA, amplitude estratégica e tipo de 

comercialização da empresa (B2C, B2B e B2G) não tiveram evidências identificadas nos 

casos estudados.  

Evidências suportando os fatores identificados pela literatura de software de código aberto, 

tais como: questões técnicas, preocupações com custo e vantagem competitiva foram 

oferecidas, e, entre as questões técnicas, a crença referente à obtenção de um código de 

melhor qualidade quando o software é desenvolvido no modelo aberto, apareceu em todos os 

casos, inclusive no caso em que não se adotou o modelo aberto, no caso em que houve uma 

experiência sem sucesso com o modelo aberto e no caso onde o modelo aberto de 

desenvolvimento foi abandonado.     

Três fatores não identificados previamente na literatura utilizada como base para o estudo 

emergiram dos casos estudados. A utilização de produtos provenientes de modelos abertos de 

desenvolvimento de software, a intenção de garantir o investimento realizado em um 

determinado software e, finalmente, a barreira gerada pelo investimento inicial necessário 

para adotar o modelo aberto. Quanto ao primeiro, as empresas ao fazerem uso de produtos 

desenvolvidos com o modelo aberto, mudam sua percepção quanto a esse modelo de 

desenvolvimento, passam a confiar no modelo e abrem espaço para ponderações internas 

sobre a adoção deste. Quanto ao segundo, devido à taxa de abandono de software 

desenvolvidos para dar apoio à operação da empresa, entre outros motivos, pela falta de 

recursos para mantê-los, os casos mostraram que há empresas que adotam o modelo aberto 

para estes para garantir sua manutenção e, assim, prolongar seu ciclo de vida, garantindo, 

então, o investimento inicial feito em seu desenvolvimento. O terceiro fator refere-se ao 



82 
 

investimento necessário para adotar o modelo aberto. Abrir o código de um software parece 

exigir três principais esforços das empresas, a revisão do código que será exposto, a criação 

ou aprimoramento de sua documentação e o fomento para atrair colaboradores para seu 

desenvolvimento. Nos casos estudados, foram encontradas evidências que mostram que esse 

investimento pode não só dificultar a adoção do modelo aberto de desenvolvimento, como 

impedi-lo. 

Não foram encontradas evidências que indiquem uma forma estruturada e formal de avaliação 

da adoção do modelo aberto de desenvolvimento, porém o material avaliado mostra que a 

criação de uma comunidade de desenvolvedores ao redor do software que teve seu código 

aberto, a atração da mídia e a oportunidade gerada de participação em fóruns profissionais de 

discussões, figuram entre os principais indicadores de avaliação.  
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7 CONTRIBUIÇÕES, LIMITAÇÕES E ESTUDOS FUTUROS 

 

As principais contribuições do estudo são o nível de análise adotado para abordar o modelo 

aberto de desenvolvimento de software e sua ancoragem em dados empíricos. Há poucos 

estudos que abordam o tema no nível organizacional. Ainda, os estudos que abordam a 

adoção do modelo aberto no nível organizacional, não oferecem evidências empíricas.  

Com a utilização de técnicas de mapeamento de citações, uma ampla e estruturada revisão da 

literatura sobre o modelo aberto de desenvolvimento de software, podendo, assim, oferecer o 

caminho principal da literatura (Georgiou & Heck, 2015), em outras palavras, os artigos mais 

relevantes sobre o assunto, assumindo a quantidade de citações como proxy para relevância 

do artigo. O estudo dessa revisão de literatura contribui na identificação dos mecanismos 

envolvidos na adoção do modelo aberto de desenvolvimento de software pelas empresas. 

Devido ao paradigma filosófico adotado pelo estudo, o Realismo Crítico (RC), que aceita e 

espera o emprego de múltiplas técnicas de coleta e análise de dados, foi possível confrontar os 

fatores identificados na literatura com os dados empíricos coletados, identificando assim sua 

plausibilidade e, ainda, identificar mecanismos não endereçados pela literatura sobre o tema 

que emergiram dos casos estudados.  

Identificados esses mecanismos, a tese oferece uma estrutura de referência – framework 

conceitual, um conjunto de conceitos usados para simplificar a realidade, que formaliza quais 

são os mecanismos/fatores envolvidos na decisão dos gestores de empresas de adotar o 

modelo aberto de desenvolvimento de software, qual é a condição inicial para que isso ocorra 

e como a decisão é avaliada pelos envolvidos ex-post. 

O estudo contribui, para os gestores das empresas, no contexto brasileiro de desenvolvimento 

de software, apresentando as posturas utilizadas pelas empresas em relação à adoção do 

modelo aberto de desenvolvimento. 

Importante ressaltar que os casos estudados fazem parte do contexto brasileiro de produção de 

software, podendo assim, ter significativas diferenças em comparação com o contexto de 

produção de software de países desenvolvidos. Pesquisas futuras em outros contextos podem 

ajudar a aprimorar o framework proposto. 
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Ainda, alguns dos entrevistados já haviam passado pela experiência de adoção do modelo 

aberto de desenvolvimento de software há alguns anos, podendo levar a uma deteriorização da 

riqueza de detatlhes dos eventos ocorridos devido à volatilidade da memória humana.  

Apesar de o estudo oferecer um framework validado com dados empíricos qualitativos, sua 

validação, utilizando métodos quantitativos, é um caminho natural para futura contribuição. 

Diante da realidade de dois dos casos estudados, em que foi decido abandonar o modelo 

aberto de desenvolvimento de software, um interessante caminho para uma futura pesquisa, 

seria a investigação de mais casos que já tiveram iniciativas com o modelo aberto e migraram 

para o modelo fechado. Em outras palavras, estudar o motivo que levou à decisão de fechar o 

código de um software.    
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APÊNDICE A 

 

 

 

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

(QUESTIONÁRIO) 

 

 

Material disponível em:  

https://drive.google.com/open?id=1meEpsLi8UZamxP6h297Clf-LU4IQZRhs 
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APÊNDICE B 

 

Roteiro de Pesquisa Sobre Open Source Software 

 

Você já participou da decisão de abertura do código-fonte de algum software? 

Sim: continua a entrevista. 

Não: poderia indicar alguém da empresa que tenha participado? 

 

Descreva a empresa e o software que teve o código aberto. 

Quando a decisão de abrir o código foi tomada? 

Quantas pessoas participaram da decisão, qual era o papel de cada uma delas? Poderia passar o 

contato de cada uma? 

Quem foi contra? 

Qual foi sua posição em relação à abertura do código? 

Quais os motivos de você ter tal posição? 

Quais foram os argumentos utilizados para defender sua posição? 

Quais foram os argumentos utilizados pelas pessoas que discordavam de sua posição? 

O que teria iniciado o processo de decisão de abertura do código-fonte do software? 

Como é avaliado o resultado da decisão de abrir o código? Há indicadores? 

Quais são os canais de venda da empresa? (B2B, B2C, etc.) 

Qual é a relação entre abrir o código do software e as inovações realizadas pela empresa? 

 

Questões que surgiram com o avanço da pesquisa 

Abrir o código do software é uma forma de garantir o investimento feito no software? Garantir que 

ele não seja descontinuado. 

Como é o processo de contratação de desenvolvedores de software da empresa? 

Como você considera o nível de concorrência do setor onde a empresa atua? 

Se o nível de concorrência fosse diferente, maior ou menor, afetaria a decisão de abrir o código-

fonte? 
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APÊNDICE C 

 

Evidências Extras do Material Bruto Vinculadas às Categorias e Suas Subcategorias 

 

 

―Para incentivar sua adoção por empresas, startups e outras instituições interessadas em 

desenvolver essas aplicações, a plataforma foi construída com base em ferramentas open 

source e possui código aberto. ‘Com isso, a intenção é estimular a inovação aberta e facilitar 

a construção de um ecossistema voltado à oferta de soluções de Internet das Coisas no país’ 

[...]‖ (Fundação de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações – Em website da 

própria empresa) 

 

Categoria Subcategoria Código 

Posturas Adotadas Arrojada Estabelecer padrão tecnológico 

 

 

―[...] parece que a força para mudança vem do pessoal, dos desenvolvedores, do pessoal 

mais técnico. E aí tem que vencer a barreira dos executivos, do pessoal de uma gestão mais 

alta. 

Entrevistado: Isso mesmo, É exatamente isso. Não sei se você já pesquisou sobre a cultura do 

open source, mas a cultura do open source passa muito pelo conceito de que a motivação dos 

desenvolvedores é muito da apreciação dos pares, né?‖ (Fundador - Empresa de Projetos de 

Software – Em transcrição de entrevista) 

 

Categoria Subcategoria Código 

Cultura do Código Aberto Mudança de cultura Influência da lógica científica – avaliação pelos pares 
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―Poder retribuir com a comunidade open source, já que usamos diariamente dezenas de 

soluções open sources.‖ (Gerente Geral – Empresa de Mídia – Em troca de e-mails) 

Categoria Subcategoria Código 

Cultura do Código Aberto Retribuição Desejo de retribuir o uso feito de software abertos 
 

 

―Como a gente sempre usou o open source , até por questão de custos, eu sempre trouxe isso 

para minhas empresas, todas as três que eu criei, sempre utilizei tecnologias abertas, desde a 

minha primeira empresa criei produtos open source, então para mim é difícil dizer, pois já 

era minha política, desde a época da faculdade.‖ (CEO – Empresa de Ferramenta de 

Colaboração – Em transcrição de entrevista) 

Categoria Subcategoria Código 

Cultura do Código Aberto Experiências anteriores Aceitação pelos desenvolvedores 
 

 

―A gente acha que esta é uma ótima maneira de desenvolver o crowdfunding no País. Por 

estarmos doando o trabalho que tivemos até agora, abrimos a possibilidade de pessoas que 

se identifiquem com o crowdfunding poderem agregar com seu trabalho para evolução da 

modalidade no Brasil.‖ (Empresa de crowdfunding  – Em post no website Tumblr) 

Categoria Subcategoria Código 

Posturas Adotadas Muito Arrojada Fomentar novo mercado 
 

 

―Então, eles eram muito alinhados com a Microsoft, mas no provedor de internet deles, eles 

usavam Linux, e o motivo é: o Linux era muito mais estável e o argumento do Linux era 

justamente aquele, o software é aberto, tá todo mundo olhando pra ele, então ele amadurece 

mais rápido. Eu estava vendo isso, eles usaram este argumento para me convencer a entrar 

nessa bandeira de software aberto. Você entendeu?‖ (Fundador – Empresa de Ferramentas 

para Gestão de Projetos e Processo – Em transcrição de entrevista) 

 

Categoria Subcategoria Código 

Desejo de Elevar a Qualidade do Código Transparência Trabalho exposto publicamente 
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―A motivação é contribuir mais com a comunidade de software, pois juntos nós somos muito 

mais do que sozinhos, e não tem muito essa de vou desenvolver meu produto sozinho[...]‖ 

(Head of Open/Inner Source Software – Empresa de Meios de Pagamento – Em transcrição de 

entrevista) 

 

Categoria Subcategoria Código 

Cultura do Código Aberto Retribuição Desejo de retribuir o uso feito de software abertos 

 

 

―[...] teve contribuições externas depois de abrir o código, o pessoal da Nova Zelândia 

começou a usar e contribuiu bastante para o projeto, na verdade eles fizeram algo que, eles 

tornaram o software em algo usável em produção.‖ (Desenvolvedor – Fundação de Pesquisa 

e Desenvolvimento em Telecomunicações – Em transcrição de entrevista) 

 

Categoria Subcategoria Código 

Desejo de Ser Mais Inovadora Inovação – Para dentro da Empresa Contribuição externa 

 

 

―[...]por mais que não seja grande, parece que continua havendo uma contribuição para o 

software.‖ (Fundador - Empresa de Projetos de Software – Em transcrição de entrevista) 

 

Categoria Subcategoria Código 

Desejo de Ser Mais Inovadora Inovação – Para dentro da Empresa Contribuição externa 

 

 

―O que mais nos motiva (desenvolvedores) a tornar uma lib open source é a oportunidade de 

construir uma solução que resolva não só os problemas que temos dentro da empresa, mas 

também problemas que outros desenvolvedores estejam passando em suas respectivas 

empresas.‖ (Desenvolvedor – Empresa de Mídia – Em transcrição de entrevista) 

 

Categoria Subcategoria Código 

Cultura do Código Aberto Retribuição Aceitação pelos desenvolvedores 
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―A diretoria achava que estaria dando algo que fez. Que você gastou o dinheiro da empresa 

para fazer, de graça, e que alguém poderia usar, até concorrentes.‖ (Gerente de Projeto – 

Fundação de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações – Em transcrição de 

entrevista) 

 

Categoria Subcategoria Código 

Mecanismos Inibidores Resistência da alta gestão Abrir mão de ativo sem retorno financeiro 

 

 

 

 

 


