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Resumo 

Com a necessidade cada vez maior de se tornarem mais competitivas, as grandes 

corporações buscam maneiras de melhorarem o custo e qualidade dos produtos e 

serviços a serem entregues. Concomitantemente a isso tem aumentado o uso de 

desenvolvimento global de software que possibilita utilização de vantagens em 

ambos os pontos, mas juntamente com o desenvolvimento global de software, tem 

surgido problemas devido principalmente as distâncias geográficas e culturais. Este 

trabalho propôs soluções para as dificuldades encontradas em um ambiente de 

desenvolvimento global no qual os integrantes estão distribuídos e enfrentam 

problemas de distância geográfica, diferenças culturais e de idiomas distintos. Com 

objetivo de revolucionar os métodos de gerenciamento na área de desenvolvimento 

de software, foram criadas as metodologias ágeis, as quais buscam prover um 

desenvolvimento mais rápido, ágil e flexível do software para acompanhar as 

mudanças constantes do mundo corporativo o que proporciona uma vantagem 

competitiva ao cliente. Através dos resultados obtidos foi possível identificar as 

melhorias que o uso de técnicas e metodologias ágeis pode trazer ao ambiente de 

desenvolvimento global. 

 

 Palavras Chave: Metodogias Ágeis. Desenvolvimento Global de Software. 

Scrum. XP. 

    



 

 

 

Abstract 

By seeking a more stable spot in the sun among the rivals, big companies are 

savaging for brand new ways to reduce costs vis-à-vis improve the quality over all 

services and products delivered. Moreover, the upcoming rise on global software 

development has made possible for the parts to take advantage on an end-to-end 

approach. Yet, several issues have arisen when it comes to geographic and culture 

distances. This work proposes solutions for all struggles identified under a global 

development environment in which integrating actors are placed, and thus face 

blocking issues, as such: an intercontinental distance, different culture and language. 

In order to revolutionize current approaches in managing software development, agile 

methodologies were born, so a faster, more agile, more flexible software 

development phase could be provided, in a way it should follow the constant changes 

from the corporate world, giving the client a higher ground on competition. Overall, 

agile methodologies have shown that outstanding enhancements could be identified 

within a global development environment. 

 

 Key Words: Agile Methods. Global Software Development. Scrum. XP. 
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1. INTRODUÇÃO  

Com a necessidade cada vez maior de se tornarem mais competitivas, as 

grandes corporações buscam maneiras de melhorarem o custo e qualidade dos 

produtos e serviços a serem entregues. Concomitantemente a isso tem aumentado o 

uso de desenvolvimento global de software que possibilita utilização de vantagens 

em ambos os pontos.  

A empresa Beta Ltda, com sede em aproximadamente 20 países vem 

provendo serviços em Tecnologia da Informação há mais de vinte anos e 

entregando soluções a clientes distribuídos mundialmente. Esta empresa, com 

muitas outras, adotou o desenvolvimento global de software, proporcionando uma 

otimização dos serviços prestados de cada uma de suas sedes. 

Juntamente com o desenvolvimento global de software, devido 

principalmente as distâncias geográficas e culturais, começa-se a enfrentar 

problemas para oferecer um produto competitivo. 

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivos Geral: 

Como objetivo geral o autor busca propor soluções para os problemas 

encontrados em um ambiente de desenvolvimento global no qual os integrantes 

estão distribuídos e enfrentam problemas de distância geográfica, diferenças 

culturais e de idiomas distintos. 

 

1.1.2 Objetivo específicos: 

 

• Avaliar as técnicas e metodologias do desenvolvimento ágil e seus 

benefícios no desenvolvimento global; 
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• Determinar quais melhorias cada metodologia pode trazer para o 

ambiente apresentado; 

• Determinar quais técnicas e metodologias do desenvolvimento ágil 

podem ser aplicados a fim de otimizar a performance do time. 

 

1.2 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

O trabalho limita-se a estudar as técnicas e metodologias que apresentem 

benefícios ao ambiente apresentado, não detalhando ou apresentando todas as 

técnicas usadas em metodologias ágeis.  

Sabendo-se que muitas das metodologias aplicam-se mais perfeitamente em 

um ambiente de desenvolvimento ágil não busca-se estudar detalhadamente quais 

metodologias podem ou não serem usadas fora do contexto ágil e de qual forma. 

1.3 PREMISSA 

A fim de proteger o nome real da empresa usamos o nome fictício de Beta 

Ltda. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 METODOLOGIAS ÁGEIS 

As metodologias ou movimento de metodologias ágeis nasceram como 

forma de estabelecer um novo e revolucionário método de gerenciamento 

principalmente na área de desenvolvimento de software.  

A motivação surgiu devido a insatisfação relacionada aos métodos já 

existentes e também ao aumento na necessidade por maior produtividade e melhor 

adaptabilidade a mudanças no escopo. 

Em fevereiro de 2001 foi então concebido o Agile Manifesto, no qual foram 

estabelecidos princípios e valores para o desenvolvimento de software usando Agile. 

 “Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software 
fazendo-o nós mesmos e ajudando outros a fazê-lo. Através deste trabalho, 
passamos a valorizar: 
• Indivíduos e a interação entre eles mais que processos e ferramentas 
• Software em funcionamento mais que documentação abrangente 
• Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos 
• Responder a mudanças mais que seguir um plano 
Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens 
à esquerda.” (BECK, 2001). 
 

No manifesto foram também estabelecidos 12 principais princípios, descritos 

no quadro a seguir.  
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Quadro 1 - Princípios do Agile Manifesto. 

1. Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente, através da entrega adiantada e 
contínua de software de valor. 

2. Aceitar mudanças de requisitos, mesmo no fim do desenvolvimento. 
Processos ágeis se adequam a mudanças, para que o cliente possa tirar 
vantagens competitivas. 

3. Entregar software funcionando com freqüencia, na escala de semanas até 
meses, com preferência aos períodos mais curtos. 

4. Pessoas relacionadas à negócios e desenvolvedores devem trabalhar em 
conjunto e diáriamente, durante todo o curso do projeto. 

5. Construir projetos ao redor de indivíduos motivados. Dando a eles o ambiente 
e suporte necessário, e confiar que farão seu trabalho. 

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

7. Software funcional é a medida primária de progresso. 
8. Processos ágeis promovem um ambiente sustentável. Os patrocinadores, 

desenvolvedores e usuários, devem ser capazes de manter indefinidamente, 
passos constantes. 

9. Contínua atenção à excelência técnica e bom design, aumenta a agilidade. 
10. Simplicidade: a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou 

ser feito. 
11. As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de times auto-

organizáveis. 
12. Em intervalos regulares, o time reflete em como ficar mais efetivo, então, se 

ajustam e otimizam seu comportamento de acordo. 
 Fonte: Princípios por trás do manifesto ágil. Disponível em: http://www.manifestoagil.com.br/ 

principios.html  Acesso em: 4 Jun. 2016 

 

Um princípio fundamental da metodologia ágil é a flexibilidade, em virtude de 

muitas vezes a expectativa ou a solicitação do cliente sofrer mudanças e 

consequentemente o projeto precisa ser adaptado. 

Como o próprio nome diz, a metodologia busca prover um desenvolvimento 

mais rápido e ágil do Software mas também um desenvolvimento mais fácil e 

flexível, devido a velocidade das mudanças atuais no mercado, tem se tornado um 

fator cada vez mais importante, gerando assim uma vantagem competitiva ao 

cliente. 

Highsmith (2004) apresenta 5 principais objetivos para o Agile: 

• Inovação continua: Atender os requisitos do cliente e agregar 

valor ao negócio 
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• Adaptabilidade do produto: Antecipando necessidades do cliente 

• Tempos de entrega reduzidos 

• Capacidade de adaptação do processo e das pessoas 

• Resultados confiáveis  

O grupo ClydeBank Business descreve em seu livro Agile Project 

Management QuickStart Guide (2015), que a metodologia ágil apresenta principais 

variações: 

1. Scrum 

2. XP ou Extreme Programming 

3. Lean 

4. Crystal 

5. DSDM 

No contexto deste trabalho nos aprofundaremos em duas das metodologias 

ágeis: Scrum e XP. 

 

2.2 XP OU EXTREME PROGRAMMING 

É uma metodologia de desenvolvimento de software criada por Kent Beck 

com o objetivo de criar sistemas com mais eficiência. 

Extreme Programming é uma metodologia leve e simples com valores e 

princípios eficientes. Como o próprio criador do XP Kent Beck descreve, nenhuma 

das ideias em XP são novas, elas já foram testadas ao longo das ultimas décadas 

para estratégias de implementação ou mesmo por séculos em estratégias de 

gerenciamento (BECK, 2004). 

A metodologia é fundamentada nos seguintes valores: 

• Comunicação – Comunicação eficiente entre desenvolvedores e 

também clientes.  Maior parte dos problemas encontrados em projetos, tem 

causa raiz em falhas na comunicação (BECK, 2004).  

• Simplicidade – A arquitetura do software é mantida o mais 

simples possível 

• Feedback – Software testado em estágios iniciais do projeto. 



6 

 

 

• Coragem – Desenvolvedores podem fazer alterações até os 

últimos estágios  do projeto. 

 

Figura 1. Estrutura de um projeto usando XP 

 
Fonte: Blog J.D. Meier’s. Disponível em: https://blogs.msdn.microsoft.com/ 

jmeier/2014/06/06/extreme-programming-xp-at-a-glance-visual/  

 

XP adota também as seguintes práticas: 

• Planejamento ou Planning game – Determinar de maneira rápida 

o que deverá ser entregue no próximo “Release”, baseado em requisitos 

atuais e caso necessário aí atualizar o planejamento; 

• Pequenas entregas e frequentes ou Small Releases – Fazer 

pequenas entregas, podendo entregar um sistema simples o quanto antes, 

agregando assim valor mais rapidamente; 

• Metáfora – Descrever a solução ou software necessário de forma 

simples e transparente, sem usar linguagem técnica; 

• Projeto Simples – O projeto deve ser o mais simples possível e 

sem levar em consideração possíveis requisitos futuros, apenas os atuais; 

• Testes – Realização de testes em todas etapas do projeto. 

Desenvolvedores criam continuamente unit-tests; 

• Refatoração – Refinamento constante do projeto, buscando 

principalmente a simplificação do código; 

• Programação em pares ou Pair Programming - Como o nome 

sugere, a implementação do código é feita em pares, buscando não apenas 
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melhorar a performance, mas também melhorar a qualidade do código 

implementado e reduzindo assim defeitos que possam ser gerados.  

 

Utilizar programação em pares ajuda a eliminar até os mais simples 

erros, pois o olho humano tem a tendência a ver o que ele espera ver: 

 
“O Olho humano possuí uma capacidade quase infinita, para não ver,  o que 
ele não quer ver. (...) Programadores, se deixados com seus próprios 
equipamentos, irão ignorar os erros mais evidentes (...) erros que qualquer 
outra pessoa consegue ver em um instante”  (WEINBERG, 1971, p.162, 
tradução nossa) 

 

Nesta abordagem um dos programadores, o que está com o mouse e 

teclado deverá se preocupar em como implementar o método justamente no 

ponto atual é conhecido também como “Driver” ou Piloto, e o segundo 

programador, que é conhecido como “Navigator” ou copiloto, e deverá 

analisar mais estrategicamente o código que está sendo desenvolvido pelo 

outro desenvolvedor, respondendo perguntas como se a solução abordada irá 

funcionar ou se algum outro ponto poderá ser impactado pela solução 

desenvolvida.   

• Propriedade Coletiva - O código não tem um dono apenas, 

portanto qualquer membro da equipe pode realizar mudanças no mesmo; 

• Integração contínua – O código deve ser integrado e compilado 

várias vezes ao dia, sempre que algum atividade é concluída 

• 40 horas de trabalho semanal – Não trabalhar mais do que 40 

horas semanais. 

• Cliente presente – Cliente sempre presente para sanar dúvidas 

de requisitos 

• Código Padrão – Criar uma padronização para a arquitetura do 

código, para que todos os programadores possam compartilhar o mesmo 

mais facilmente. 
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2.3  SCRUM 

Scrum foi criado no inicio dos anos 90 por Jeff Sutherland e Ken Schwaber 

para que o processo de criação de software pudesse assim se tornar mais rápido, 

eficaz e confiável. 

 
“Um framework dentro do qual pessoas podem tratar e resolver problemas 
complexos e adaptativos, enquanto produtiva e criativamente entregam 
produtos com o mais alto valor possível. Scrum é:  

• Leve 
• Simples de entender 
• Extremamente difícil de dominar”(SCHWABER, 2013).  

 

No Scrum, a equipe é conhecida como Time Scrum e é composta por: 

Scrum Master, Time de desenvolvimento, Product Owner. Os times devem ser auto-

organizáveis e auto-gerenciáveis e devem ser capazes de completarem o trabalho 

sem gerenciamento externo. 

 

2.3.1  Dono do Produto ou Product Owner 

O Product Owner é o responsável por definir que trabalho deve ser feito, 

também é quem detém a lista de pendências ou Product Backlog. 

Conforme o próprio Scrum Guide, algumas das responsabilidades do Dono 

do Produto são: 

• Expressar claramente os itens do Backlog do Produto; 

• Ordenar os itens do Backlog do Produto para alcançar 

melhor as metas e missões; 

• Garantir o valor do trabalho realizado pelo Time de 

Desenvolvimento; 

• Garantir que o Backlog do Produto seja visível, 

transparente, claro para todos, e mostrar o que o Time Scrum vai trabalhar 

a seguir;  
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• Garantir que o Time de Desenvolvimento entenda os itens 

do Backlog do Produto no nível necessário. (SCHWABER, 2013) 

 

2.3.2  Time de desenvolvimento  

O time de desenvolvimento é o responsável por criar o produto. O time não 

deve possuir coordenação ou gerenciamento externo, este deve ser auto 

gerenciável, gerando assim uma sinergia que resulta e maior eficiência e eficácia.  

Os times de desenvolvimento devem possuir preferencialmente mais de 

três integrantes para garantir maior produtividade e menos de 9 integrantes para 

evitar que haja necessidade de coordenação. 

• Eles são auto organizados. Ninguém (nem mesmo o Scrum 

Master) diz ao Time de Desenvolvimento como transformar o Backlog 

do Produto em incrementos de funcionalidades potencialmente 

utilizáveis; 

• Times de Desenvolvimento são multifuncionais, possuindo 

todas as habilidades necessárias, enquanto equipe, para criar o 

incremento do Produto; 

• O Scrum não reconhece títulos para os integrantes do 

Time de Desenvolvimento que não seja o Desenvolvedor, 

independentemente do trabalho que está sendo realizado pela pessoa; 

Não há exceções para esta regra; 

• Individualmente os integrantes do Time de 

Desenvolvimento podem ter habilidades especializadas e área de 

especialização, mas a responsabilidade pertence ao Time de 

Desenvolvimento como um todo; e, 

• Times de Desenvolvimento não contém sub-times 

dedicados a domínios específicos de conhecimento, tais como teste ou 

análise de negócios. (SCHWABER, 2013) 

 

 



10 

 

 

2.3.3  Scrum Master 

O Scrum Master é o responsável em garantir que as praticas e regras do 

Scrum estejam sendo aplicadas corretamente. Tem como responsabilidade ajudar 

aos que estão de fora do time Scrum a entender quais são suas interações com o 

time, além de demonstrar quais iterações são uteis e quais não. O seu objetivo é 

maximizar o valor gerado pelo time Scrum. 

O Scrum Master tem como responsabilidades: 

• Treinar o Time de Desenvolvimento em autogerenciamento, auto-

organização e interdisciplinaridade; 

• Remover impedimentos para o progresso do Time de 

desenvolvimento; 

• Treinar o Time de Desenvolvimento em ambientes nos quais o 

Scrum não é totalmente adotado e compreendido; 

• Realizar mudanças que busquem aumentar a produtividade e 

eficácia do Time Scrum. (SCHWABER, 2013) 

 

2.3.4  Eventos no Scrum 

 

A metodologia conta eventos determinados, e são conhecidos também por 

serem time-boxed, ou seja, possuem uma duração máxima.  

 

2.3.4.1  Sprint 

Figura 2. Ciclo Sprint  
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Fonte: Envitia; disponível em: http://www.envitia.com/blog/wp-
content/uploads/2013/05/Agile2.png)  

 

Sprint é ciclo incremental de entregas com tempo pré-fixado, o final de cada 

Sprint deve conter uma versão utilizável do produto para ser entregue ao cliente. 

“Uma vez que a Sprint começa, sua duração é fixada e não pode ser reduzida ou 

aumentada.”(SCHWABER, 2013). Schwaber descreve que os Sprints não devem ter 

duração de mais de 1 mês de duração (SCHWABER, 2013). 

No início de cada Sprint é realizado um “Sprint Planning Meeting”, na qual o 

Product Owner apresenta os itens existentes no Product Backlog e o Time de 

Desenvolvimento seleciona as funcionalidades que será capaz de implementar até a 

proxima entrega. Assim que definidas as atividades a serem realizadas as atividades 

são transferidas para o Sprint Backlog, que são as funcionalidades a serem 

entregues no Sprint atual. 

 

2.3.4.2  Reunião Diária ou Daily Meeting 

A Daily Meeting e uma reunião diária com tempo pré-determinado em 15 

minutos realizada pelo Time de desenvolvimento com o objetivo de sincronizar as 

atividades e criar um plano para as próximas 24 horas. A reunião deve ser realizada 

no mesmo local e horário todos os dias para evitar complexidade. Durante a reunião 

cada membro do time de desenvolvimento deve responder as seguintes perguntas: 
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• O que eu fiz ontem que ajudou o time a atender a meta da 

Sprint? 

• O que eu farei hoje para ajudar o time a atender a meta da 

Sprint? 

• Vejo algum obstáculo que impeça a mim ou meu time no 

atingimento da meta Sprint? 

 

O Scrum Master assegura que o time tenha a reunião, mas o próprio time é 

o responsável por conduzir a reunião diária e manter a mesma dentro do time-box de 

15 minutos. 

Tanto o Scrum master quanto o Product Owner não participam da reunião 

diária. 

 

“Reuniões Diárias melhoram as comunicações, eliminam outras reuniões, 
identificam e removem impedimentos para o desenvolvimento, destacam e 
promovem rápidas tomadas de decisão, e melhoram o nível de 
conhecimento do Time de Desenvolvimento. Esta é uma reunião chave para 
inspeção e adaptação.”(SCHWABER, 2013). 

 

Com o Scrum os projetos são divididos em ciclos, estes ciclos são 

chamados de Sprints, e neste Sprint são abordados o conjunto   
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2.4 DESENVOLVIMENTO GLOBAL DE SOFTWARE 

 

As últimas décadas têm testemunhado uma tendência constante e 

irreversível em direção a globalização dos negócios e das empresas de alta 

tecnologia. Tal desenvolvimento se tornou uma necessidade das empresas por 

várias razões, incluindo custo, disponibilidade de recursos e a necessidade de 

posicionar o desenvolvimento mais próximo aos clientes. 

As forças econômicas estão acertadamente transformando mercados 

nacionais em mercados globais e gerando novas formas de competição e 

cooperação que ultrapassam fronteiras nacionais. Esta mudança gera um profundo 

impacto não só na comercialização e distribuição, mas também na forma de como os 

produtos são concebidos, projetados, construídos, testados e entregues aos 

clientes (PILATTI 2006). 

Ao longo dos últimos anos, o software tornou-se um componente vital de 

quase todos os negócios. Sucesso depende cada vez mais de um software como 

uma arma competitiva. Há mais de uma década, buscando a redução de custos e 

acesso a recursos qualificados, muitas organizações começaram a experimentar 

com desenvolvimento de software instalações localizadas remotamente e com a 

terceirização. Vários fatores têm acelerado esta tendência: 

1. A necessidade de capitalizar sobre o pool de recursos globais 

com sucesso e custo-competitivos usar recursos escassos, 

independentemente da sua localização;   

2. As vantagens comerciais de proximidade do mercado, incluindo o 

conhecimento dos clientes e das condições locais, bem como a boa vontade 

gerada por investimentos locais;  

3. A formação rápida de corporações virtuais e equipes virtuais para 

explorar oportunidades de mercado;   

4. Forte pressão para melhorar o mercado de time-to-

market diferenças de fuso horário em desenvolvimento "volta do relógio"; e   
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5. A necessidade de flexibilidade para capitalizar sobre fusão e 

aquisição de oportunidades onde quer que elas se apresentam. 

2.5 PROBLEMAS 

 

2.5.1  Problemas Culturais 

Juntamente com o desenvolvimento global também surgem problemas que 

as diferenças culturais podem trazer. O Professor Geert Hofstede é o responsável 

por ter conduzido um dos estudos mais abrangentes sobre a influencia da cultura 

nos valores no ambiente de trabalho. 

Hofstede é também reconhecido internacionalmente por ter desenvolvido o 

primeiro e um dos maiores estudos empíricos sobre diferenças culturais, este estudo 

tem por resultado a Teoria das Dimensões Culturais. Hofstede (2010) descreve 

cultura como a programação coletiva da mente que distingue os membros de um 

grupo ou categoria de pessoas de outros (HOFSTEDE, 2010). 

O modelo desenvolvido por Hofstede consiste em avaliar os valores culturais 

de determinado país baseado em 6 dimensões pré-estabelecidas por ele, afim de 

estabelecer um índice que pode ser usado para diferenciar os valores culturais entre 

os países. 

Algumas das dimensões apresentadas definidas são: 

• Distância do poder (PDI): é o quanto membros hierarquicamente 

menores dentro da organização aceitam que o poder é distribuído 

desigualmente. 

• Individualismo (IDV): tendência que as pessoas têm em se 

preocuparem apenas com os seus próprios interesses (HOFSTEDE, 2010). 

Um dos problemas culturais identificados é em relação a dimensão 

“Distância do Poder” no qual, caso uma cultura tenha valores bem distintos pode 

haver problemas durante a coordenação ou gerenciamento de um projeto. 
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Em países em que o Poder de distância é alto, profissionais tendem a ser 

receosos para discordar com os seus gerentes ou lideres (HOFSTEDE, 2010). Isto 

pode portanto gerar problemas na coordenação do projeto caso dois profissionais de 

países com índices muito distantes atuem no mesmo projeto, um como gerente ou 

superior e o outro como um subordinado.  

Em um caso de profissionais com índices muito diferentes trabalhando em 

um projeto no qual o gerente seja de um País com baixo PDI, o mesmo espera 

subordinação total, sem questionamentos e caso algum profissional venha o 

questionar ou dar feedback, o mesmo pode interpretar como insubordinação, o que 

já não ocorreria caso ambos fossem do mesmo país. O mesmo acontece no caso 

inverso, quando o gerente acaba esperando um feedback mas não recebendo dos 

seus subordinados devido principalmente ao receio criado pela distancia do poder. 

Greg Borchers escreve em seu artigo The Software Engineering Impacts of 

Cultural Factors on Multi-cultural Software development Teams, em que analisa os 

impactos de fatores culturais em times multiculturais e segundo ele, para eliminar 

este problema é necessário criar uma liderança local, a qual será responsável por 

lidar com estes problemas interculturais (BORCHERS, 2003). 

Outro ponto que deve ser analisado é o IDV ou índice de Individualismo. Em 

países onde o individualismo é baixo, há grande coletividade. Borchers (2003) 

observou em sua experiência com culturas de baixo nível de individualidade a 

equipe mais parecia ser composta por amigos e não apenas colegas de equipe. Por 

outro lado, em países com índice de individualidade alta, há pontos que podem até 

impactar a comunicação. Hofstede (2010) descreve em seu trabalho que desde 

pequenas as crianças são instruídas a sempre falar a verdade, mesmo que a 

verdade doa, e isto gerar obstáculos na equipe,principalmente quando o receptor 

não tem o mesmo valor cultural e não estar habituado a este tipo de feedback, 

podendo ainda gerar bloqueios ou obstáculos na equipe. 

Uma dificuldade que as diferenças culturais podem trazer é que em muitas 

culturas é indelicado dizer ‘Não’, mesmo quando ‘Sim’ seria uma resposta 

inapropriada.( HOLMSTRÖM, 2006) 
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2.5.2  Idiomas diferentes 

Outra dificuldade que pode ser enfrentada em um desenvolvimento de 

software global é em relação ao idioma, que devido a equipes serem compostas por 

integrantes de diferentes países. Com idioma nativo diferente, enfrenta-se problemas 

em comunicação, podendo gerar muitas vezes erros de entendimento e até mesmo 

conflitos (HOLMSTRÖM, 2006).  

Em seu estudo Hollstrom relata que os problemas relacionados a idioma são 

a razão principal para equívocos ou até mesmo conflitos. (HOLMSTRÖM, 2006) 

Holmstrom (2006) descreve em seu trabalho que a diferença de idioma pode 

ser uma barreira em muitos projetos. Em uma das entrevistas um dos 

desenvolvedores descreveu da seguinte forma: 

 
“Muitas vezes experimentamos problemas de linguagem menores, especialmente 

quando o vocabulário é limitado a assuntos técnicos (...) mesmo ao sair à noite 

com eles [os falantes de inglês não nativos], a conversa pode reverter para 

assuntos técnicos por causa de seu vocabulário limitado” (HOLMSTRÖM, 2006). 

 

2.5.3  Distância Geográfica 

O distanciamento geográfico pode gerar certos impasses, entretanto é 

possível tirar vantagem do mesmo, aproveitando o máximo de cada localização, por 

exemplo recrutar os melhores estudantes das melhores universidades de cada país 

(HOLMSTRÖM, 2006). 

Outro fator bastante vantajoso em relação a distância geográfica no 

desenvolvimento global de software é o custo. A oportunidade de criar equipes com 

integrantes remotos possibilita a migrar parte do projeto para uma localização onde 

os custos sejam menores, ou seja, onde as taxas tributárias ou salários dos 

colaboradores sejam menores em relação a outra localização.  

Outra vantagem que no desenvolvimento global de software é em muitos 

casos parte da equipe estar mais próxima do cliente. 
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Como descrito anteriormente, o distanciamento geográfico pode gerar certos 

impasses, causados pela dificuldade de comunicação devido a diferença de idiomas, 

culturas ou fuso horário. Esta condição pode propiciar uma sensação de 

distanciamento da equipe, afetando o seu desempenho. Holmstrom identificou que o 

relacionamento entre pessoas de diferentes localizações dentro de uma organização 

parece funcionar melhor em níveis organizacionais mais elevados (HOLMSTRÖM, 

2006). Um dos desenvolvedores entrevistados por Holmstrom passou o seguinte 

sentimento em relação ao distanciamento geográfico dos integrantes “A Impressão é 

que continuamos sendo dois times diferentes...” (HOLMSTRÖM, 2006). 
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2.6 AGILE PARA REDUZIR DISTÂNCIAS 

 

Abaixo busca-se propor metodologias e técnicas usadas em metodologias 

ágeis que podem solucionar os problemas enfrentados em um ambiente de 

desenvolvimento global de software. 

2.6.1  Scrum 

2.6.1.1 Time auto gerenciado 

Utilizar um time auto organizado possibilita a solução de alguns problemas 

como: 

• Bloqueios em relação a gerencia: Como apresentado por 

Hofstede (2010), integrantes de Países que apresentem índices de Distância 

do Poder muito distintos podem apresentar resistências e bloqueios em 

relação a gerencia, com o time auto organizado, possibilita-se que os times se 

auto gerenciem e auto organizem, e, consequentemente eliminem barreiras 

organizacionais que são criadas devido a existência de algumas estruturas 

organizacionais. 

• Individualismo elevado: Quando são apresentados índices de 

individualismo muito elevados para a cultura de um país, a tendência é que 

haja menor coletividade e senso equipe (HOFSTEDE, 2010). Quando o time 

se auto gerencia, a equipe tende a trabalhar em conjunto considerando o 

projeto como um todo e não cada integrante isolado trabalhando em uma 

funcionalidade, gerando, portanto, um maior senso de equipe. 

• Problemas na comunicação: como identificado por Sutherland 

(2014) em seu livro Scrum a arte de fazer o dobro de trabalho na metade do 

tempo, quando existe uma estrutura de papeis e cargos, a tendência é que 

haja enfraquecimento da comunicação. “E, ao proteger este papel, 

provavelmente elas irão reter conhecimentos determinados” (SUTHERLAND, 

2014), portanto a existência de um time auto gerenciado melhora as 
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comunicações, pois não existe mais o cargo de gerente, mas todos são iguais 

dentro da equipe. 

 

2.6.1.2  Daily-Meeting 

O uso de reuniões diárias implementado pelo Scrum tem como objetivo 

principal comunicar onde cada um se encontra atualmente no projeto e pode 

também mitigar e eliminar os seguintes problemas identificados no desenvolvimento 

global: 

• Integrantes de localizações diferentes não se sentirem parte do 

time: Como apresentado por Holmstrom (2006) um dos problemas do 

distanciamento global é de os integrantes não se sentirem parte da equipe, a 

Daily Meeting possibilita criar maior integração a partir da comunicação diária. 

Como na reunião cada integrante participará expondo onde se encontra no 

projeto, o mesmo irá integrar-se mais do que cada membro esta fazendo e 

não havendo o sentimento de não fazer parte da equipe. 

• Bloqueios culturais: Com a maior integração gerada pela reunião 

diária, reduz-se consequentemente os bloqueios culturais. 

• Problemas na comunicação: Como já descrito no por Ken-

Swabber (2013) no Scrum guide, as “Reuniões diárias melhoram as 

comunicações”, devido também à frequência das reuniões os integrantes 

tendem a aprimorar a comunicação. Esta melhora na comunicação também 

afeta diretamente a produtividade da equipe, como também descrito por 

Sutherland (2014). 

 
“Na Easel, com a primeira equipe Scrum, implementamos as reuniões 
diárias durante o terceiro Sprint. Tínhamos planejadas quatro semanas de 
trabalho para ele — que consistia mais ou menos na mesma quantidade de 
trabalho do mês anterior. Terminamos tudo em uma semana. Tivemos uma 
melhora de 400%.”( Sutherland 2014). 
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2.6.1.3  Sprints 

Com o uso de ciclos curtos e contínuos com integração continua pode-se 

constantemente acompanhar o desenvolvimento do projeto. Se comparado com as 

entregas realizadas pela metodologia em Cascata, a qual realiza uma grande 

entrega no final da etapa.  

 

“...no ambiente de desenvolvimento atual com muitas incertezas, 
dividindo o software em módulos e especificando os módulos em 
detalhe antecipadamente é frequentemente impossível. Além disto, a 
forma atual de desenvolvimento, especificando e dividindo o trabalho 
primeiro e ao final integrar tudo em um ‘Big Bang’, é desafiador, visto 
que a integração pode gerar grandes problemas...Como solução Battin 
sugere integração incremental...”(PAASIVAARA 2006, tradução 
nossa).  
 

O Scrum visa agregar valor de forma mais rápida e com isto facilita a 

identificação e mitigação de algumas falhas: 

• Falhas no escopo ou entendimento do que deve ser feito. Em 

alguns casos o desenvolvedor ou mesmo o time pode estar realizando suas 

atividades da forma planejada, mas algo durante o planejamento pode ter 

falhado, ou pode ter havido uma falha no entendimento, desta forma o 

resultado ou o produto esperado será diferente. Com entregas frequentes e 

de tempo curto, é possível identificar antecipadamente falhas de 

entendimento ou falhas de desenvolvimento e trata-las no curto prazo e não 

apenas identifica-las em um estado avançado do desenvolvimento, quando 

uma mudança geraria um grande impacto de retrabalho, consequentemente 

também um impacto financeiro devido a este retrabalho e possivelmente um 

atraso na entrega e insatisfação do cliente. 

• Atrasos. O uso dos ciclos facilita a identificação de atrasos 

antecipadamente, pois os atrasos já seriam gerados nos ciclos que são curtos 

e, portanto, podendo-se tomar uma ação para eliminá-lo nos próximos ciclos. 

“Entregas frequentes possibilitam que os gerentes de projeto, clientes, e 

usuários a medir o progresso do projeto” (SIMONS 2002)  
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2.6.2 XP – Extreme Programming:  

2.6.2.1 Programação em Pares ou Pair Programming 

Na programação em pares, é possível identificar benefícios para o 

desenvolvimento global. 

 
“Quando os programadores trabalham em pares, e especialmente quando 
os pares giram entre o grupo, eles têm a chance de conhecer muitos em 
sua equipe pessoalmente. Esta familiaridade ajuda a quebrar muitas 
barreiras de comunicação. Os membros da equipe se tornam mais 
acessíveis. Como resultado, eles irão desperdiçar menos tempo com 
questionamentos ou falta de informação antes de perguntar a pessoa certa 
uma questão”(STOTTS 2003) 

 

• Bloqueios em relação da Idiomas: Devido muitas vezes a distancias sócio-

culturais um dos pontos de mais dificuldade no projeto em relação a 

comunicação, é causado principalmente devido a falta de fluência no idioma 

gerando frequentemente mal-entendidos. Com o tempo dedicado na 

programação em pares muitas destas barreiras são eliminadas, 

principalmente devido ao convívio criado entre os membros, o que tende a 

melhorar a comunicação e o idioma; 

 
“À medida que os membros da equipe se conhecem melhor, eles se tornam 
muito mais propensos a falar entre eles sobre questões pessoais e técnicas. 
As barreiras de comunicação entre eles começam a cair. As pessoas 
passam a considerar as outras muito mais acessíveis. (...) O relacionamento 
e a confiança construído entre os membros da equipe geram em cada um a 
coragem de pedir conselhos e orientação sem se sentirem vulneráveis e 
insuficientes. Além disso, eles se sentem melhor sobre o trabalho que fazem 
porque conhecem seus companheiros de equipe no nível pessoal” 
(WILLIAMS & KESSLER, 2003, p.43, tradução nossa). 

 

• Integrantes de localizações diferentes não se sentirem parte do time: Com a 

integração criada pelo trabalho em conjunto é gerado um sentimento maior de 

equipe, uma vez que os pares podem ser compostos de desenvolvedores de 

localidades diferentes, o que sem esta integração acaba gerando um 

distanciamento. "A programação em pares pode melhorar a relação entre os 
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desenvolvedores, o qual gera confiança e melhora o trabalho em equipe." 

(Hao J. 2011, tradução nossa) 

• Conhecimento centralizado: Com equipe distribuída geograficamente, alguns 

conhecimentos podem acabar ficando centralizados em desenvolvedores 

remotos. Com a programação em pares acontece também a transferência de 

conhecimento, no qual os desenvolvedores tentem a compartilhar 

conhecimento, gerando assim uma disseminação de conhecimento e 

tornando a equipe mais sustentável. 

 
“(...) programação em par funciona para o XP porque encoraja a 
comunicação. Gosto de pensar na analogia com um copo d’água. Quando 
uma informação importante é aprendida por alguém na equipe, é como se 
colocássemos uma gota de tintura na água. Já que os pares se revezam o 
tempo todo, a informação se difunde rapidamente através da equipe, da 
mesma forma que a tintura se espalha através da água. Ao contrário da 
tintura, entretanto, a informação vai ficando mais rica e mais intensa à 
medida que se espalha e é enriquecida pela experiência e idéias de todas 
as pessoas da equipe“(BECK, 2000, p.101, tradução nossa). 

 

Com esta disseminação de conhecimento dentro da equipe a empresa 

defende-se de outro ponto: “Com a programação em par, o risco do projeto 

associado à perda de um programador chave é reduzido porque existem 

várias pessoas familiarizadas com cada parte do sistema” (WILLIAMS & 

KESSLER, 2003, p.41, tradução nossa).” 
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3 CONCLUSÃO 

No decorrer dos estudos realizados neste trabalho de conclusão de curso 

pode-se avaliar melhor as técnicas e metodologias que poderiam solucionar os 

maiores problemas encontrados em um ambiente de desenvolvimento global de 

software. 

Baseado nos estudos das metodologias ágeis, entende-se que com o uso de 

técnicas e conceitos como: time auto organizado, reuniões diárias, Sprints e 

Programação em Pares; pode-se solucionar os principais problemas encontrados no 

ambiente exposto, gerando um ambiente mais agradável e consequentemente uma 

equipe mais unida e eficaz. 

Futuros trabalhos de análise de cada uma das técnicas de metodologias 

ágeis devem ser realizados para oferecer melhores bases teóricas para que assim 

seja possível demonstrar quais métodos melhor se adaptam fora do ambiente de 

metodologias ágeis. 
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