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Resumo 

A publicação do Manifesto Ágil mostra um grande valor da interação humana no 

processo de desenvolvimento de software, conforme pode ser observado em algumas 

de suas premissas como: "Indivíduos e suas interações", "Colaboração com o cliente", 

mostrando que estes métodos se preocupam com os fatores humanos que envolvem 

os processos de desenvolvimento de software. Sendo assim, esta pesquisa visa 

investigar de que forma os fatores humanos influenciam no processo de 

desenvolvimento ágil de software, para aumentar as chances de sucesso desses 

projetos. Para isto, foi conduzida uma revisão sistemática da literatura (RSL) e um 

survey para atingir esse objetivo. Foram encontrados 12 (doze) fatores humanos como: 

comunicação, aspectos culturais, liderança, motivação, bem-estar, autonomia, 

conhecimento, experiência, aprendizado, colaboração, confiança e envolvimento do 

cliente. Tais fatores impactam, positivamente e/ou negativamente, nas seguintes áreas: 

desenvolvimento de software, interação do time, sucesso de projetos ágeis e tomada 

de decisão. Por fim, tanto a RSL quanto o survey permitem confirmar que os fatores 

humanos mais relevantes dentro de métodos ágeis são Comunicação e Colaboração, 

o que se relacionam com características relacionadas a “indivíduos e interações entre 

os membros da equipe” descritas no Manifesto ágil.  

 

 

Palavras-chave: Fatores Humanos, Métodos Ágeis, Revisão Sistemática da Literatura. 
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Abstract 

The publication of the Agile Manifesto shows a large amount of human interaction in the 

software development process, as can be seen in some of their assumptions, such as: 

"Individuals and their interactions", "Customer collaboration," showing that these 

methods concern themselves with the human factors involved in the software 

development processes. Thus, this research intends to investigate how human factors 

influence the agile development process software, to increase the chances of success 

of these projects. For that, it was conducted a systematic literature review (SLR) and a 

survey to achieve this goal. It was found 12 human factors, such as: communication, 

cultural, leadership, motivation, well-being, autonomy, knowledge, experience, learning, 

collaboration, trust and customer engagement. Such factors impact positively and / or 

negatively, in the following areas: software development, team interaction, successful 

agile projects and decision making. Finally, both the RSL and the survey support the 

assertion that the most relevant human factors within agile methods are Communication 

and Collaboration, which relate to characteristics related to "individuals and interactions 

between team members" described in the Agile Manifesto. 

 

Keywords: Human Factors, Agile Methods, Systematic Literature Review. 
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1.INTRODUÇÃO 
 

O rápido crescimento da indústria de software, juntamente com o aumento da 

demanda por soluções cada vez mais robustas, as quais são executadas em 

ambientes de negócios com considerável volatilidade, têm exigido que as organizações 

desenvolvedoras de software tenham processos eficientes e eficazes para que estas 

continuem competitivas no mercado (DYBÅ e DINGSøYR, 2008). Por isso, diversos 

métodos, técnicas e ferramentas têm sido propostos e utilizados, buscando o aumento 

da produtividade na construção de software (COCKBURN, 2013). 

 Moe e Dingsøyr (2008)afirmam que desenvolvimento de software é um processo 

complexo, em que muitos fatores podem influenciar no resultado final. Além disso, esse 

processo depende do desempenho da equipe, como qualquer processo que envolve 

interação humana. 

 Sob outra ótica em relação a desenvolvimento de software Pirzadeh (2010) diz 

que este é um processo centrado no ser humano e desta forma, considera-se que 

fatores humanos têm um grande impacto nas etapas da construção de software, ou 

seja, de acordo com o papel desempenhado pelos stakeholders, o processo de 

desenvolvimento de software pode ser afetado de diferentes formas, podendo variar de 

fatores organizacionais e interpessoais para características individuais. Por exemplo, 

se o papel exercido por um dos stakeholders for o de desenvolvedor, o qual está 

motivado, pode influenciar as fases de construção de software aumentando os níveis 

de produtividade, já um papel de gerência pode impactar fortemente sobre o 

desempenho e o sucesso do processo de desenvolvimento. 

 Porém, a maioria desses processos utilizam métodos tradicionais, o que implica 

em vários problemas como atrasos na entrega do produto, aumento dos custos do 

projeto, entre outros (FERREIRA e COHEN, 2008). Sendo assim, na tentativa de 

eliminar os problemas causados por essas abordagens de desenvolvimento, em 2001 

surgiram os Métodos Ágeis, com o intuito de criar uma cultura em que mudanças são 

bem aceitas ao desenvolvimento de software, as quais possuem processos flexíveis e 

adaptativos visando à melhoria na qualidade de software e o aumento da satisfação 

dos clientes (ANPROTEC, 2013). 

 Conforme já mencionado por Pirzadeh (2010), os fatores humanos têm um 

grande impacto no processo de desenvolvimento de software, porém a preocupação 

sobre esta área ainda é recente, haja vista o quantitativo de publicações que abordam 
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este tema. Tal contexto perpassa por vários métodos, dentre os quais, podem-se 

destacar, os Métodos Ágeis que frequentemente não têm fornecido o referido valor dos 

fatores humanos em seus projetos conforme foi destacado na pesquisa de Cockburn 

(2013), mesmo no marco inicial destes métodos. 

 Apesar disso, a publicação do Manifesto Ágil mostra um grande valor da 

interação humana no processo de desenvolvimento de software, conforme pode ser 

observado em algumas de suas premissas como: "Indivíduos e suas interações", 

"Colaboração com o cliente", mostrando que estes métodos se preocupam com os 

fatores humanos que envolvem os processos de desenvolvimento de software. Esta 

importância relacionada a fatores humanos também pode ser observada nos princípios 

citados no manifesto quando descreve que o método mais eficiente para transmissão 

de informações entre o time, é a conversa face a face, valorizando assim a 

comunicação entre a equipe de desenvolvimento (MANIFESTO ÁGIL, 2001).  

 Ainda nesse contexto, adeptos dos Métodos Ágeis, como Cockburn(2002) e 

Highsmith (2000)entre outros, se esmeram para enfatizar o quão são importantes os 

fatores humanos no processo de desenvolvimento de software ágil, e que este precisa 

se amoldar às pessoas e equipes específicas e não o inverso. Por conseguinte, a 

relação entre fatores humanos e o time de desenvolvimento de software tem como 

resultado, o sucesso do projeto e consequentemente devido retorno de investimento 

para a organização(MISRA E KUMAR, 2009a) e (KUMAR, 2009b).  

 

1.1 Definição do problema 

 Nos últimos anos percebe-se a ascensão dos Métodos Ágeis nos projetos de 

software, apresentando também um grande suporte da literatura, que afirma que com a 

utilização destes métodos, as taxas de insucesso dos projetos de software estão 

diminuindo, no entanto, pesquisas empíricas sobre a efetividade desses métodos têm 

se demonstrado insuficientes, pois a maioria é de natureza exploratória (FERREIRA e 

COHEN, 2008). Outros ainda asseguram que o conhecimento em como esses métodos 

estão sendo conduzidos na prática e quais são os seus efeitos, ainda é escasso 

(DYBÅe DINGSøYR, 2008). 

 Ainda se faz necessário avaliar o impacto dos fatores humanos no processo de 

desenvolvimento de software, uma vez que os trabalhos encontrados em Pirzadeh 

(2010),Dybå(2008) e Sharp (2005) relatam que fatores humanos e/ou sociais, sobre 
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diferentes perspectivas na Engenharia de Software, são observados no 

desenvolvimento tradicional de software e na programação extrema (XP). 

 

1.2 Motivação 

 Segundo Livermore (2007), fatores técnicos e organizacionais impactam nas 

equipes de desenvolvimento de software. Para Pirzadeh (2010) e Sharp (2005), fatores 

humanos e/ou sociais influenciam diretamente o desenvolvimento de software. E por 

fim, para Dybå e Dingsøyr (2008) há escassez no conhecimento em como esses 

métodos ágeis estão sendo implantados na prática. Sendo assim, a Figura 1.1 exibe 

que alguns fatores, seja de natureza humana ou outros relacionados a 

desenvolvimento de software, assim como, o desconhecimento de métodos ágeis, 

podem influenciar o time na construção do software, impactando no sucesso desses 

projetos. Como forma de diminuir o escopo desta motivação, para esta pesquisa foram 

selecionados somente projetos ágeis. 

 

Figura 1.1– Mapa mental da pesquisa de interesse. 

 Sendo assim, de acordo com a definição do problema apresentado, em que foi 

exposta a falta de pesquisas sobre como métodos ágeis estão sendo conduzidos na 

indústria e a escassa avaliação do impacto de fatores humanos na utilização destes 

métodos, a motivação para esta pesquisa persiste em elencar quais fatores humanos 
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impactam nas equipes de desenvolvimento ágil de software e podem auxiliar no 

sucesso desses projetos.  

  

1.3 Questões de Pesquisa 

 Diante da motivação apresentada, este trabalho visa responder as seguintes 

questões de pesquisa (vide Quadro 1.1): 

 

ID Questão de pesquisa 

RQ1 Quais fatores humanos interferem na utilização de métodos ágeis? 

RQ2 Quais fatores humanos são destacados pela indústria nos projetos ágeis? 

RQ3 Qual o impacto dos fatores humanos em projetos apoiados por métodos ágeis? 

Quadro 1.1 – Questões de pesquisa 
 

1.4 Objetivo Geral 

Investigar de que forma os fatores humanos influenciam no processo de 

desenvolvimento ágil de software, para aumentar as chances de sucesso desses 

projetos. Para isto, serão realizadas uma revisão sistemática da literatura (RSL) e um 

survey para atingir esse objetivo. 

 

1.4.1 Objetivos Específicos 

I. Compreender o estado da arte sobre o tema: fatores humanos no 

desenvolvimento de software; 

II. Conduzir uma revisão sistemática para analisar qual o impacto dos métodos 

ágeis sobre os fatores humanos; 

III. Execução de um survey, através da coleta de dados com questionários sobre o 

contexto desta pesquisa na visão de especialistas; 

IV. Comparar os resultados obtidos da literatura com os obtidos do survey aplicados 

a um conjunto de especialistas em métodos ágeis. 

 

1.5 Contexto 

 Esta pesquisa foi elaborada em dois contextos: 

 Condução de uma pesquisa secundária, através de uma revisão sistemática 

da literatura (RSL) com objetivo geral em investigar de que forma os fatores 

humanos impactam em projetos ágeis. 
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 Implementação de um survey para coleta de dados a respeito do tema desta 

pesquisa segundo a ótica industrial. 

 

1.6 Contribuições e Resultados esperados 

 Algumas contribuições podem ser identificadas ao término desta pesquisa: 

 Fornecer um estudo sobre o impacto dos fatores humanos em projetos de 

desenvolvimento de software, os quais usam métodos ágeis; 

 Auxiliar a academia com evidências empíricas para a comunidade de 

engenharia de software que sirvam de base para futuras pesquisas; 

 Contribuir para a indústria na melhoria dos projetos de desenvolvimento de 

software. 

 

1.7 Estrutura do Trabalho 

Além deste capítulo introdutório, este trabalho é composto pelos seguintes 

capítulos: 

 Capítulo 2 – Revisão da literatura: apresenta o referencial teórico sobre 

métodos ágeis, fatores humanos e os trabalhos relacionados com esta 

pesquisa. 

 Capítulo 3 – Metodologia da Pesquisa: expõe o quadro metodológico, o 

ciclo da pesquisa, assim como, os procedimentos da coleta de dados; 

 Capítulo 4 – Resultados: apresenta os resultados obtidos da revisão 

sistemática da literatura e da aplicação dos questionários; 

 Capítulo 5 – Considerações finais: descrevem as ameaças à validade da 

pesquisa, assim como suas contribuições para a academia e para a indústria, 

recomendações para trabalhos futuros e conclusões finais do trabalho; 

 Apêndices: apresentam os protocolos, modelo do questionário e artefatos 

gerados ao longo da RSL. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

Este capítulo apresenta os conceitos fundamentais referentes a esta pesquisa. 

Serão descritos os principais pontos a serem entendidos na condução deste trabalho, 

como a definição de métodos ágeis e seus principais representantes como Scrum e XP 

(eXtreme Programming), descrição do constructo fator humano e a visão deste na 

Engenharia de Software e em métodos ágeis e por fim, apresenta-se os trabalhos 

relacionados com esta pesquisa.  

 

2.1 Métodos Ágeis 

Segundo Machado e Medina (2009), métodos ágeis são uma coleção de 

técnicas adaptáveis no desenvolvimento de software relacionado a mudanças nos 

custos, prazos e requisitos do cliente. 

Cockburn (2002) define que um método ágil, ou o termo que ele prefere usar 

“Agile”, necessita ter leveza para ser adaptável e ser suficiente para se estabelecer 

como método de extensa utilização. Já Highsmith (2000) afirma que estes métodos são 

uma resposta constante, emergindo das necessidades turbulentas do negócio. 

O termo métodos ágeis ganhou destaque em 2001 quando um grupo de 

especialistas elaborou o que eles denominaram de Manifesto Ágil. Eles valorizam 

alguns conceitos chaves como (MANIFESTO ÁGIL, 2014):  

 Indivíduos e interações ao invés de processos e ferramentas. 

 Software executável em oposição à extensa documentação. 

 Colaboração do cliente ao invés de negociação de contratos. 

 Respostas rápidas às mudanças ao invés de seguir planos. 

Além do Manifesto Ágil, foram preconizados alguns princípios ágeis que seriam 

frases mais específicas e com maior facilidade em inseri-las na prática de 

implementação dos métodos ágeis. Os princípios são (AGILE ALLIANCE, 2014): 

 A maior prioridade é satisfazer o cliente, através da entrega adiantada e 

contínua de software de valor. 

 Aceitar mudanças de requisitos, mesmo no fim do desenvolvimento. 

Processos ágeis se adequam a mudanças, para que o cliente possa tirar 

vantagens competitivas. 

 Entregar software funcionando com frequência, na escala de semanas até 

meses, com preferência aos períodos mais curtos. 
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 Pessoas relacionadas a negócios e desenvolvedores devem trabalhar em 

conjunto e diariamente, durante todo o curso do projeto. 

 Construir projetos ao redor de indivíduos motivados, dando a eles o 

ambiente e suporte necessário, e confiar que farão seu trabalho. 

 O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para, e por 

dentro de um time de desenvolvimento, é através de uma conversa face a 

face. 

 Software funcional é a medida primária de progresso. 

 Processos ágeis promovem um ambiente sustentável. Os patrocinadores, 

desenvolvedores e usuários, devem ser capazes de manter 

indefinidamente, passos constantes. 

 Contínua atenção a excelência técnica e bom design aumenta a agilidade. 

 Simplicidade: a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não 

precisou ser feito. 

 As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de times auto-

organizáveis. 

 Em intervalos regulares, o time reflete como ficar mais efetivo, então, 

ajusta e aperfeiçoa seu comportamento. 

Tais princípios em conjunto com o manifesto ágil visam auxiliar no 

desenvolvimento ágil de software. Adicionalmente, o Manifesto Ágil não rejeita 

processos e ferramentas, documentação, negociação de contratos e nem 

planejamentos. Ele simplesmente quer mostrar que estas características têm 

importância secundária durante o processo de construção do software (FOWLER e 

HIGHSMITH, 2001).  

Adicionalmente, em equipes que utilizam métodos ágeis deve existir um conjunto 

de características chaves (PRESSMAN, 2006): 

1. Competência: Refere-se ao conhecimento inato. A equipe precisa ter 

habilidades específicas relacionadas ao software e ao processo aplicado. 

2. Foco comum: Por mais que os membros da equipe possam estar 

dispersos em variadas tarefas, eles devem concentrar-se no objetivo 

principal que é entregar um incremento do software funcional dentro do 

prazo estabelecido. 



18 
 

 

ALINE CHAGAS RODRIGUES MARQUES 

 

3. Colaboração: A equipe precisa colaborar entre si, com o cliente e com os 

gerentes de forma a conseguir analisar, avaliar e usar/comunicar 

informação de forma eficiente. 

4. Capacidade de tomada de decisão: Equipes ágeis precisam de certa 

autonomia para realizar a tomada de decisão sobre aspectos técnicos do 

projeto. 

5. Habilidade de resolver problemas: Por serem continuamente confrontados 

por modificações, a equipe ágil pode se deparar com problemas não tão 

relevantes, mas que devem ser armazenados em lições aprendidas para 

futuras reincidências destes problemas. 

6. Respeito e confiança mútua: A equipe ágil precisa funcionar como um 

todo, havendo estes valores entre eles. O todo estabelecido desta forma 

torna-se uma equipe consolidada, a qual é mais importante que a soma 

das partes. 

7. Auto-organização: A equipe ágil organiza-se para o trabalho a ser 

realizado, providenciam o processo que condiz com seu ambiente de 

trabalho e o cronograma para entregar o incremento de software. Todas 

essas ações relacionadas à organização visam aperfeiçoar a colaboração 

e aumentar a moral da equipe. Sendo assim, ela serve como sua própria 

gerência. 

Sendo assim, os Métodos Ágeis têm como ponto central a valorização dos 

conceitos prescritos no Manifesto Ágil. Dentre estes métodos, os que se destacam, 

tem-se: Scrum e XP, os quais serão descritos na seção a seguir. 

2.1.1 Scrum 

No início dos anos 90, dois pesquisadores Ken Schwaber e Jeff Sutherland 

conceberam o Scrum, o qual consiste em um framework para gerenciar o 

desenvolvimento de produtos complexos, ou seja, é uma estrutura dentro da qual 

podem ser empregados vários processos ou técnicas, podendo ser customizado para 

as necessidades da organização (SCHWABER e SUTHERLAND, 2011). 

Segundo Cohn (2011) para uma adoção bem sucedida do Scrum na empresa, 

são necessárias cinco atividades comuns: 

 Reconhecimento (awareness) de que o processo atual não está 

entregando resultados aceitáveis. 
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 Desejo (desire) de adotar o Scrum como uma maneira de resolver os 

problemas atuais. 

 Aptidão (ability) para obter êxito com o Scrum. 

 Promoção (promotion) do Scrum por meio do compartilhamento de 

experiências para lembrar e mostrar aos outros os casos de sucesso da 

implantação desse método. 

 Transferência (Transfer) das implicações do uso do Scrum por toda a 

empresa. 

Tais atividades formam o acrônimo ADAPT e visam auxiliar às empresas na 

adaptação para Scrum. De início, é necessário analisar em que passos dessa 

sequência ADAPT, pessoas, empresas e equipes se encaixam (COHN, 2011). 

Após isso, é imprescindível definir quem serão os donos dos papéis utilizados 

pelo Scrum. Esse método se baseia na seguinte composição: Product Owner (dono do 

produto), equipes de desenvolvimento e Scrum Master (líder do projeto) (COHN, 2011). 

Estes papéis são essenciais para a formação do time Scrum com o objetivo de entregar 

um produto de forma iterativa e incremental. 

Vale ressaltar que as equipes de desenvolvimento utilizando Scrum têm uma 

característica essencial que é auto-organização. Desta forma, as equipes escolhem a 

melhor forma que devem agir na tomada de decisões no projeto, organizam-se e 

gerenciam seu trabalho (SCHWABER e SUTHERLAND, 2011). 

2.1.2 Extreme Programming (XP) 

É um método ágil para times de tamanho pequeno a médio, em relação ao 

quantitativo de pessoas no grupo, e que desenvolvem software tendo em vista que os 

requisitos são vagos e que se modificam de forma rápida (BECK, 2004). Desta forma, 

XP procura valorizar os aspectos gerais dos métodos ágeis que são ter uma boa 

relação com as mudanças nos projetos e o desenvolvimento iterativo e incremental do 

produto, à medida que os requisitos mudam. 

XP tem por base 12 (doze) práticas a seguir (TELES, 2004):  

1) Planejamento: Consiste na esquematização das ações que devem ser feitas 

e o que deve ser adiado no projeto. 

2) Entregas frequentes: Dividir as etapas da construção do software em partes 

menores e que ao final de cada iteração seja entregue para o cliente, um 

software simples contendo os requisitos de maior valor para o negócio. 

3) Metáfora: Descrição do projeto sem utilização de termos técnicos. 
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4) Projeto simples: O programa desenvolvido deve ser o mais simples possível e 

satisfazer os requisitos atuais. 

5) Testes: O processo de desenvolvimento de software é orientado a testes, ou 

seja, antes do início da construção do programa são criados primeiramente 

os testes. 

6) Refatoração: Quando necessário, simplificar um módulo atual do programa 

sem perder nenhuma funcionalidade. 

7) Programação em pares: Valorização da programação em dupla por 

desenvolvedores. 

8) Propriedade coletiva: O código do projeto é compartilhado e pertence a todos 

os membros da equipe de desenvolvimento. 

9) Integração contínua: Integração e teste do sistema inteiro diversas vezes por 

dia. 

10)  40 horas de trabalho semanais: Sugere que a equipe não faça horas extras 

consecutivamente, pois se forem feitas há algum problema no planejamento 

do projeto. Caso isso ocorra, alterar o planejamento e não sobrecarregar as 

pessoas. 

11) Cliente presente: A participação do cliente é de fundamental importância para 

sanar as dúvidas que possam aparecer durante o projeto. 

12)  Código padrão: A equipe de desenvolvimento estabelece padrões de 

codificação, com o objetivo de tornar o sistema mais homogêneo e facilitar 

manutenções futuras no código. 

Após entender as práticas XP, torna-se fácil compreender o nome Programação 

Extrema (EXtreme Programming) que advém do sentido de que a XP utiliza princípios e 

práticas do senso comum ao extremo como, por exemplo, se a ideia em revisar o 

código parece ótima, então os adeptos de XP revisarão o código o tempo inteiro 

(programação em pares), se testes de integração são vistos como importantes, então a 

equipe fará integração e teste do código várias vezes ao dia (BECK, 2004). 

2.2 Fatores humanos em Engenharia de Software 

Ao iniciar esta pesquisa, foi necessário definir o constructo fator humano. 

Segundo John, Maurer e Tessem (2005) uma fundamental questão é definir o que 

constitui um fator humano ou social. No workshop de fatores humanos e sociais de 

engenharia de software, foram citadas práticas tecnológicas como refatoração para 

exemplo desse conceito, porém os pesquisadores optaram por não definir uma 



21 
 

 

ALINE CHAGAS RODRIGUES MARQUES 

 

resposta para este exemplo e observaram que isso pode ser uma reflexão para 

pesquisas futuras nesta área. 

Sutharshan (2013)ressalta que pesquisadores e especialistas têm identificado 

que aspectos humanos impactam nos projetos de desenvolvimento de software e no 

fracasso dos projetos. Desta forma, pode ser apresentada a devida importância dos 

fatores humanos no desenvolvimento de software para que não se tenha resultados 

como insucesso dos projetos. De início propõe-se conceituar o que seriam esses 

fatores humanos. 

Desta forma, percebendo a relevância em conceituar fatores humanos, para esta 

dissertação, foi necessário fazer uma divisão do conceito de acordo com as seguintes 

áreas de estudo: Engenharia de Software e Métodos ágeis. 

O termo fator humano em Engenharia de Software é definido como alguns tipos 

de fatores sociais que surgem a partir de diversas interações e que precisam ocorrer 

para que o processo de desenvolvimento de software possa fluir. Estes fatores se 

encaixam em três categorias principais para a área de engenharia de software: (i) sob o 

ponto de vista do indivíduo, (ii) ou de um grupo coletivo, ou (iii) resultados da utilização 

das técnicas e abordagens usadas por engenheiros de software (SHARP, 2005). 

 Para Pirzadeh (2010)o fator humano indica diferentes aspectos do ser humano 

que são envolvidos e impactam no desenvolvimento de software. Tais fatores podem 

ser abordados dentro de três categorias: 

1) Individual: Abrange questões humanas individuais relacionadas à engenharia ou 

desenvolvimento de software, como características individuais, personalidade, cultura 

entre outros. 

2) Interpessoal: É relacionada a fatores humanos entre os indivíduos que afetam ou 

são afetados pela engenharia ou processo de desenvolvimento de software, como 

cooperação, aprendizado em grupo, trabalho dos times, dentre outros. 

3) Organizacional: Inclui fatores humanos relacionados às organizações e ambientes 

de trabalho, como tomada de decisão nas organizações, consultores, ambiente 

organizacional e outros. 

2.3 Fatores humanos em métodos ágeis 

Segundo Cockburn (2002)fator humano pode ser descrito como alguma questão 

humana causada por um time de pessoas trabalhando juntas. Desta forma, este 

conceito pode ser repassado para o desenvolvimento ágil de software quando 
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considera qualquer aspecto humano que esteja envolvido na formação de times para a 

construção de software, uma vez que este tipo de desenvolvimento tem o foco na 

interação das pessoas e nos indivíduos. 

Em Cockburn e Highsmith (2002) são enfatizados alguns fatores humanos para 

métodos ágeis de desenvolvimento como: cordialidade, talento, habilidades e 

comunicação. Esses fatores podem emergir quando um grupo de indivíduos está 

trabalhando junto como um time. 

2.4 Trabalhos Relacionados 

Os trabalhos apresentados nesta seção são resultantes da revisão da literatura 

realizada de forma ad-hoc, com o objetivo de buscar trabalhos similares com esta 

pesquisa, além de fornecer alguns conhecimentos sobre o que está sendo pesquisado 

na área de métodos ágeis abordando fatores humanos. Por fim, uma tabela 

comparativa mostrando as diferenças e similaridades entre este estudo e os trabalhos 

relacionados é apresentada no fim desta seção. 

 

2.4.1 How Human Aspects Impress Agile Software Development Transition and 

Adoption (GANDOMANI et al, 2014) 

Este estudo objetivou entender como aspectos humanos interferem na transição 

e adoção para o processo ágil de desenvolvimento de software. Para este fim, foi 

realizada uma pesquisa qualitativa, tendo como processo de coleta de dados aplicação 

de entrevistas semiestruturadas e para análise dos dados utilizou-se teoria 

fundamentada em Dados (TFD). 

Foram entrevistados 32 especialistas de diversos países com experiência em 

desenvolvimento ágil de software e que se candidataram de forma voluntária. Eles 

possuem os mais diversos cargos como: Scrum master, Desenvolvedor, Gerente de 

Projeto, Consultor, Coach, entre outros. 

Após obter os dados, foi aplicada TFD para geração da teoria. Algumas 

categorias emergiram como “Human aspects” relacionada com “Agile transformation 

process”. Diante disso, outras categorias surgiram como influência direta da categoria 

principal “Human Aspect in Agile transformation process”. Tais categorias são: 

Accelerating change, Impediments to change, Incentive factors e Perceptions about 

change process. Para cada categoria, alguns aspectos humanos foram encontrados 

durante a análise dos dados. 
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Os autores construíram uma teoria em que há fatores que facilitam e outros que 

impedem uma mudança de abordagens tradicionais para as ágeis. Os fatores 

facilitadores são: Envolvimento do Time, Comprometimento da Gestão, Líderes 

Técnicos Competentes e Trabalho em Equipe. Os fatores que dificultam são: 

Resistência a Mudança, Diferenças Culturais, Falta de Colaboração e Comportamento 

não Ágil. Além disso, os autores encontraram algumas percepções sobre como as 

mudanças afetam as pessoas envolvidas em projetos ágeis: Entusiasmo pela 

Mudança, Preocupação com a Mudança, Indiferente a Mudança, Sentimento de 

Necessidade de Mudança e Expectativas Irreais sobre a Adoção de Métodos Ágeis. E 

por fim, acrescentaram que fornecer incentivos e motivação, foram listados como 

facilitadores para esta transição. 

Como resultado final, os autores concluíram que alguns comportamentos 

pessoais podem ser fatores de impedimentos ou facilitadores para uma transição para 

métodos ágeis. Eles defendem que devido à natureza destes métodos centralizarem-se 

nas pessoas, ter a consciência da relevância dos aspectos humanos e seus potenciais 

desafios, é um crítico e necessário pré-requisito antes de iniciar o processo de 

transformação para o desenvolvimento ágil. 

 
2.4.2 Human Factors in Software Development: A Systematic Literature Review 

(PIRZADEH, 2010) 

Este trabalho procurou identificar e caracterizar fatores humanos que influenciam 

o processo de desenvolvimento de software em cascata considerando o ciclo de 

desenvolvimento e o gerenciamento de software. 

Para alcançar este objetivo, foi realizada uma revisão sistemática da literatura 

(RSL). De início foram analisados 401 artigos, sendo classificados em categorias como: 

fases de desenvolvimento do software, gestão de software, papéis humanos, níveis de 

fatores humanos. Ao final, restaram 67 artigos para a fase de extração dos dados. 

Nesta última fase da RSL, os estudos relacionados ao ciclo de desenvolvimento 

foram classificados nas fases de Requisitos, Design, Implementação/Construção, Teste 

e Manutenção; Na gestão de software encontraram-se algumas atividades: início e 

definição do escopo e planejamento do projeto de software, execução do projeto, 

revisão e avaliação, encerramento e por último, medição de engenharia de software; os 

papéis humanos encontrados foram cliente/usuário, desenvolvedor/ 

programador/designer/analista de sistemas e gerente. A última categoria foi o nível de 

fatores humanos que foram categorizados em: individual, interpessoal e organizacional. 
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Por fim, a autora destacou que o nível de fator humano individual foi o mais 

relevante e a fase de engenharia de requisitos teve o maior destaque dentre os estudos 

selecionados. Além disso, acrescentou que pesquisadores não estão fornecendo a 

devida importância para o papel do cliente no processo de desenvolvimento e nem os 

níveis de fatores humanos a serem considerados durante a construção do software. 

 
2.4.3 Factors that Impact Implementing an Agile Software Development 

Methodology (LIVERMORE, 2007) 

Este estudo procurou identificar quais fatores estavam relacionados com a 

implantação de métodos ágeis de desenvolvimento. Para isso, aplicou um survey 

online para especialistas de diversas regiões e a partir dos dados coletados responder 

08 (oito)hipóteses criadas neste estudo. 

Durante a análise das respostas do survey, foram encontrados os fatores 

treinamento, suporte e envolvimento da gerência, acesso a recursos externos e 

tamanho da corporação, os quais se correlacionam com o sucesso na implementação 

dos métodos ágeis.  

Além destes, outros fatores como estratégia de implementação de metodologias, 

uso de modelos e templates, desenvolvimento de software para Internet ou aplicações 

baseadas em rede local, tamanho do time e co-location de equipes de 

desenvolvimento, não há correlação com implantação de métodos ágeis bem-

sucedidas.  

Os resultados deste estudo somente considerou o aspecto técnico relacionado à 

gerência de software e características organizacionais das empresas. Por fim, ele 

sugere algumas recomendações como uso de treinamentos para preparar as pessoas 

para a implantação e que as empresas devem avaliar diferentes métodos para verificar 

quais delas se adequam melhor a organização. 

 
2.4.4 Effects of Agile Practices on Social Factors (LAW e CHARRON, 2005) 

O objetivo neste estudo era investigar os efeitos das práticas ágeis sobre fatores 

sociais. Neste relato de experiência foram analisadas duas empresas que aplicam 

práticas ágeis para abordar fatores sociais. 

Os fatores sociais pesquisados foram: Compartilhamento de Conhecimento 

habilitado por programação em pares, co-location, encontros diários e documentação 

mínima; Motivação que foi alcançada através das oportunidades de aprendizado 

utilizando programação em pares e inspeção de código e Colaboração do cliente 
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promovida pela abordagem de pequenas entregas, encontros, Sprint review mensais e 

contínua comunicação. 

Estes fatores pesquisados são movidos pelo senso comum. No entanto, o que 

foi ressaltado na pesquisa é como as pessoas interagem, o que afeta o desempenho 

do time e como aproveitar o potencial humano para maximizar o sucesso do projeto. 

Os pesquisadores concluíram que programadores e clientes ajudaram uns aos 

outros através da Colaboração, Compartilhamento de Conhecimento e Motivação 

para conquistar seus objetivos. Como resultado, as empresas do caso relatado 

obtiveram sucesso no projeto de desenvolvimento de software. 

 

2.5 Relação desta pesquisa com os trabalhos relacionados 

Os trabalhos mencionados na seção anterior buscam a influência dos fatores 

humanos no desenvolvimento de software, seja no processo tradicional ou ágil e tem 

como contexto de estudo a academia ou a indústria. Com exceção do trabalho de 

Livermore (2007) que considerou aspectos técnicos e organizacionais, porém é 

relacionado com esta pesquisa quando procura entender quais fatores impactam no 

desenvolvimento ágil de software. O Quadro 2.1 mostra a correlação dos estudos. 

 

Categoria 

 

 

      Estudo 

Objetivo Método de 

pesquisa 

Seleção da 

amostra 

Coleta dos 

dados 

Análise dos 

dados 

Escopo 

do 

estudo 

Gandomani 

et. al (2014) 

Buscar como 

aspectos 

humanos 

interferem na 

transição e 

adoção para o 

processo ágil de 

desenvolvimento 

de software. 

Pesquisa 

qualitativa 

32 

especialistas 

Entrevistas 

semiestruturadas 

Teoria 

fundamentada 

em dados 

Indústria 
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Pirzadeh 

(2010) 

Identificar e 
caracterizar 
fatores humanos 
que influenciam o 
processo de 
desenvolvimento 
de software em 
cascata 
considerando o 
ciclo de 
desenvolvimento 
e o gerenciamento 
de software 

Revisão 

Sistemática 

da Literatura 

401 artigos Engenhos de 

busca automática 

e manual 

Categorização 

dos dados 

Academia 

Livermore 

(2007) 

Identificar quais 

fatores estavam 

relacionados com 

a implantação de 

métodos ágeis de 

desenvolvimento. 

Survey 112 

respostas 

Questionários Ferramental 

estatístico 

Indústria 

Law e 

Charron 

(2005) 

Investigar os 

efeitos das 

práticas ágeis 

sobre fatores 

sociais. 

 2 empresas   Indústria 

Este 

estudo 

Investigar o 

impacto dos 

fatores humanos 

em métodos ágeis 

Revisão 

sistemática 

da literatura 

e Survey 

48 estudos; 

186 

respostas 

Questionários Análise 

temática 

Academia 

e Indústria 

Quadro 2.2 - Diferenças entre este estudo e os trabalhos relacionados. 

 

2.6 Síntese do capítulo 

 Este capítulo apresentou os principais conceitos referentes a métodos ágeis e 

fatores humanos no âmbito da Engenharia de Software e em métodos ágeis. Além 

disso, explanou sobre os principais trabalhos que se relacionam com o tema desta 

pesquisa, apresentando uma tabela comparativa para melhor ilustração dos objetivos 

dos trabalhos relacionados e o deste estudo. O próximo capítulo apresenta a 

metodologia de pesquisa utilizada para a concretização desta dissertação. 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 Este capítulo apresenta detalhadamente o método de pesquisa utilizado 

durante a concepção deste trabalho, com o objetivo de aumentar a confiabilidade 

dos resultados alcançados e promover a replicabilidade deste estudo por outros 

pesquisadores. 

 Conforme Waslawick (2009)um método de pesquisa é definido como a 

sequência de passos necessários para demonstrar que o objetivo proposto foi 

alcançado, sendo assim, ao executar as etapas descritas no método serão obtidos 

resultados, e esses devem ser convincentes. 

 Porém, antes de descrever o método, foi necessário definir um 

posicionamento filosófico para norteamento da pesquisa, conforme recomendação 

de Easterbrook et al(2008). Este posicionamento pode ser classificado em: 

Positivista ou pós-positivista, Teoria Crítica, Construtivista ou interpretativista e 

Eclético ou pragmático. 

Para esta pesquisa, o posicionamento foi classificado como construtivista 

quando diz que o conhecimento científico não pode estar dissociado do contexto 

humano e coletam dados qualitativos sobre atividades humanas, além do que, 

geralmente é abordado em estudos de casos e surveys (EASTERBROOK et 

al,2008). Sendo assim, este pensamento filosófico se adequa a este estudo, pois 

visa investigar a influência de fatores humanos em projetos de desenvolvimento ágil 

e como método de pesquisa será utilizada a execução de um survey. 

A divisão das seções deste capítulo está disposta em: 

 Quadro metodológico: Apresenta a classificação da pesquisa de acordo 

com os parâmetros definidos. 

 Ciclo da pesquisa: Nesta seção serão detalhadas todas as fases desta 

pesquisa como: (i) revisão sistemática da literatura (RSL) e (ii) survey. 

 

3.1 Quadro metodológico 

 Diante da especificação do quadro metodológico pode-se compreender a 

teoria utilizada na pesquisa, assim como, a metodologia específica empregada e 

desta forma, obter o rigor científico a este estudo (MARCONI e LAKATOS, 2011). O 

quadro 3.3 apresenta a abordagem utilizada no estudo, o objetivo geral, construção 
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do referencial teórico, técnicas de pesquisa, método de procedimento, natureza das 

variáveis e variáveis independentes e dependentes. 

 

Método de abordagem Indutivo. 

Objetivo da pesquisa Exploratória. 

Construção do referencial teórico Revisão ad-hoc da literatura. 

Técnicas de pesquisa Revisão Sistemática da Literatura (RSL). 

Pesquisa de Campo (Survey). 

Método de procedimento 

(Codificação e Análise dos dados) 

Escala de Likert de 5 pontos para o survey. 

Análise Temática da RSL. 
 

Natureza das variáveis Quantitativa e Qualitativa. 

Variáveis independentes Métodos ágeis. 

Desenvolvimento de software. 

Variáveis dependentes Fatores humanos. 

Quadro 3.3 – Quadro metodológico da pesquisa. 

O método de abordagem indutivo foi selecionado, pois partindo de dados 

particulares, devidamente constatados, inferem-se conclusões prováveis, não 

contidas nas partes examinadas (MARCONI e LAKATOS, 2011). Desse modo, foram 

criadas expectativas e credos de que existe uma influência dos fatores humanos em 

métodos ágeis. 

Considerou-se como uma pesquisa exploratória, pois segundo GIL(2007) este 

tipo de pesquisa objetiva obter maior familiaridade com o problema e podem ser 

utilizados questionários com pessoas que já tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado. Sendo assim, será necessária para este projeto, a realização 

de questionários com pessoas chaves do processo de desenvolvimento ágil de 

software. 

Para obter maior conhecimento com o tema proposto desta dissertação, 

objetivou-se fazer uma revisão ad-hoc da literatura como forma de encontrar quais 

fatores humanos estão sendo utilizados recentemente em projetos de 

desenvolvimento de software e, por conseguinte, quais destes são utilizados no 

desenvolvimento ágil de software. Esta pesquisa bibliográfica permitiu o 

conhecimento de uma gama de fenômenos dispersos na literatura(vide APÊNDICE 

B). 



29 
 

 

O escopo desta pesquisa envolveu duas técnicas de pesquisa: a condução de 

uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) com o objetivo de identificar, analisar e 

interpretar as evidências empíricas da literatura, no que se refere ao impacto dos 

fatores humanos sobre os projetos de desenvolvimento ágil de software 

(KITCHENHAM, 2007) e a execução de um survey para coletar informações, 

descrever, comparar, ou explicar conhecimento, atitudes e comportamento 

(PFLEEGER e KITCHENHAM, 2001).Sendo assim, este método de pesquisa tem a 

finalidade em esclarecer a influência de fatores humanos em projetos de 

desenvolvimento ágil de software. Para realização da coleta de dados serão 

utilizados questionários. 

Por fim, de acordo com a definição de Marconi e LAKATOS(2008) sobre 

variáveis, neste trabalho Fatores Humanos são definidos como variáveis 

dependentes, que são afetadas pelas variáveis independentes, formadas por 

Métodos ágeis e Desenvolvimento de software.  

3.2 Ciclo da pesquisa 

 Esta seção apresenta as principais fases realizadas ao longo deste estudo, 

com uma breve descrição e o relacionamento entre estas etapas (vide Figura 3.2). 

 
Figura 3.2 – Ciclo da Pesquisa. 
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(1) Para a fase de concepção, foi realizada uma revisão ad-hoc da literatura com o 

objetivo de entender o que está sendo pesquisado sobre métodos ágeis e fatores 

humanos. Foram utilizados artigos e livros como fontes de leitura. De posse dos 

conceitos e teorias inerentes ao tema da pesquisa foram identificadas as lacunas 

sobre a área de estudo. Sendo assim, definiu-se o problema de pesquisa e os 

objetivos a serem investigados. 

(2) Com a base teórica adquirida, iniciou-se a fase de planejamento com a definição 

das questões de pesquisa a serem respondidas com o resultado desta dissertação. 

Por conseguinte, os instrumentos para coleta de dados (revisão sistemática da 

literatura e questionário) foram planejados e elaborados. 

(3) Para a fase de coleta de dados, tais atividades foram executadas separadamente 

e de forma sequencial. Por primeiro, com o protocolo da Revisão Sistemática da 

Literatura (RSL) da fase anterior, foi conduzida a RSL com as seguintes atividades: 

Busca automática e manual, aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 

avaliação da qualidade, extração e síntese dos dados. Posteriormente, através da 

obtenção do protocolo do survey, foi caracterizada a população de estudo e por fim, 

aplicaram-se os questionários para especialistas. 

(4) Após os dados serem coletados, tanto através da RSL quanto do survey, foram 

analisados visando responder as questões de pesquisas propostas nesta 

dissertação. 

(5) Na última etapa, a fase de consolidação, foram apresentadas as contribuições 

para a teoria e para a prática, as limitações desta dissertação e a descrição de 

possíveis trabalhos futuros. Por fim, a elaboração do relatório final. 

 Na seção a seguir, serão melhor detalhados os procedimentos de coleta de 

dados utilizados nesta dissertação e os instrumentos de pesquisa (RSL e Survey) 

adequados. 

 

3.2.1. Procedimento da coleta de dados 

 Com o intuito de responder as questões de pesquisa e alcançar os objetivos 

elencados para esta dissertação, foram utilizadas algumas fontes de informação e 

seleção de um método de pesquisa para a coleta de dados. Esta seção visa explicar 

os dois procedimentos usados para a coleta de dados e são melhor detalhados nas 

subseções a seguir: 
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 Revisão sistemática da literatura (RSL): Expõe uma breve descrição sobre a 

definição de uma RSL e os procedimentos adotados para elaboração do 

protocolo da revisão, documento importante para futuras replicações desta 

RSL. 

 Aplicação dos questionários (survey): Apresenta as principais etapas para a 

elaboração do questionário, como foi conduzido e o resultado obtido de forma 

geral. 

3.2.1.1 Revisão sistemática da literatura 

Uma RSL é uma abordagem para identificar, avaliar e interpretar toda a 

informação relevante de uma particular pergunta de pesquisa ou área de interesse, 

ou seja, a RSL permite enumerar quais estudos estão sendo abordados pelos 

pesquisadores dentro do problema abordado na área de pesquisa (KITCHENHAM et 

al, 2007). 

Ainda de acordo com a autora, uma RSL é um tipo de estudo secundário que 

possui um processo de pesquisa metodologicamente bem definido, para identificar, 

analisar, avaliar e interpretar todas as evidências relacionadas a uma questão de 

pesquisa específica, de forma não tendenciosa. Os estudos que compõem a RSL 

são estudos primários. 

Nesse contexto, uma RSL foi selecionada para este estudo, visando auxiliar a 

resolver a problemática de buscar evidências e concentrar toda a informação 

existente sobre o que se conhece acerca do impacto dos fatores humanos em 

métodos ágeis, respondendo a pergunta especifica sobre este tema: “Qual o impacto 

dos fatores humanos em métodos ágeis?”. 

Uma RSL precisa ser auditável, para isso Kitchenham et al. (2007) sugere 

que seja desenvolvido um protocolo descrevendo todos os procedimentos adotados 

durante a realização da RSL. Desta forma, um protocolo de pesquisa foi definido 

para esta dissertação, que se encontra disponível por completo no APÊNDICE A. A 

seguir, um resumo das seções do protocolo será detalhado: 
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1 – Questões de pesquisa 

Com o objetivo de entender o estado da arte atual sobre o que se sabe em 

relação ao impacto dos fatores humanos em métodos ágeis, este estudo busca 

responder as seguintes questões de pesquisa: 

RQ1: Quais fatores humanos interferem na utilização de métodos ágeis? 

RQ2: Qual o impacto dos fatores humanos em projetos apoiados por métodos 

ágeis? 

 

2 – Estratégias de busca 

Uma das estratégias de busca para os estudos primários pode ser automática 

e/ou manual. Este estudo adota uma abordagem de busca automática e manual que 

será realizada a partir da execução da string de busca, no período de 2001 a 2012, 

refletindo 11 anos de métodos ágeis, desde o início do Manifesto ágil. 

A fim de encontrar o maior número possível de artigos nessa busca 

relacionados a fatores humanos e métodos ágeis, procurou-se abranger as palavras 

chaves desta RSL, combinando as palavras-chaves da RQ1 e RQ2, concatenando 

com operadores booleanos OR e AND. 

String de busca: (“software" OR "development" OR "project" OR "software 

development" OR "software project" OR "system development" OR "development 

application" OR "software engineering" OR "information system development" OR 

"information system engineering" OR "software production") AND ("agile") AND 

("scrum" OR "extreme programming" OR "XP") 

 

3 –Fontes de busca 

Ainda seguindo as recomendações de Kitcheham et al. (2007), foram 

realizadas as buscas automáticas nos principais engenhos recomendados pela 

autora, constituindo em 04 engenhos e as buscas manuais foram realizadas nas 

duas principais conferências de Métodos Ágeis, complementando as buscas 

automáticas. Os detalhes para cada busca encontram-se disponíveis no protocolo 

(seção 4.6 do APÊNDICE A). 

 

4 – Critérios de seleção dos estudos 
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Todos os estudos primários resultantes do processo de busca descrito 

anteriormente foram avaliados com base em critérios de inclusão e exclusão, como 

pode ser visualizado na seção 4.7 do APÊNDICE A. Foram definidos 08 critérios de 

inclusão e 09 critérios de exclusão para serem aplicados sobre os estudos. Caso um 

estudo atendesse todos os critérios de inclusão, ele era incluído em uma planilha 

Excel e caso não se enquadrasse em apenas um critério de exclusão, ele era 

retirado da lista de estudos. 

Para aplicação dos critérios, foram realizados em duas fases: a primeira 

consiste em leitura de Título e Resumo do estudo e na segunda foi feita a leitura de 

Introdução, Metodologia e Conclusão e caso o entendimento sobre o estudo não 

tenha ficado claro, era feito a leitura completa do estudo. 

Foram necessários para esta fase 03 (três) pesquisadores, concluintes do 

mestrado no Centro de Informática (CIn) na Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE) e um revisor, o qual foi o orientador desta dissertação. Os pesquisadores 

foram divididos em duplas, formando 03 (três) grupos, sendo que houve repetição de 

um dos membros da equipe nos grupos formados. Cada dupla de pesquisadores 

aplicou os critérios de inclusão e exclusão individualmente e divulgou seus 

resultados na seleção dos artigos em uma planilha colaborativa. Caso houvesse um 

conflito, um terceiro pesquisador era consultado para solucionar a divergência. 

 

5 – Avaliação da qualidade 

De posse da lista de estudos resultantes da fase anterior, foram necessários 

aplicar critérios de avaliação de qualidade sugeridos por DYBÅe Dingsøyr (2008), 

objetivando compreender as evidências que respondessem as questões de pesquisa 

desta RSL. O modelo de formulário de avaliação da qualidade utilizado encontra-se 

disponível na Seção 4.9 do APÊNDICE A. 

Estes estudos foram divididos novamente para os três grupos de 

pesquisadores, a serem avaliados por eles. E os mesmos procedimentos da etapa 

anterior foram realizados para os conflitos quanto à aplicação dos critérios de 

qualidade sobre cada estudo. 

6 – Extração e Análise dos dados 

 Nesta fase, somente um pesquisador realizou a extração dos dados e 

revisada pelo orientador desta dissertação. A partir da leitura de cada estudo, foram 
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retiradas todas as evidências que respondessem às perguntas de pesquisa. Ainda 

nesta fase, caso algum estudo não respondesse a RQ1, era excluído. 

 Para extrair os dados foram utilizados dois formulários no Microsoft Excel™: 

um tem as características de cada estudo e o outro os resultados encontrados. 

Maiores detalhes destes formulários serão apresentados no capítulo de Resultados. 

 A análise de dados ocorreu em paralelo junto com a extração, com o objetivo 

de aperfeiçoar as duas fases na leitura de cada estudo. Esta etapa serviu para reunir 

toda a informação que fosse relevante para a fase seguinte e que respondesse as 

perguntas de pesquisa RQ1 e RQ2 (vide Quadro 1.1). 

7 – Síntese dos dados 

 Os dados de caracterização de cada estudo como: autor(es), ano, tipo do 

estudo (industrial e/ou acadêmico, método ágil utilizado, método de pesquisa entre 

outros, foram extraídos e sintetizados em uma planilha do Microsoft Excel™. Os 

dados por completo encontram-se na Tabela 4.2. 

Para realizar a síntese dos dados foi selecionada uma técnica para auxiliar no 

processo, a qual se chama análise temática. É um método para identificar, analisar e 

relatar padrões (temas) dentro dos dados e pode descrever experiências, 

significados e a realidade dos participantes e bastante utilizado em pesquisas 

qualitativas (CRUZES e DYBÅ,2011). 

3.2.1.2 Aplicação de questionários (Survey) 

 Um survey é um método de pesquisa utilizado para coletar informações, 

descrever, comparar, ou explicar conhecimento, atitudes e comportamento e 

costuma-se utilizar questionários para coleta de dados (PFLEEGER e 

KITCHENHAM, 2001). 

Desta forma, foi escolhido para esta pesquisa, executar um Survey com base 

em um questionário online, com a finalidade em esclarecer a influência de fatores 

humanos em projetos de desenvolvimento ágil de software. 

O questionário online foi o recurso mais rápido e fácil de obter respostas 

frente um questionário em papel, além disso, a manipulação das respostas está 

menos sujeita a falhas humanas, garante um número maior de respostas em menor 
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tempo e reduz os custos. O questionário foi elaborado utilizando a ferramenta 

Survey Monkey1. 

 Este Survey teve como objetivo mensurar quais fatores humanos impactam 

em desenvolvimento ágil de software no contexto da indústria, tendo como base os 

dados resultantes de uma revisão sistemática da literatura (RSL).  

 A coleta de dados ocorreu entre os dias 20 de outubro de 2014 a 20 de 

novembro de 2014. Foi disponibilizado online através de um link no Survey Monkey 

e divulgado para especialistas em métodos ágeis através de e-mail obtidos junto aos 

orientadores desta pesquisa, na lista de implementadores do MPS.BR e no evento 

Agile Brazil 2014. O questionário pode ser visualizado no APÊNDICE C. 

 O retorno de respostas foi razoável, não havendo necessidade de aplicar os 

questionários de forma presencial. No geral, foram obtidas 186respostas com a 

aplicação dos questionários. Para análise dos dados, foi utilizado a escala Likert de 

5 pontos que mapeou as respostas subjetivas dos participantes para dados 

quantitativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                            
1
https://pt.surveymonkey.com/ 
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4. RESULTADOS 

 Este capítulo apresenta os resultados obtidos após a execução das etapas da 

pesquisa descritas anteriormente. 

 

4.1 Síntese dos resultados da revisão sistemática da literatura 

(RSL) 

 Esta seção descreve os resultados obtidos na condução da RSL e que 

permitem responder as seguintes perguntas de pesquisa desta dissertação: RQ1 - 

Quais fatores humanos interferem na utilização de métodos ágeis? e RQ3 - Qual o 

impacto dos fatores humanos em projetos apoiados por métodos ágeis?.  

 No início desta RSL, faziam parte da equipe 04 (quatro) pesquisadores, sendo 

03(três) do mestrado em Ciência da Computação no CIn (Centro de Informática) da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e um professor orientador, todos com 

experiência no processo de revisões sistemáticas. 

 Para tentar minimizar um possível viés na seleção dos estudos, todas as 

fases da revisão foram executadas por pelo menos dois pesquisadores. Desta 

forma, um mesmo estudo era analisado por mais de um pesquisador. Somente a 

fase de extração e análise de dados foi realizada pela autora desta pesquisa. 

 A Figura 4.3 expõe o resumo do processo de seleção da RSL de forma 

quantitativa dos estudos resultantes em cada fase. A seguir serão descritas todas as 

fases da RSL com base no protocolo apresentado no Capítulo 3 e disponível 

integralmente no APÊNDICE A. 
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Figura 4.3 – Resultados do processo de seleção. 

 

FASE 1 – Busca automática e manual: Nesta fase construiu-se uma String 

genérica, uma vez que cada engenho de busca possui a sua sintaxe específica, e 

esta String genérica deve ser adaptada em cada um deles. 

 De posse da String, a busca manual e automática foram realizadas entre os 

meses de Agosto e Setembro de 2013, resultando em 9.150 estudos, sendo 7.991 

resultantes das buscas automáticas realizadas em quatro engenhos eletrônicos 

(Compendex2(1.131), Science Direct3 (578), Scopus4 (3.731), IEEE Xplore5 (2.531)) 

e os 1.159 estudos resultantes das buscas manuais nos anais das conferências 

distribuídos em: Agile Conference (510), XP Conference (649). Todos esses estudos 

foram identificados com um ID, seus dados catalogados em uma planilha Excel™ e 

                                            
2
http://www.engineeringvillage.com 

3
http://www.sciencedirect.com/ 

4
http://www.scopus.com/ 

5
http://ieeexplore.ieee.org/ 
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para armazenamento dos arquivos utilizou-se um repositório online, o qual foi 

compartilhado com todos os pesquisadores. 

 

FASE 2 – Seleção dos estudos pelo título e resumo: Para iniciar esta fase, foi 

necessária a realização de testes pilotos com o objetivo de nivelar o entendimento 

de todos os pesquisadores quanto aos procedimentos e conceitos a serem utilizados 

nesta RSL. O teste piloto consistiu na leitura de 45 estudos, escolhidos 

aleatoriamente na planilha disponível, em que cada pesquisador realizou a leitura do 

título e resumo e analisou individualmente cada estudo em relação aos critérios de 

seleção.  

 Após isso, as planilhas de seleção dos estudos foram comparadas e os 

conflitos foram discutidos em reunião de consenso pela dupla. Dessa forma, foram 

rejeitados 3.476 estudos, pois foram considerados irrelevantes para o escopo da 

pesquisa e 3.144 estudos eram duplicados, restando 2.530 estudos potencialmente 

relevantes. 

 

FASE 3 – Seleção dos estudos pela introdução e conclusão: Foram 

estabelecidos critérios de Inclusão e Exclusão e novamente uma reunião de 

esclarecimentos foi realizada entre os pesquisadores. Em outubro de 2013, os 2.530 

estudos resultantes da fase anterior foram analisados pelos pesquisadores através 

da leitura de introdução e conclusão de cada estudo, aplicando os critérios de 

inclusão e exclusão (ver seções 4.7.1 e 4.7.2 do APÊNDICE A) e quando 

necessário, os estudos eram lidos por completo. 

 Durante esta fase, 348 estudos não estavam acessíveis na íntegra, pois eram 

pagos. Para tentar solucionar esse problema, enviamos e-mails solicitando uma 

cópia dos estudos aos autores e obtivemos 65 respostas. Desta forma, foram 

analisados 2247 estudos disponíveis e ao final da fase,61 estudos foram 

considerados relevantes para a pesquisa e 2.186 irrelevantes. 

FASE 4 – Avaliação da qualidade: Nesta fase, os 61 estudos resultantes da fase 

anterior foram analisados por cada pesquisador aplicando critérios de qualidade (ver 

seção 4.9 do APÊNDICE A). Os resultados da avaliação de cada estudo estão 

disponíveis no APÊNDICE D. 
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 Após solucionar os conflitos entre os pesquisadores, restaram 51 estudos, 

pois houve consenso entre os pesquisadores que 10 estudos eram necessários 

serem excluídos já que não respondiam as perguntas de pesquisa. Cada estudo foi 

distribuído em uma faixa de qualidade disposta em: Baixa (0), Média (0), Boa (15), 

Muito Boa (28), Excelente (8). Não houve estudo excluído pelo motivo de baixa 

qualidade. 

 

FASE 5 – Extração e análise dos dados: A fase de extração dos dados foi 

realizada integralmente pela autora da pesquisa e revisada pelo orientador, em que 

consistiu em fornecer os dados demográficos dos 48 estudos resultantes após a 

extração, pois ainda tinham 3 (três) estudos considerados como trabalhos 

duplicados. A fase de análise dos dados será melhor descrita na subseção 4.1.1. 

 Sendo assim, na extração dos dados foram retirados dos estudos os dados 

de contexto e publicação e as tabelas com estes dados podem ser visualizadas no 

APÊNDICE E. 

 Na figura 4.4, pode-se visualizar que a maioria dos estudos foram retornados 

do engenho de busca Compendex (27), por conseguinte, a pontuação dos outros 

engenhos Science Direct (2), Scopus (16) e IEEE (3). 

 

Figura 4.4 – Porcentagem dos engenhos de busca. 

 

56% 

4% 

34% 

6% 

Engenhos de busca 

Compendex Science Direct Scopus  IEEE 
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 Os dados da Tabela4.1ressaltam o número de estudos para cada método de 

pesquisa adotado nos 48 estudos selecionados ao final da RSL: Survey (7); Estudo 

de caso (27); Experimento (2); Grounded Theory (8); Etnografia (2); Goal Question 

Metric (1); Pesquisa Qualitativa (1). Pode-se concluir que o método de pesquisa 

mais utilizado é Estudo de caso e em seguida, têm-se Surveys. 

Tabela 4.1 – Número de estudos por método de pesquisa. 

Método de pesquisa Número de estudos Porcentagem 

Estudo de caso 27 56% 

Survey 7 15% 

Grounded Theory 8 17% 

Etnografia 2 4% 

Experimento 2 4% 

Goal Question Metric 1 2% 

Pesquisa qualitativa 1 2% 

Total: 48 100% 

 

  

4.1.1. Análise dos dados 

 Esta seção apresenta a síntese dos resultados obtidos ao final da revisão 

sistemática da literatura, objetivando responder as perguntas de pesquisa a que se 

propõe esta RSL. 

Questão de pesquisa 1 
 
RQ1: Quais fatores humanos interferem na utilização de métodos ágeis? 

 Para responder a esta pergunta, foi necessário definir o constructo Fator 

Humano. SHARP (2005) afirma que fatores humanos são alguns tipos 

de fatores sociais que surgem a partir de diversas interações e que precisam ocorrer 

para que o processo de desenvolvimento de software possa fluir. Para Cockburn 

(2002) pode ser descrito como alguma questão humana causada por um time de 

pessoas trabalhando juntas. Sendo assim, nesta RSL, abordou-se o conceito de 

Cockburn (2002) em que fator humano é toda interação ou capacidade humana 

ocorrida durante o processo de desenvolvimento ágil de software e englobou 

aspectos sociais, cognitivos, humanos, pessoais e sociológicos. Dentre os 48 

estudos selecionados ao final desta revisão, concluiu-se que existem 12 fatores 
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humanos (ver Tabela 4.2) considerados relevantes em métodos ágeis segundo as 

evidências retiradas destes artigos. Tais fatores são: 

Tabela 4.2 - Fatores humanos. 

Fator humano Estudos 

Comunicação (23) 

[S0027];[S0042];[S0203];[S0205];[S0207];[S0229];[S0231];[S0263];[S0290];[S0

307];[S0318];[S0392];[S0401];[S0416];[S0520];[S0596];[S0608];[S0738];[S0906

];[S3191];[S4147];[S4477];[S5726] 

Aspectos Culturais (2) [S0027];[S1548] 

Liderança (3) [S0042];[S0203];[S4342] 

Motivação (3) [S0042];[S0229];[S5726] 

Bem-estar (1) [S0065] 

Autonomia (2) [S0203];[S1462] 

Conhecimento (5) [S0520];[S0521];[S3192];[S4845];[S5124] 

Experiência (1) [S0521] 

Aprendizado (2) [S1107];[S1548] 

Colaboração (6) [S0203];[S0263];[S0401];[S0521];[S1549];[S2224] 

Confiança (8) [S0203];[S0205];[S0229];[S1052];[S1107];[S4845];[S5207];[S7732] 

Envolvimento do 

(2)Cliente [S3521];[S4011] 

  

 Após isso, foram retiradas as evidências de cada fator humano nos estudos 

para elencar quais fatores humanos impactam no desenvolvimento ágil de software: 

 

1) Comunicação: Este fator é ressaltado dentro de métodos ágeis, agregando uma 

série de benefícios para aumentar a interação entre os membros do time, conforme 

evidências:  

 [Begel e Nagappan]: “Most view ASD favorably due to improved 

communication between team members,…” 

 [Moe, Dingsøyr e Kvangardsnes]: “Two important factors to achieve team 

performance are feedback and communication.” 

 [Dorairaj, Noble e Malik]: “Effective communication is crucial for distributed 

Agile software development…” 

 [Inayat, Noor e Inayat]: “adequate communication among teams and 

stakeholder involvement by promoting Agile acquaintance in teams.” 
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 [Fernando, Hall e Fitzpatrick]: “Frequent communication between project 

stakeholders is core to agile software development” 

 [Korkala, Pikkarainen e Conboy]: “Efficient communication is one of the most 

essential factors in development, and is even more important in agile or 

distributed environments” 

 [Korkala, Abrahamsson e Kyllonen]: “Agile software development emphasizes 

face-to-face communication as the primary communication channel between 

the project participants.” 

 [Koskela e Abrahamsson]: “According to XP literature the smooth 

communication between developers and customers are important aspect for 

the project's success.”[Green, Mazzuchi e Sarkani ]: “In addition, research has 

shown that having development teams work in the same physical environment 

improves communication and solidifies clarity. Unambiguous, succinct, and 

direct communication is important for an ASD team during all phases of 

development.” 

 [Paasivaara, Durasiewicz e Lassenius]: “The scores for communication and 

collaboration have risen continuously since they started using Scrum.“ 

 

 Além disso, métodos ágeis são implementados facilmente quando promovem 

a importância da comunicação, segundo evidências:  

 [Pries-Heje e Pries-Heje]: “We conclude that Scrum works so well because it 

provides communication,…” 

 [Paasivaara, Durasiewicz e Lassenius]: “Positive experiences of using scrum 

included improved communication, trust and motivation, as well as better 

perceived quality.” 

 [Pikkarainen, Haikara e Salo]: “Communication is an important factor in 

software development and, thus, a relatively common success factor, when 

discussing change in software development projects and teams.”; “the use of 

agile methods follows agile principles that are said to improve 

communication.” 

 [Mishra e Mishra]: “Effective communication, collaboration, and coordination 

are the main contributing factors for success in agile methods.”; 
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“Communication, collaboration, and coordination are significant components of 

software development in general and specifically to agile methodology of 

software development, which is becoming popular.” 

 [Sfetsos, Angelis e Stamelos]: “The ability to successfully implement the XP 

process varies from company to company and is heavily based on tacit 

knowledge, skilled and motivated employees and frequent communication.” 

 [Korkala, Pikkarainen e Conboy]: “Our observations support the argument that 

the agile practices are the most successful in the environments where rapid 

communication is enabled.” 

 
 Outras evidências relatam que Comunicação é um fator chave dentro de 

métodos ágeis como em:  

 [Moe, Dingsøyr e Dybå]: “Leadership and collaboration, informal 

communication and an organic (flexible and participative, encouraging 

cooperative social action) organizational form are other characteristics of agile 

software development.” 

 [Abdullah, Sharp e Honiden]: “Agile practice emphasizes communication and 

downplays documentation.” 

 [Fruhling e Dunbar]: “Perhaps, the reason why so much emphasis was placed 

on communication was that in the XP environment, communication is key.” 

 [Moe e Dingsøyr]: “Communication is supported in Scrum with feedback on a 

daily basis in addition to in the end of each sprint. “  

 [Asnawi, Gravell e Wills]: “Therefore, the emphasis on communication in Agile 

helps to solve the problem.”; “On the basis of these initial interviews it seems 

the most important people factor can be classified as knowledge, mindset, 

commitment, management involvement, knowledge transfer, organizational 

structure and communication.” 

 [Dorairaj, Noble e Malik]: “Participants recognize that Agile methods value 

courage and open communication.” 

 

2) Aspectos culturais: Este fator é importante no desenvolvimento ágil de software 

como foi relatado na evidência: 
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 [Begel e Nagappan]: “Cultural issues also play into adoption of Agile 

development.” 

 

E é determinante para o sucesso de projetos ágeis como em:  

 [Misra, Kumar e Kumar]: “Determining the factors that lead to the success of 

software development projects that want to adopt ASD practices. We have 

found that 9 of the 14 hypothesized factors significantly relate with success. 

They are customer satisfaction, customer collaboration, customer 

commitment, decision time, corporate culture…” 

 

3) Liderança: Este fator é favorecido pela utilização de métodos ágeis como pode 

ser visualizado nas evidências: 

 [Moe, Dingsøyr e Kvangardsnes]: “Agile methodologies supports this view and 

requires a shift from command and control management to leadership-and 

collaboration.” 

 [Moe, Dingsøyr e Dybå]: “Leadership and collaboration, informal 

communication and an organic (flexible and participative, encouraging 

cooperative social action) organizational form are other characteristics of agile 

software development.” 

 [Dubinsky e Hazzan]: “Agile software engineering adopts a leadership style 

that empowers the people involved in the development process.” 

 

4) Motivação: Este fator é importante para o time como descrito em:  

 [Moe, Dingsøyr e Kvangardsnes]: “Also leadership, in addition with 

composition and motivation, are of near universal importance to teams.” 

 Além de positivas experiências na melhoria deste fator utilizando Scrum na 

evidência: 

 [Paasivaara, Durasiewicz e Lassenius]: “Positive experiences of using scrum 

included improved communication, trust and motivation, as well as better 

perceived quality.” 
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5) Bem-estar: Foi definido pela junção de 04 (quatro) constructos: ansiedade, 

contentamento, depressão e entusiasmo. E de acordo com a evidência abaixo o 

método ágil XP tem um positivo impacto no bem-estar dos desenvolvedores: 

 [Syed-Abdullah, Holcombe e Gheorge]: “The study reveals that XP 

methodology has a positive impact on the wellbeing of the developers with the 

exception of contentment in the most volatile project.” 

 

6) Autonomia: Este fator estimula os membros do time na participação e 

envolvimento da organização, conforme trecho do estudo de: 

 [Moe, Dingsøyr e Dybå]: “Autonomous teams stimulate participation and 

involvement, and an effect of this is increased emotional attachment to the 

organization, resulting in greater commitment, motivation to perform and 

desire for responsibility.” 

 

Além de ser um dos fatores principais em métodos ágeis: 

 [Ghanam, Maurer e Abrahamsson]: “Additionally, we discussed team 

autonomy as another key concept in agile methods,…” 

 

7) Conhecimento: Este fator foi classificado como Pessoal:  

 [Asnawi, Gravell e Wills]: “On the basis of these initial interviews it seems the 

most important people factor can be classified as knowledge, mindset, 

commitment, management involvement, knowledge transfer,…”  

 

E como sociológico, conforme trecho do artigo:  

 [Senapathi, Middleton e Evans]: “Some of the specific individual sociological 

factors that impact usage include attitude, experience, technical knowledge 

and expertise”.  

 

Algumas práticas ágeis favorecem o compartilhamento de conhecimento: 

 [Melnik e Maurer]:  “User stories, narratives, and metaphors are viewed as 

important instruments for knowledge sharing.” 
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Além de auxiliar no sucesso de métodos ágeis: 

 [Dorairaj, Noble e Malik]: “effective knowledge sharing in the team is 

imperative for the success of agile projects.” 

 

8) Experiência: A presença desse fator aumenta os níveis de produtividade no time, 

conforme evidência: 

 [Dorairaj, Noble e Malik]: “…and high level of team experience is said to 

contribute to increased productivity.” 

 

9) Aprendizado: Este fator pode aumentar as chances de sucesso de métodos 

ágeis, segundo: 

 [Misra, Kumar e Kumar]: “People should be eager to share information with 

one other, continuously learn. This increases the chances of ASD practices. 

 

10) Colaboração: Este fator é uma importante característica dentro de métodos 

ágeis conforme evidências:  

 [Moe, Dingsøyr e Dybå]: “Leadership and collaboration, informal 

communication and an organic (flexible and participative, encouraging 

cooperative social action) organizational form are other characteristics of agile 

software development.” 

 [Inayat, Noor e Inayat]: “Main focus of these methods is on collaboration with 

the customer and with-in the teams.” 

 [Paasivaara, Durasiewicz e Lassenius]: “The scores for communication and 

collaboration have risen continuously since they started using Scrum. “ 

 

Além de favorecer o sucesso desses métodos: 

 [Senapathi, Middleton e Evans]: “The team’s high levels of experience, 

technical knowledge and competence, and working in a collaborative, 

autonomous and self-organizing team style affected the successful usage of 

agile practices.“ 

 [Misra, Kumar e Kumar]: “customer collaboration is a vital feature and an 

important success factor in agile software development.” 
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11) Confiança: Este fator é favorecido ao utilizar métodos ágeis conforme 

evidências: 

 [Moe, Dingsoyr e Dybå]: “performance trust was established relatively fast 

between the Scrum team and the project manager, based on the principle of 

daily Scrum-of-Scrums meetings, the burn-down chart, and deliveries as the 

result of each Sprint.”; [Pries-Heje, Pries-Heje]: “Scrum has mechanisms for 

building trust – even at a distance;” 

 [Paasivaara, Durasiewicz e Lassenius]: “Positive experiences of using scrum 

included improved communication, trust and motivation, as well as better 

perceived quality.”;  

 [Noordeloos, Manteli e Vliet]: “Therefore, all Scrum members know each 

other, trust is increased, and they are more motivated to collaborate as a 

team.” 

 [McAvoy e Butler]: “Previous research has specifically associated agile 

methods with empowerment and trust; these are regarded as critical factors 

for an agile organization.” 

 [Dorairaj, Noble e Malik]: “We found that trust is an important concern 

generally for agile teams,…” 

 [Zaineb, Shaikh e Ahsan]: “According to experts, honesty towards working 

code and mutual trust with team members working with goodwill are the two 

major concepts of agile approach which can be achieved through Team 

proximity, intense interaction between team members and a close partnership 

with customers.” 

 

12) Envolvimento do cliente: Este é um dos fatores principais dentro de métodos 

ágeis que precisa do envolvimento do cliente, segundo evidências: 

 [Lohan, Conboy e Lang]: “Having a customer focus is one of the main aims of 

an ASD team.” 

 [Karhatsu, Ikonen d Kettunen]: “and lack of customer involvement was “the 

biggest problem” because “Agile [requires] fairly strong customer involvement” 

(P4, P17, P30).” 
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Questão de pesquisa 2 

RQ2: Qual o impacto dos fatores humanos em projetos apoiados por métodos 

ágeis? 

 De posse dos resultados da RQ1, procurou-se analisar qual o impacto destes 

fatores humanos em projetos ágeis. Retirou-se dos artigos evidências que 

retratassem de que forma eles influenciavam e procurou-se categorizar cada tema 

através da abordagem da análise temática. Cada tema foi incluído na coluna 

Categoria. A ausência ou presença do fator humano foi inserida em uma categoria 

chamada Status e o Impacto podia ser positivo (+) ou negativo (-). 

 Apoiada pelos procedimentos de análise temática, todas as categorias foram 

criadas com base na interpretação das evidências dos estudos e com a finalidade de 

agrupar o impacto destes fatores humanos, podendo ser melhor visualizado na 

Tabela 4.3: 

Tabela 4.3 - Impacto dos fatores humanos. 

Categoria Fator humano Status Impacto Estudos 

Time 

Colaboração Presente + [s0263]; [s0401]; [s5124] 

Aspectos 

culturais 

Ausente - [s5207] 

Envolvimento do 

cliente 

Ausente - [s0195] 

Presente + [s7537] 

Liderança Presente + [s4022]; [s0392]; [s4342] 

Confiança 
Ausente - [s0392]; [s5207]; [s0596] 

Presente + [s5207];[s7732];[s0392];[s1052] 

Motivação Ausente - [s1462] 

Conhecimento 
Ausente - [s0520] 

Presente + [s3192]; [s4845]; [s5124] 

Autonomia 

Presente - [s1462]; [s0203] 

Ausente - [s0520];[s0203] 

Presente + [s4022]; [s0203] 

Comunicação 

Ausente - [s0027]; [s0196]; [s0231]; [s0290]; 

[s1462]; [s4772]; [s5207] 

Presente + [s0027]; [s0065]; [s0205]; [s0229]; 

[s0231]; [s0401]; [s0512]; [s0596]; 

[s0738]; [s1052]; [s1462]; [s2224]; 

[s2271]; [s4277] 

Sucesso dos projetos 
Aspectos 

culturais 

Presente + [s5207] 

Ausente + [s5207] 
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Envolvimento do 

cliente 

Ausente - [s0195] 

Presente + [s7537] 

Comunicação Presente + [s0738]; [s1548]; [s2224] 

Desenvolvimento 

Envolvimento do 

cliente 

Presente + [s3191] 

Liderança Ausente - [s0042] 

Conhecimento Presente + [s0196] 

Comunicação 

Presente + [s0318];[s0401];[s0906];[s2224]; 

[s4277];[s4581] 

Ausente - [s0520];[s4022];[s5726] 

Presente - [s0906] 

Requisitos 

Envolvimento do 

cliente 

Presente - [s4011] 

Ausente - [s4011] 

Presente + [s7732] 

Conhecimento Ausente - [s0205] 

Comunicação Presente + [s4277] 

Práticas ágeis 

Envolvimento do 

cliente 

Presente + [s0608] 

Conhecimento Presente + [s5124] 

Comunicação 
Presente + [s0196];[s0229];[s0290];[s0318] 

Ausente - [s0229];[s0290] 

Tomada de decisão 

Liderança Presente + [s0042] 

Aprendizado 
Ausente - [s1107] 

Presente + [s4022] 

Autonomia Presente - [s1462] 

Comunicação Presente + [s0596];[s1548] 

Cliente 
Colaboração Presente + [s4342] 

Comunicação Presente + [s0608];[s3521];[s4277] 

 

 Em seguida, de posse das evidências, foi possível elencar os fatores 

humanos e seus impactos em diversos temas como: 

 

1) COLABORAÇÃO: 

 

Time -podem ser evidenciados impactos positivos quando melhora a comunicação e 

o compartilhamento de conhecimento entre o time de acordo com a evidência: 
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 [Inayat, Noor e Inayat]:“Collaboration being one of the foremost features of 

Agile Methods makes the team communication and share knowledge 

extensively” 

Um bom relacionamento de colaboração entre o time pode melhorar a 

comunicação remota entre times de desenvolvimento de software global para que 

trabalhem efetivamente: 

 [Paasivaara, Durasiewicz e Lassenius]: “Frequent visits are used to build and 

maintain collaboration relationships between distributed team members. A 

good collaboration relationship needs to be created for the remote 

communication to work effectively.”  

E a colaboração com o cliente melhora a comunicação com o time de 

desenvolvimento: 

 [Dorairaj, Noble e Malik1]:“Customer collaboration improves communication 

with development teams”. 

 

Cliente – Tem impacto positivo, pois o relacionamento colaborativo com o cliente faz 

com que o CL (Change Leader) esteja atento ao feedback e satisfação do cliente: 

[Dubinsky e Hazzan]:“Such highly collaborative relationships with the customer 

cause the CL to be highly sensitive to the customer feedbacks and satisfaction.” 

 

2) ASPECTOS CULTURAIS: 

 

Sucesso dos projetos – Com impacto positivo quando um time com características 

similares a cultura social formada entre eles, promove o sucesso dos projetos em 

métodos ágeis: 

 [Misra, Kumar e Kumar]: “Societal culture was observed to have a significant 

relationship with Success suggesting that having people in the society who are 

communicative, dynamic, progressive in attitude, and having team members 

with similar social culture, taken together, are important success factors. 
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Time – A ausência desses aspectos tem impacto negativo, pois a falta de 

entendimento cultural afeta os esforços do time para construir confiança e outros 

aspectos do trabalho do time: 

 [Dorairaj, Noble e Malik]:“A lack of cultural understanding can affect the team’s 

effort for building trust and other aspects of the team’s work"  

E palavras que tem diferentes significados culturais pode gerar conflitos 

desnecessários entre os indivíduos e criar circunstâncias para perda de confiança 

entre esses indivíduos: 

 [Dorairaj, Noble e Malik]:"Some spoken words that have different meanings in 

different cultures can give rise to unnecessary conflicts between individuals, 

and create circumstances to loose trust among those particular individuals" 

 

3) ENVOLVIMENTO DO CLIENTE:  

 

Time –O envolvimento é negativo quando o time e o cliente estão distantes 

geograficamente, devido a problemas de comunicação e coordenação: 

 [Hoda, Noble e Marshall]:“Distance between the team and their customers 

promoted misunderstandings (P11) and caused lack of customer involvement 

due to problems of communicating and coordinating over distances” 

E quando as equipes não conseguem esclarecer com o cliente os requisitos 

necessários a tempo do início do desenvolvimento do projeto: 

 [Hoda, Noble e Marshall]:“As a result of insufficient or ineffective customer 

involvement, the development teams were unable to gather requirements and 

to get customer reps to clarify them in time for development to commence.” 

O impacto é positivo quando foi apreciado pelo time de desenvolvimento e eles 

perceberam que o cliente valorizando a organização, os ajuda a estarem motivados 

no time: 

 [Abrahamsson]: “However, the mere presence of the customer was highly 

appreciated by the development team. They viewed that the customer 

organization values the system high and this was seen to work as a motivating 

factor for the team.” 
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Perda nos negócios - Possui um impacto negativo, pois pode afetar a perda nos 

negócios quando clientes não querem estar envolvidos em projetos ágeis: 

 [Hoda, Noble e Marshall]:“The most extreme consequence of lack of customer 

involvement was business loss that the vendor organization suffered because 

there was “no match between what Agile says and the way [the customers] 

wanted.” (P17). Some customers were explicitly opposed to Agile practices 

and did not want to be involved in an Agile project. Some Agile vendor 

organizations, in such cases, decided to suffer business loss over working on 

an Agile project with no customer involvement.” 

 

Participação em projetos ágeis – Tem impactos negativos, pois a participação do 

cliente não está sendo tão representativa como métodos ágeis demandam: 

 [Hoda, Noble e Marshall]:“The results reveal that customers are not as 

involved on these agile projects as Agile methods demand.” e “they may assist 

agile teams facing similar lack of customer involvement.”  

E quando há a presença do cliente pode-se criar uma falsa sensação de 

confiança durante o desenvolvimento: 

 [Koskela e Abrahamsson]:“The empirical case demonstrates that while 

customer was present close to 100% with the development team, only 21% of 

his work effort was required to assist the team in the development. However, it 

is also shown that an on-site customer may create a false sense of confidence 

in to the system under development.”. 

 

Desenvolvimento – Impacta de forma positiva durante o desenvolvimento, não 

precisando obter demora na resposta do cliente durante as dúvidas relacionadas ao 

projeto: 

 [Koskela e Abrahamsson]:“the presence of the customer was highly 

appreciated: "Very good. If there is a some problem one can just sing out. 

There is no need to send email or drop in somewhere." The daily participation 

was perceived to be very important. The developers were asked whether, e.g., 

one day a week would suffice: "No, [one day a week] is not enough." "At least 
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once per day the customer should be present." "Not necessarily a whole day, 

but he should be present every day." 

 

Requisitos – Os impactos são positivos, pois ter um cliente para esclarecer os 

requisitos pode ser um problema devido a sua indisponibilidade: 

 [Hoda et.al]: “Getting customer representatives to clarify requirements is also 

a problem because of their unavailability.” 

 

Obtém-se rápido feedback para satisfazer os requisitos do cliente: 

 [Zaineb, Shaikh e Ahsan]:“the importance of client involvement during the 

development process thus frequent demonstrations are usually planned to 

give the customer more understanding of system functionality and getting 

quick feedback to satisfy client's requirements.”  

E o impacto é negativo quando pode resultar na incapacidade de resumir os 

requisitos em tempo para as iterações, produzindo um projeto separado ou perda de 

produtividade: 

 [Hoda et.al]:“If the participants applied Agile methods by-the-book then 

insufficient or ineffective customer involvement meant that development teams 

were unable to gather requirements and to get customer representatives to 

clarify them in time for development to commence. Inability to gather 

requirements in time for the iterations could result in “the project get[ting] 

stalled” (P5) or loss of productivity.” 

 

Técnicas ágeis – Com a presença do envolvimento do cliente e ao utilizar 

“meetings” contribui positivamente para o sucesso da comunicação: 

 [Korkala, Pikkarainen e Conboy]:“Thus, rapid communication, regular agile 

meetings and involved customer can be seen as factors contributing to the 

more successful communication between the Unit 1 and Unit 3 when 

compared to the Unit 2.“ 

 

Sucesso dos projetos - Foi benéfico para o sucesso dos projetos: 
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 [Rudzki, Hammouda e Mikkola]:“Based on the collected data we can say that 

the customer involvement in the investigated projects was beneficial,…” 

 

4) LIDERANÇA: 

 

Time – Têm impactos positivos, pois a liderança compartilhada é essencial para 

times que têm uma boa autonomia interna: 

 [Karhatsu et.al]:“Shared leadership thus requires that the team has good 

internal autonomy.” 

Para o time autogerenciável a liderança deve ser difundida e não centralizada: 

 [Moe e Dingsøyr]:“The aspect of team leadership is not appropriately 

addressed in Scrum. In a selforganizing team, leadership should be diffused 

rather than centralized.”  

E é requisito para conquistar os objetivos do grupo: 

 [Dubinsky e Hazzan]:“Leadership is a social phenomenon required for 

achieving group’s goals.” 

 

Tomada de decisão – O impacto é positivo, pois estimula a tomada de decisão 

compartilhada: 

 [Moe, Dingsøyr e Kvangardsnes]:“During this phase the team extensively 

used whiteboard prototyping to create sketches of the GUI. They also 

produced diagrams for describing workflow, architecture, and the design. This 

way of working stimulated shared decision-making and then shared 

leadership.” 

 

Desenvolvimento – O impacto é negativo quando não há rotatividade de liderança, 

afeta várias fases do desenvolvimento e até mesmo quando o líder está ausente, o 

trabalho é interrompido: 

 [Moe, Dingsøyr e Kvangardsnes]:“It seemed clear in the project that the team 

leader did not manage to change the company culture and protect the team as 

much as he should do. He lost resources and the team was constantly 

interrupted. However this situation improved in the last phase. He also did not 
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manage to design the team as originally planned, resulting in lacking 

competence, which again made it difficult to rotate leadership. He often 

needed to take leadership regarding design and architecture, but when he was 

absent the work sometimes stopped.” 

 

5) BEM-ESTAR: 

 

Time – O impacto é positivo, pois melhorou a ansiedade, diminuiu a depressão em 

projetos mais dinâmicos e aumentou o nível de entusiasmo da equipe: 

 [Syed-Abdullah, Holcombe e Gheorge]:“In the most dynamic project, it was 

observed that students using the XP methodology experienced lower level of 

anxiety at the end of the Project”; “The analysis of the depression variable 

provided the evidence that XP members experienced a lower depression level 

in the most dynamic project.”; ”At the end of the projects, the enthusiasm level 

was higher amongst the XP members than amongst the designed-based 

members.”  

E melhora o sentimento de entusiasmo por diminuir a complexidade do projeto 

em pequenas estórias: 

 [Syed-Abdullah, Holcombe e Gheorge]:“The ability of the XP approach to cut 

the project complexity into small stories and solving them in stages according 

to the client’s priority, allowed the XP members to retain their enthusiastic 

feelings.” 

O impacto é negativo quando diminuiu o contentamento no final do projeto, em 

projetos mais voláteis: 

 [Syed-Abdullah, Holcombe e Gheorge]: “Both teams experienced a decrease 

in the level of contentment at the end of the project. Initially the XP members 

experienced a higher level of contentment but the rate of decreasing was 

much faster than the Discovery teams.” 

 

Práticas ágeis – O impacto é negativo, haja vista que baixos níveis de ansiedade e 

altos níveis de contentamento e entusiasmo foram descritos quando um certo 

número de práticas ágeis XP foi usado: 
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 [Syed-Abdullah, Holcombe e Gheorge]:“When the number of XP practices 

used was higher, the lower the anxiety level among the developers was 

reported”; “When the number of XP practices used was higher, a higher level 

of contentment among the developers was reported.”; “When the number of 

XP practices used was higher, a higher level enthusiasm among the 

developers was reported.” 

 

6) CONFIANÇA: 

 

Time – Têm impactos positivos, pois ajuda a construir um efetivo e coeso time: 

 [Dorairaj, Noble e Malik]:“Trust fuels team performance and contributes to 

build an effective and cohesive team.” 

Em times auto-organizados, com a característica de nenhum líder para comandar 

o time, ajuda a aumentar a confiança e criar um alto nível de satisfação com o 

trabalho: 

 [Zaineb, Shaikh e Ahsan]:“Being agile allows people to work as self-organized 

teams and need no leader to command them. This type of environment 

creates mutual trust and high level of job satisfaction.” 

Ajuda na construção de times autogerenciáveis: 

 [Moe e Dingsøyr]:“Scrum is not very specific on how to establish mutual trust 

in the development team, although this is implicitly a prerequisite for a self-

organizing team.“ 

E quando o time conhece uns aos outros, eles ficam mais motivados para 

colaborar como um time: 

 [Noordeloos, Manteli e Vliet]:“Therefore, all Scrum members know each other, 

trust is increased, and they are more motivated to collaborate as a team.” 

 

E os impactos negativos são: sem uma confiança mútua, é difícil para o time 

manter os prazos: 

 [Moe e Dingsøyr]:“Scrum does not have mechanisms to directly develop 

mutual trust, but assume that there is a culture of mutual trust in the team. 
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Without mutual trust it will be difficult for the team to commit to the backlog, 

and keep the deadline” 

 

A confiança é afetada em times distribuídos: 

 [Dorairaj, Noble e Malik]:“The self-organizing and collaborative nature of Agile 

teams increases the importance of trust in software development teams. Trust 

is, however, affected in distributed teams.”  

 

Na ausência da confiança, a colaboração foi afetada no time: 

 [Dorairaj, Noble e Malik] “In the absence of trust, collaboration was affected in 

the team. Some customers and managers only collaborated with some 

selected members rather than the entire team.” 

 

E é difícil estabelecer e construir confiança quando o time não trabalha próximo 

geograficamente: 

 [Dorairaj, Noble e Malik]:“Team building and establishing trust are di cult when 

team members do not work together in close proximity.” 

 

Implementação – Tem impacto negativo, pois sem confiança pode afetar o 

envolvimento do cliente na implementação do projeto: 

 [Korkala, Pikkarainen e Conboy]:“We found that the customer was not 

involved in the implementation due to the lack of trust and the customer 

organization’s policies hindered information sharing, thus resulting into 

deliberate information hiding.” 

 

Conhecimento – Tem impacto positivo, já que confiança mútua mais compromisso 

com o projeto afetam para compartilhar o conhecimento entre desenvolvedores: 

 [Yuan et.al]:“The relationship between mutual trust and explicit knowledge 

sharing, as well as implicit knowledge sharing, was significant. As 

hypothesized, when mutual trust between software developer dyads is high, 

they tend to be more motivated to share both explicit and implicit knowledge.” 
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7) MOTIVAÇÃO: 

 

Time – Tem impacto negativo quando a motivação para se comunicar não existe, os 

desenvolvedores recorrem a meios mais informais para se comunicar ou especulam 

algo para resolver uma dependência: 

 [Ghanam, Maurer e Abrahamsson]:“When this motivation is not there, 

developers resort to their hunches to resolve a dependency or may integrate 

with other components in a less than ideal way.” 

  

8) EXPERIÊNCIA: 

 

Produtividade -A experiência do time pode contribuir positivamente para o aumento 

da produtividade: 

 [Senapathi, Middleton e Evans]:“and high level of team experience is said to 

contribute to increased productivity.” 

 

Sucesso em métodos ágeis – Tem impacto positivo, pois o alto nível de 

experiência, acoplando conhecimento técnico, colaboração e autonomia do time, 

tem-se o sucesso na implantação dos métodos ágeis: 

 [Senapathi, Middleton e Evans]:“The team’s high levels of experience, 

technical knowledge and competence, and working in a collaborative, 

autonomous and self-organizing team style affected the successful usage of 

agile practices. “ 

 

9) APRENDIZADO: 

 

Tomada de decisão – Tem impactos positivos como: auxilia o time na tomada de 

decisão correta: 

 [Karhatsu et.al]:“the team cannot make correct decisions in a changing 

environment without learning.” 

E auxiliado por retrospectivas ajuda na melhoria dos processos: 
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 [Karhatsu et.al]:“Also the retrospectives helped the teams to learn and 

improve their processes,…” 

E impacta negativamente quando um ineficiente aprendizado no time pode 

resultar em uma tomada de decisão errônea: 

 [McAvoy e Butler]:“Ineffective decision-making occurs due to the desire to 

conform among group members; this was shown as the cause of ineffective 

learning in the software team studied.” 

 

10) CONHECIMENTO: 

 

Desenvolvimento – Tem impacto positivo, pois através da prática collective 

ownership, há um compartilhamento de conhecimento entre experientes e novatos 

para promover a equidade de informação no código do desenvolvimento do projeto: 

 [Sharp e Robinson]:“Collective ownership is one of the practices that 

underpins XP. Hence it is no surprise that we found knowledge sharing and 

access to relevant expertise to be well supported. For example, in all teams, 

pairs were formed explicitly on occasions to provide a balance between 

experience and novice status in order to expose novices to areas of the code 

that they did not know.” 

 

Requisitos – Tem impacto negativo quando a falta de conhecimento do que é 

tecnicamente possível, pode levar a representantes de usuários a prometer bem 

mais do que os desenvolvedores podem oferecer: 

 [Pries-Heje e Pries-Heje]:“However, lack of knowledge is common. Not only 

will developers lack knowledge of the user domain, users may also lack 

knowledge on what is technically possible. Further, user representatives – i.e. 

user management – may not have sufficient knowledge of the actual practice 

of the users, and sellers may promise more than developers can deliver.” 

 

Time – Os impactos positivos são: o fluxo de compartilhamento de conhecimento é 

mais intenso na direção de analistas para desenvolvedores: 
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 [Melnik e Maurer]:“Our evidence also suggests that knowledge sharing is 

more intensive in the direction from analysts to developers.” 

Este fator não afeta a eficácia da coordenação das duplas de desenvolvedores: 

 [Yuan et.al] “We found that explicit knowledge sharing did not significantly 

affect coordination effectiveness of software developer dyads from interacting 

teams.” 

 

É alcançado através da coordenação, comunicação e colaboração entre os 

membros do time: 

 [Dorairaj, Noble e Malik1]: “Agile methods promotes knowledge sharing 

through coordination, communication and collaboration between team 

members.”  

 

E impacta no sucesso do time, precisando para isso de efetiva comunicação 

entre os membros: 

 [Melnik e Maurer]:“Effective knowledge sharing is imperative for a software 

engineering team to succeed. To achieve that, effective communication, which 

involves both content and relationship dimensions, is required.” 

 

E impacta negativamente, pois reter o conhecimento pode ser um aspecto 

negativo quando o membro deixa o time, devido a natureza dos métodos ágeis 

requerer menos documentação: 

 [Asnawi, Gravell e Wills]:“Using Agile, retention of knowledge is questioned 

when people leave the group. This could occur due to the nature of Agile 

methods, which does not rely on documentation. Therefore, when a person or 

several people move out from a group, they must ensure the next person is 

able to continue the work.” 

 

Expectativa do cliente – Tem impacto negativo quando há longas cadeias de 

intermediários para transferir o conhecimento pode levar a distorção da informação e 

levar a situações em que o produto entregue não atende às expectativas do cliente: 
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 [Melnik e Maurer]: “In addition, the long knowledge transfer chains with many 

intermediaries suffer from information distortion and loss and lead to situations 

when the Product delivered is not what the customer really wanted/needed.” 

 

Comunicação –Impacta positivamente quando é necessário ter o conhecimento em 

comum, para adequadamente interpretar as mensagens comunicadas: 

 [Melnik e Maurer]:“It is important to recognize that any communication, formal 

or informal, requires common knowledge in order to adequately interpret 

messages communicated.” 

 

Práticas ágeis – Têm impactos positivos quando o conhecimento compartilhado é 

impulsionado pelo uso das práticas ágeis Scrum: 

 [Dorairaj, Noble e Malik1]:“Scrum advocates knowledge sharing through its 

four process activities: sprint planning, daily Scrum, sprint reviews and sprint 

retrospectives.” 

 

E através das práticas XP é encorajado o compartilhamento do conhecimento: 

 [Dorairaj, Noble e Malik1]:“XP encourages knowledge sharing particularly 

through release and iteration planning, pair programming, and on-site 

customers.” 

 

11) AUTONOMIA: 

 

Time – Tem os seguintes impactos positivos: Junto com comunicação e colaboração 

ajudam a construir times auto-organizados: 

 [Karhatsu et.al]: “The main conclusions of the model construct and empirical 

evidence are that team autonomy together with efficient communication and 

collaboration are the foundational building elements for effective self-

organization.” 

 

A autonomia externa foi aumentada usando Scrum e sentiram-se mais protegidos 

contra interferências externas do que em projetos anteriores: 
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 [Moe, Dingsøyr e Dybå]: “After introducing Scrum, the team members felt they 

were more protected against external noise and other projects than before, 

which increased their external autonomy.” 

 

A alta autonomia externa aumenta o compartilhamento de informações, bem 

como, a coordenação de atividades dentro da equipe: 

 [Moe, Dingsøyr e Dybå]: “If the team has a high degree of autonomy over 

project decisions (external autonomy), team members are believed to rely 

upon themselves for task decisions, which will likely increase the sharing of 

information as well as the coordination of task activities horizontally within the 

team.” 

 

E os impactos negativos são: Devido à falta de independência do time, métodos 

ágeis não conseguem ser implantados: 

 [Asnawi, Gravell e Wills]: “The people in the team should also be independent. 

If team members cannot be independent and are always waiting for 

instructions then Agile cannot be practiced.“ 

 

Quando há autonomia exacerbada entre o time, as equipes tendem a formar 

silos: 

 [Ghanam, Maurer e Abrahamsson]: “When members of highly autonomous 

teams stayed together for a long time, those teams gradually turned into silos.” 

 

A presença de alta autonomia individual faz com que o time acabe focando em 

seu próprio módulo e não conhecendo o que os outros estão fazendo: 

 [Moe, Dingsøyr e Dybå]: “The high individual autonomy resulted in developers 

focusing on their own module; and not knowing what others were doing.” 

 

Quando os desenvolvedores tem o foco em seus próprios módulos, resultou em 

falta de confiança entre eles e Scrum master. Desde então, Scrum master passou a 

delegar tarefas para o time, diminuindo a autonomia individual e do grupo: 
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 [Moe, Dingsøyr e Dybå]: “The developers focusing on their own “plan” resulted 

in a lack of trust from the Scrum-master. The developer implementing features 

for the next project was not fully trusted anymore, resulting in the Scrum 

master started to give him instructions on what to work with. This reduced both 

the individual autonomy of the developer and the internal autonomy of the 

group.” 

 

A autonomia externa foi reduzida, devido à falta de um bom processo de 

comunicação com o Product Owner, atrasando o projeto e reduzindo a qualidade do 

plano comum da equipe: 

 [Moe, Dingsøyr e Dybå]: “Lacking a good communication process with the 

Product Owner was probably one of the main reasons for the backlog missing 

important tasks, which reduced the quality of the team’s common plan and 

reduced the internal autonomy.” 

 

Quando o time percebeu atrasos na primeira entrega do produto, foram 

cancelados muitos encontros diários, reduzindo a comunicação e autonomia interna: 

 [Moe, Dingsøyr e Dybå]: “When the team understood that they would have 

problems with the first deliverable because of problems with integration, they 

canceled several of the daily meetings, reducing communication and internal 

autonomy even more.” 

 

A autonomia externa foi reduzida pela falta de um Sistema de apoio, pessoas 

trabalhando em muitos projetos e o modo que o gerente planejou o projeto. Esso 

também reduz autonomia interna: 

 [Moe, Dingsøyr e Dybå]: “In our case, the level of external autonomy was 

reduced by the lack of a system for support, people working on several 

projects, and how the management had planned the project (deadlines, 

contracts etc). In turn, this may also have reduced the level of internal 

autonomy.” 

 

A reduzida autonomia externa é uma barreira para auto-organização do time: 
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 [Moe, Dingsøyr e Dybå]: “Hence the reduced level of external autonomy was 

an important barrier of self-organizing.” 

 

Tomada de decisão – Impactou negativamente na tomada de decisão, pois o time 

tomou decisões sem se importar nas consequências com o time ao lado: 

 [Ghanam, Maurer e Abrahamsson]: “in some teams, high autonomy had an 

impact on decision-making, where the team considered certain issues internal 

without paying much attention to the consequences of their decisions on the 

underlying platform.” 

 

12) COMUNICAÇÃO E AS CATEGORIAS: 

 

Time –Têm-se os seguintes impactos positivos: O benefício da comunicação foi a 

melhoria da coordenação entre os membros do time: 

 [Begel e Nagappan]: “The top benefit was improved communication and 

coordination among team members. Specifically, the daily scrums were seen 

as instrumental, and were especially useful to bring testers and developers 

together.” 

 

Proporciona uma melhoria no sentimento de entusiasmo entre os membros do 

time e o cliente:  

 [Syed-Abdullah, Holcombe e Gheorge]: “Communications amongst team 

members and with the clients also supported the feeling of enthusiasm.” 

 

Melhora a comunicação no time, por Scrum incluir certas estruturas de encontro 

que favorecem este fator: 

 [Pries-Heje e Pries-Heje]: “Scrum includes a certain meeting structure that 

works well for communication in the project team;” 

 

Favoreceu a comunicação one-to-one entre os sites ao utilizar Scrum: 
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 [Paasivaara, Durasiewicz e Lassenius]: “Our interviewees felt that after 

starting to use scrum there had been significantly more one-to-one 

communication between the sites than before.” 

 

Foi importante oferecer boas ferramentas de comunicação para times 

distribuídos, pois cada um escolheu sua ferramenta adequada para seus propósitos 

de comunicação:  

 [Paasivaara, Durasiewicz e Lassenius]: “Our interviewees emphasized that it 

was important to offer several different good quality communication tools for 

distributed teams, so that everybody can choose a suitable tool for his or her 

communication purposes.” 

 

Encontros face-to-face aumentaram a confiança entre o time: 

 [Paasivaara, Durasiewicz e Lassenius]: “Face-to-face meetings also increased 

trust between team members and encouraged them to continue 

communication after the visits.” 

 

Facilita a transferência de conhecimento rapidamente entre o time, permite 

entender os requisitos do cliente e ajuda o time a melhorar o desenvolvimento de 

atividades eficientemente: 

 [Dorairaj, Noble e Malik]: “Effective communication is important for software 

development teams to facilitate knowledge transfer rapidly between team 

members, to allow team members to understand the requirements from 

clients, and to help team members perform development activities efficiently.” 

 

Proporciona maior facilidade da identificação de desentendimentos entre a 

equipe: 

 [Paasivaara, Durasiewicz e Lassenius]: “Frequent communication also makes 

it easier to identify misunderstandings,” 

 

Devido aos frequentes encontros diários e alocados fisicamente juntos, 

melhorando o aprendizado e a compreensão do outro no time: 
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 [Petersen e Wohlin]: “In agile development team members communicate 

intensively face-to-face as they have frequent meetings and are physically 

located together (A07). Thus, learning and understanding from each other is 

intensified.” 

 

Comunicação direta entre o time reduz a necessidade de documentação:  

 [Petersen e Wohlin]: “direct communication in teams reduces need for 

documentation,” 

 

Obtém-se um bom entendimento entre o time e o gerente:  

 [Dorairaj, Noble e Malik]: “Participants realized that frequent open 

communication fosters good understanding between project team and 

management” 

 

A comunicação pode ser facilitada pela coragem entre o time:  

 [Dorairaj, Noble e Malik]: “Teams members should understand that courage is 

the foundation of open and honest communication both within the project 

team, and with customers and management and should strive to grow courage 

to facilitate communication” 

 

Promove maior colaboração entre os desenvolvedores e entre estes e clientes, 

constituindo significativos fatores para pequenas e grandes empresas: 

 [Sfetsos, Angelis e Stamelos]: “have shown that the continual communication 

and collaboration between developers and between developers-customers are 

the most significant enabling factors for both large and small companies.” 

 

Aumenta a colaboração entre os times dispersos geograficamente e reduz a 

diferença cultural entre o time:  

 [Noordeloos, Manteli e Vliet]: “Increased collaboration and communication 

between the dispersed team members can also reduce cultural differences 

between the participants.” 
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Entre os membros do time e as frequentes entregas com o cliente ajuda a 

construir confiança e entender a cultura dos outros: 

 [Noordeloos, Manteli e Vliet]: “Frequent and open communication between 

team members and the frequent releases to the customer builds trust and 

helps to better understand each other’s culture.” 

 

Melhora a atribuição das responsabilidades, resolução de dependências entre 

componentes, sincronização de lançamentos e organizar os recursos que precisam 

ser compartilhados: 

 [Ghanam, Maurer e Abrahamsson]: “Our findings show that platform teams 

need to communicate for a number of reasons such as: (1) assigning 

responsibilities to components, (2) resolving dependencies between 

components, (3) agreeing on protocols and internal interfaces, (4) 

synchronizing releases, and (5) arranging for resources that need to be 

shared.” 

 

Boa comunicação como cliente ajuda a evitar sobrecarga de trabalho: 

 [Molokken-Ostvold e Furulund]: “this provides some indications that frequent 

communication with the customer may help to avoid overruns.” 

 

Ajuda a construir a confiança e resolver as diferenças entre o time:  

 [Molokken-Ostvold e Furulund]:“It is likely that frequent communication helps 

to build trust and resolve differences.” 

 

Entre o time, ajuda a solucionar conflitos e sentimentos de insatisfação entre o 

grupo: 

 [Whitworth e Biddle]: “Need-only communication between team roles was 

further related to conflict-based  relationships  and feelings of dissatisfaction 

towards group work” 

 

Constrói confiança e disciplina entre os membros dos times e clientes: 



68 
 

 

 [Bhalerao e Ingle]: “Effective communication  is  the  need  for  building  trust  

and  discipline among  the  team  members  and  customers.” 

 

E os impactos negativos são: O uso de desenvolvimento ágil de software tem 

afetado negativamente a comunicação entre desenvolvedores e testadores: 

 [Begel e Nagappan]: “and only 10% mention that ASD has affected 

communication (negatively) between the development and test teams.” 

 

Quando as partes envolvidas não se recordam da conversa anterior sobre o que 

foi decidido e também quando há muitos fluxos de informação:  

 [Sharp e Robinson]: “Informal communication can breakdown when the parties 

involved don’t have a common memory of the conversation and what was 

decided.”,“Communication can also break down where there are ‘too many’ 

information flows.” 

 

Afeta o esforço do time, quando eles não desejam comunicarem-se uns com os 

outros:  

 [Dorairaj, Noble e Malik]: “Overall communication is affected when some team 

members do not wish to contribute to the team’s effort to communicate to each 

other.” 

 

A comunicação entre o desenvolvedor e o líder foi negativa durante o uso de 

algumas práticas ágeis, devido à complexidade do sistema e o número de clientes: 

 [Pikkarainen et. al]: “Based on the case analysis, it was suggested that sprint 

planning and product backlog management were practices that affected 

negatively also the internal communication between the Developers and 

Project Leader in Project 1. This finding, however, related only to the one 

project and, therefore, might be owing to context factors such as the 

complexity of the system and number of customers, new requirements and 

change requests in the project.” 

 

Times podem trabalhar na mesma área, causando redundância e retrabalho: 
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 [Ghanam, Maurer e Abrahamsson]: “in cases, where this communication is not 

effective, teams may work on overlapping areas of the platform causing 

redundancy and rework as we observed in company.” 

 

Impactou nas diferenças culturais nos times distribuídos geograficamente em que 

a linguagem e os protocolos sociais foram uma barreira:  

 [Ghanam, Maurer e Abrahamsson]: “Other factors included the absence of 

non-verbal cues such as body gestures and facial expressions especially 

during screen sharing, and the cultural differences between Scandinavia and 

other parts of the world, where the language or social protocols were a 

barrier.” 

 

A comunicação foi negativa quando dividiu a responsabilidade do Product Owner 

em vários papéis já que o time não tinha um dedicado. Esso afetou a coordenação 

também: 

 [Lehto e Rautiainen]: “The second decision was to appoint product owners per 

component. Since the teams we observed were neither feature teams nor 

component teams, the teams could not have a dedicated product owner. This 

caused challenges in the communication and coordination between teams and 

product owners. This probably resulted in splitting the product owner 

responsibilities to three roles, which it seems to us made the communication 

and coordination challenges even worse.” 

 

Afeta a construção da confiança, interação e entrosamento da equipe, 

especialmente entre membros de diferentes culturas em diferentes localizações 

geográficas:  

 [Dorairaj, Noble e Malik]: “Ineffective communication affects trust building, 

team interaction, and team bonding, particularly between members from 

different cultures in different geographical locations.” 

 

Erros no projeto - Melhorando a comunicação tem-se um tempo de resposta mais 

rápido para bloquear erros no projeto: 
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 [Begel e Nagappan]: “Improved communication leads to faster turnaround time 

for blocking bugs.” 

 

Práticas ágeis – Tem os impactos positivos: A comunicação é essencial ao utilizar a 

técnica de pair programming:  

 [Sharp e Robinson]: “Although the purpose of pairing is to produce code, the 

process of pairing is fundamentally about communication – both verbal and 

non-verbal.” 

Um dos benefícios de encontros diários é que encoraja o time a se comunicar 

fora dos encontros: 

 [Paasivaara, Durasiewicz e Lassenius]: “According to our interviewees, the 

daily scrum meetings encouraged team members to communicate more also 

outside the meetings, which was seen as one of the greatest benefits of daily 

scrums.” 

 

Ajuda a melhorar a comunicação entre os desenvolvedores e o líder do projeto e 

dentro do time utilizando práticas ágeis:  

 [Pikkarainen et. al]: “Both the Developers and Project Managers claimed that 

the agile methods, such as open office space, daily meetings and iteration 

planning, would offer improved internal communication inside the development 

team and between the Development Team and the Project Leader.” 

 

Em times distribuídos geograficamente melhorando os múltiplos processos de 

comunicação envolvidos em Daily Stand up: 

 [Fernando, Hall e Fitzpatrick]: “Our results suggest that the team studied 

would improve the effectiveness of its communication by using a wider range 

of media to support the multiple communication processes involved in the 

daily stand up.” 

 

Ao utilizar os encontros diários: 
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 [Moe e Dingsøyr]: “The developer thought he had communicated what he did 

to the others. However, the daily meetings increased the overall 

communication.“ 

 

A comunicação positiva nos encontros proporcionaram uma oportunidade para 

ficarem ciente do trabalho de cada um no time, fornecendo informações sobre sua 

disponibilidade e capacidade para ajudar com tipos específicos de problemas: 

 [Downs, Hosking e Plimmer]: “Several team members specifically commented 

that the meetings provided an opportunity to stay aware of each other’s work, 

thereby implicitly providing information about their availability and ability to 

assist with specific types of problems.” 

 

E os impactos negativos são: Se as pessoas não aprendem a se comunicar, 

aquelas práticas ágeis que requerem comunicação não funcionam:  

 [Paasivaara, Durasiewicz e Lassenius]: “The biggest benefit from scrum 

seemed to be the practices that require frequent communication. However, the 

practices do not work if people do not learn to communicate.” 

 

A comunicação é afetada quando fica limitada ao uso de algumas práticas ágeis: 

 [Pikkarainen et. al]: “some of the applied agile practices can even have 

negative effects on the communication between the teams and stakeholders. 

This is because the use of agile practices does not only offer new 

mechanisms to communicate but used as a “by the book” way also limits the 

communication to some specific, time boxed meetings that may not be enough 

when the complexity of the system increases.” 

 

A comunicação foi negativa nos encontros diários pela falta de interesse dos 

envolvidos:  

 [Stray, Moe e Dingsøyr]: “Lack of communication was shown in the daily 

meetings in South. Team members seemed to dislike the daily meetings, and 

people were not paying attention to what others presented as it was seen as 
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irrelevant to them, also people were not present from the beginning of these 

meetings. “ 

 

Entre times geograficamente distribuídos resultou em dificuldades para os 

encontros pelos diferentes fusos horários:  

 [Ghanam, Maurer e Abrahamsson]: “One of the factors that made this 

communication a challenge was the different time zones which made 

arranging meetings more difficult, and sometimes resulted in the meeting time 

being inconvenient to one party.” 

Motivação -Quando os membros do time passaram a se comunicar melhor, a 

motivação foi aumentada:  

 [Paasivaara, Durasiewicz e Lassenius]: “The team members are now more 

motivated than before.” 

 

Conhecimento – Os impactos positivos são: Aumenta a transferência de 

conhecimento entre as pessoas em times distribuídos e constrói confiança: 

 [Dorairaj, Noble e Malik]: “Informal communication can increase knowledge 

transfer between people in the distributed teams and build trust.” 

 

Proporciona melhoria no aprendizado e transferência de conhecimento:  

 [Petersen e Wohlin]: “The main advantages are related to benefits of 

communication leading to better learning and knowledge transfer (A01, A03, 

A07).” 

 

Desenvolvimento – Os impactos positivos são: Quando há comunicação, impacta 

no desenvolvimento de software causando eficácia de coordenação e controle:  

 [Fernando, Hall e Fitzpatrick]: “Communication is reported to be one of the key 

processes in software development and there is evidence that it is heavily 

linked to the effectiveness of coordination and control” 

 

Há uma maior comunicação e colaboração devido à concepção do espaço físico 

de trabalho e uso de ferramentas como whiteboard, entre outros:  
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 [Paasivaara, Durasiewicz e Lassenius]:“If people working on the same team 

are close to each other physically then it may be easier for them to 

communicate and collaborate effectively when required to eliminate ambiguity. 

Furthermore, workspace design will be effective if it facilitates communication 

and collaboration and also provides an environment to do individual work 

effectively. “ 

 

Habilita a detecção de defeitos cedo no desenvolvimento e o contato pessoal 

com o cliente causa menos perda de informação:  

 [Korkala, Abrahamsson e Kyllonen]:“verbal communication enables defect 

detection early in the development process, and personal contact with the 

customer causes less distortion to the information.” 

 

Impacta na priorização de features, define o foco para consertar bugs ou incluir 

mais funcionalidades: 

 [Molokken-Ostvold e Furulund]: “Frequent communication can be used to 

prioritize features, set focus on bug-fixing or include more functionality.” 

 

Melhora o design e a qualidade do código de software:  

 [Bhalerao e Ingle]:“active  communication  in communication hierarchy  plays  

a  vital  role  in  improving design  and  quality  of  software. “ 

 

Reduz os defeitos e tempo necessário no desenvolvimento: 

 [Bhalerao e Ingle]:“The  study  reveals  an  interesting result  that  continuous  

and  clear  communication  is  important factor  for  reducing  the  defects  and  

time  require  in development.” 

 

O tempo gasto para o time se comunicar durante o projeto é maior:  

 [Rudzki, Hammouda e Mikkola]: “After analysing the communication-related 

data from the investigated projects there are visible differences in 

communication patterns in Scrum and non-Scrum projects. Therefore, the 
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answer to Question 3 would be yes, the investigated Scrum projects had 

higher communication factor than non-Scrum projects.” 

 

E os impactos negativos são: Quando desenvolvedores não tem informações 

suficiente sobre os requisitos, eles podem conceber suposições erradas no 

desenvolvimento:  

 [Asnawi, Gravell e Wills]: “Usually developers will make assumptions when 

they do not have enough information about the requirements, and wrong 

assumptions create problems later on.” 

Em canais de comunicação informais resulta em altas taxas de defeito no 

desenvolvimento:  

 [Korkala, Abrahamsson e Kyllonen]: “Our results indicate that an increased 

reliance on less informative communication channels results in higher defect 

rates.” 

 

Se não há disponibilidade do cliente ou o time não consegue se comunicar com o 

cliente, eles não conseguem obter o feedback necessário para o desenvolvimento: 

 [Karhatsu et.al]: “If the customer is not available or if the team and the 

customer are not able to discuss openly, the team cannot get the feedback 

needed.” 

 

Entre cliente e desenvolvedor são as principais causas de atrasos ou falhas de 

projetos de software:  

 [Hofer]:“Communication problems between customer and developer are one 

of the main causes for delays or failure of software projects.” 

 

Tomada de decisão – Os impactos positivos são: Melhora a interação do time e 

encoraja o time a estar envolvido em tomada de decisão: 

 [Dorairaj, Noble e Malik]: “Open communication improves team interaction, 

and encourages team to be involved in decision making for the project” 
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Habilitou a rápida tomada de decisão e a transferência de conhecimento entre o 

time no projeto: 

 [Misra, Kumar e Kumar]: “Fast and effective communication supports fast 

decision making, adapting with the dynamicity of projects, and fast knowledge 

transfer between team members in a project.” 

 

Cliente – Os impactos positivos são: A comunicação com o cliente melhora quando 

há um bom relacionamento do cliente com as políticas organizacionais da empresa: 

 [Korkala, Pikkarainen e Conboy]: “This results from the case study described 

in this paper suggest that the efficiency of customer communication is 

dependent on the nature of the actual customer relationship and the 

organizational policies.” 

Auxilia nos esclarecimentos das necessidades dos clientes: 

 [Lohan, Conboy e Lang]: “In our study most of the teams that worked with 

customers over a long period had developed better communication channels 

with their customer. They understood their customer’s needs and customer-

developer relationships improved over time.” 

 

A comunicação com o cliente obtém feedback instantâneo: 

 [Bhalerao e Ingle]: “Active  level  of  customer  communication  has  been 

preferred  in  communication  hierarchy  at  end  for  getting instant  feedback.“ 

 

Sucesso dos projetos – Os impactos positivos são: A comunicação é melhor junto 

com a sinergia entre as habilidades pessoais, constituindo significantes fatores de 

sucesso:  

 [Sfetsos, Angelis e Stamelos]: “as well as communication and synergy 

between skilled personnel were found to be other significant success factors.” 

 

Promove o sucesso dos projetos: 

 [Misra, Kumar e Kumar]: “Fast communication, informal communication, 

effective communication, which are cited by many researchers such as, 

Turner and Boehm (2003) and Ambler (2005a)in different ways enable fast 
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decision making (Lindvall et al., 2002), which in turn leads to the success of 

projects practicing agile software development.” 

 

Boa comunicação com o cliente impacta no sucesso dos projetos: 

 [Molokken-Ostvold e Furulund]: “In a study by Verner et. al. that explored 

factors that contribute to the success and failure of projects, the managers 

who responded, reported good communication with customers as the foremost 

success property.” 

 

Retorno do negócio - Impacta positivamente no retorno do negócio quando 

mantém uma relação contratante/cliente benéfica a longo prazo:  

 [Molokken-Ostvold e Furulund]: “frequent communication may also have 

benefits that extend beyond the current project. These benefits include 

fostering a contractor/customer relationship that is beneficial in the long-run 

and that will bring returning business. “ 

 

Requisitos – Impacta positivamente na redução na incerteza dos requisitos: 

 [Bhalerao e Ingle]: “The  main  objective  of  this  communication  is  to  reduce 

uncertainty  in  requirements.” 

 

Documentação - A comunicação é necessária devido à falta de abundante 

documentação, clara e concisa como descrito em: 

 [Green, Mazzuchi e Sarkani] “the study shows that synchronous 

communication techniques are critical during high uncertainty periods. With 

the lack of abundant documentation, clear, concise communication is 

necessary.” 

 

 

4.2 Síntese dos resultados da aplicação dos questionários 

 O questionário consistiu de 09 (nove) perguntas sobre o tema desta 

dissertação: Fatores humanos no contexto de métodos ágeis. O intuito deste survey 

é responder a seguinte pergunta de pesquisa:RQ2 – Quais fatores humanos são 

destacados pela indústria nos projetos ágeis?. 
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 Para a primeira pergunta Q1 –“Qual o seu cargo dentro da empresa?” 

obteve-se um total de 177 respostas e 9 foram ignoradas pelos respondentes. As 

opções para as respostas eram: Analista/Desenvolvedor, Testador, Membro da 

equipe de qualidade de software, Gerente/Líder de projeto e Outro. A figura 4.5 

apresenta a relação das respostas com o grau de porcentagem: 

Figura 4.5 – Porcentagem de cargos. 

 

 

 Para a segunda questão Q2 – “Quantos anos de experiência no mercado 

de trabalho você possui?” 186 especialistas responderam sobre os anos de 

experiência no mercado de trabalho. As opções eram: Até 6 (seis) Meses, Entre 6 

(seis) Meses e 1 (um) Ano, Entre 1 (um) e 2(dois) Anos, Entre 2 (dois) e 5 (cinco) 

Anos e Mais de 5 (cinco) Anos. A figura 4.6 expõe o tempo de experiência 

profissional e a porcentagem: 

Figura 4.6 – Tempo de experiência profissional. 
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Para a terceira pergunta Q3 –“Há quanto tempo você trabalha na sua 

empresa?” foram inseridas 186 respostas e as opções de respostas foram 

padronizadas conforme descrição do gráfico anterior. A figura 4.7 demonstra o 

tempo de experiência dos especialistas na empresa em que atuam:  

Figura 4.7 – Tempo de experiência na empresa em que atua. 

 

  

Na quarta questão Q4 –“Há quanto tempo você utiliza métodos ágeis?” 

foram adquiridas 186 respostas e as opções de respostas foram padronizadas 
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conforme descrição do gráfico anterior. A figura 4.8 demonstra o tempo de 

experiência dos especialistas com métodos ágeis: 

Figura 4.8 – Tempo de utilização de métodos ágeis 

 

  

Na quinta questão Q5 –“Qual método ágil você pratica na sua empresa?” 

foram obtidas 186 respostas e as opções de resposta eram: Scrum, XP e Lean, 

posto que esses são os métodos ágeis mais utilizados. A figura 4.9 apresenta o grau 

de porcentagem dos métodos utilizados: 

 

Figura 4.9 – Método ágil utilizado 
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 Para a sexta questão Q6 –“Quais destes fatores humanos são destaques 

durante o desenvolvimento dos projetos ágeis?” foram obtidas 186 respostas e 

as opções de respostas foram os fatores humanos encontrados durante a RSL 

como: Comunicação, Aspectos Culturais, Liderança, Motivação, Bem-estar, 

Autonomia, Conhecimento, Experiência, Aprendizado, Colaboração, Confiança e 

Envolvimento do cliente. A figura 4.10 expõe os fatores humanos considerados 

relevantes durante o desenvolvimento dos projetos ágeis para os especialistas: 

 

Figura 4.10 – Fatores humanos no desenvolvimento de software. 
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 Para a sétima questão Q7 –“Quais dos fatores abaixo você considera que 

mais impactam positivamente na interação de um time de desenvolvimento 

ágil de software?” foram inseridas 186 respostas que estão dispostas em 

porcentagem conforme Figura 4.11: 

 

 

 

Figura 4.11 – Fatores humanos na interação do time. 
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 Para a oitava questão Q8 –“Quais dos fatores abaixo você considera que 

mais impactam positivamente no sucesso de projetos ágeis?” 186 especialistas 

responderam sobre quais fatores consideram importantes para o sucesso dos 

projetos ágeis. A Figura 4.12 apresenta o grau de porcentagem de cada fator 

humano: 

Figura 4.12 – Fatores humanos no sucesso dos projetos. 
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 E por fim, para a nona questão Q9 –“Quais dos fatores abaixo você 

considera que mais impactam positivamente na tomada de decisão dentro de 

um projeto ágil? ”obteve-se 186 respostas em que especialistas responderam 

sobre quais fatores humanos são importantes na tomada de decisão. A porcentagem 

dos fatores humanos está disposta na figura4.13: 

Figura 4.13 – Fatores humanos para a tomada de decisão. 
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 As perguntas do questionário foram divididas basicamente em 3 partes: a 

primeira de caracterização do respondente, a segunda referente à utilização de 

métodos ágeis e a terceira ao aspecto em considerar fatores humanos em projetos 

ágeis. 

 Da questão 1 a 3, pode-se inferir que o perfil populacional do Survey foram 

especialistas com cargo de Gerente/Líder de projeto, com mais de 5 anos no 

mercado de trabalho e experiência profissional atualmente com mais de 5 anos. 

 Da questão 4 a 5, constatou-se que o método ágil mais utilizado é Scrum e o 

tempo de utilização de métodos ágeis abrange a faixa de 2 a 5 anos. E as demais 

questões serão analisadas no capítulo a seguir. 

 

4.3 Síntese do capítulo 

 Neste capítulo foram descritos os resultados desta dissertação com base nos 

métodos de coleta utilizados. Por primeiro, a condução da RSL que objetivou 

fornecer uma visão acadêmica da relevância dos fatores humanos segundo 

pesquisadores importantes na área e por fim, a aplicação dos questionários para 

especialistas em métodos ágeis provendo a ótica industrial sobre a relevância de 

fatores humanos em projetos ágeis. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Este capítulo visa discutir os resultados encontrados no capítulo anterior e 

realizar um mapeamento das evidências encontradas, relacionando a visão 

acadêmica e industrial, separadas em cada seção de acordo com cada fator humano 

encontrado durante esta dissertação. 

 

5.1 Bem-estar 

 Nos resultados encontrados na seção 4.1 do capítulo 4, como forma de 

responder a RQ1 da RSL, pode-se inferir que dentre os fatores encontrados, vale 

ressaltar que o fator humano Bem-estar possuiu somente um estudo para análise 

de evidências. Destacando que esse fator humano é formado por quatro 

constructos: ansiedade, contentamento, depressão e entusiasmo, conforme pode 

ser observado neste trecho do artigo [S0065]: “Since the work-related well being was 

measured using a scale, which consisted of four constructs, that are anxiety-

contentment and depression-enthusiasm...”. 

 A presença de Bem-Estar aumentou o nível de entusiasmo da equipe 

[S0065], até mesmo quando um certo número de práticas ágeis eram utilizadas 

[S0065]. Quando os projetos são voláteis, a ausência do Bem-estar diminui o 

contentamento da equipe [S0065]. 

 Adicionalmente, para a indústria, o fator humano Bem-estar tem uma 

importância no desenvolvimento de projetos em 24%, na interação de um time com 

18%, no sucesso dos projetos com 13% e na tomada de decisão dentro de um 

projeto ágil recebeu 3% do total de respostas do survey. 

 Desta forma, este estudo conclui que em relação ao Bem-estar da equipe 

dentro de um projeto ágil, há necessidade de uma maior investigação tanto na 

academia quanto na indústria.  

 

5.2 Experiência 

 E o fator Experiência relacionado aos conhecimentos que o time possui em 

seu mais alto nível e agregado a outros fatores contribui para o sucesso das práticas 
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ágeis conforme evidência retirada do artigo S0521: “The team’s high levels of 

experience, technical knowledge and competence, and working in a collaborative, 

autonomous and self-organizing team style affected the successful usage of agile 

practices”.  

 A presença de Experiência no time pode contribuir para o aumento da 

produtividade [S0521] e o alto nível de experiência, acoplando conhecimento 

técnico, colaboração e autonomia do time, tem-se o sucesso na implantação dos 

métodos ágeis [S0521]. 

 Na visão industrial, tem-se que o fator humano Experiência tem uma 

importância no desenvolvimento de projetos em 47%, na interação de um time com 

29%, no sucesso dos projetos com 43% e na tomada de decisão dentro de um 

projeto ágil recebeu 56% do total de respostas obtidas com o survey. 

 Desta forma, esta dissertação constata que o fator humano Experiência 

influencia de forma positiva no sucesso das práticas ágeis e na implantação de 

métodos ágeis, conforme resultados obtidos pela RSL e pelo survey. 

 

5.3 Aspectos culturais 

 Nos resultados da RSL, foi encontrado que a presença de Aspectos 

Culturais similares entre o time promove o sucesso do projeto em métodos ágeis 

[S1548]. E a ausência desses aspectos, através de desentendimentos culturais, 

pode afetar a perda de confiança no time [S5207]. 

 Sob a ótica industrial, tem-se que o fator humano Aspectos culturais tem 

uma importância no desenvolvimento de projetos em 19%, na interação de um time 

com 7%, no sucesso dos projetos com 10% e na tomada de decisão dentro de um 

projeto ágil recebeu 7% do total de respostas do survey. 

 Tanto na RSL quanto no survey, Aspectos culturais são apontados como 

indicadores para o sucesso dos projetos ágeis. Sendo assim, este estudo constata 

que este fator tem impacto positivo para promover um resultado positivo ao final de 

projetos ágeis.  
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5.4 Envolvimento do cliente 

 Ao final da RSL, foi encontrado que A ausência do Envolvimento do Cliente 

dificulta a sua relação com o time quando estes têm problemas de comunicação 

[S0195]; ocasiona a perda de negócios quando o cliente não quer estar envolvido 

em projetos ágeis [S0195]; pode resultar também na incapacidade de resumir os 

requisitos em tempo para as iterações, produzindo um projeto separado ou perda de 

produtividade [S4011]. A presença ajuda a motivar o time, quando eles percebem o 

cliente envolvido com o desenvolvimento e valorizando a organização [S7537]; 

auxilia no desenvolvimento já que a demora de feedback do cliente é menor [S3191; 

S7732]; no uso de “meetings” melhora a comunicação com o time [S0608] e 

promove o sucesso dos projetos ágeis [S4581]. Por outro lado, mesmo com a 

presença do cliente, podem-se ter alguns problemas como: falsa sensação de 

confiança durante o desenvolvimento [S3191]; se essa presença for esporádica 

afeta a fase de requisitos devido a sua indisponibilidade no momento em que o time 

precisa de esclarecimentos [S4011]; 

 E com os resultados do survey, tem-se que o fator humano Envolvimento do 

cliente tem uma importância no desenvolvimento de projetos em 46%, na interação 

de um time com 25%, no sucesso dos projetos com 51% e na tomada de decisão 

dentro de um projeto ágil recebeu 39% do total de respostas do survey. 

 Sendo assim, este estudo apresenta que o fator humano Envolvimento do 

Cliente, é ressaltado como fator importante para o desenvolvimento e sucesso dos 

projetos ágeis, segundo os resultados encontrados na RSL e no survey. 

 

5.5 Aprendizado 

 Com base nos resultados da RSL a presença do Aprendizado no time auxilia 

na tomada de decisão correta e ajudado por retrospectiva melhora os processos 

[S4022]. Na ausência desse aprendizado prejudica essa tomada de decisão [S1107]. 

 E com os resultados do survey, tem-se que o fator humano Aprendizado tem 

uma importância no desenvolvimento de projetos em 32%, na interação de um time 

com 22%, no sucesso dos projetos com 15% e na tomada de decisão dentro de um 

projeto ágil recebeu 9% do total de respostas do survey. 
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 Desta forma, pode-se verificar divergência de resultados, pois na RSL a única 

relação existente que foi possível deste fator foi com o tema tomada de decisão, 

sendo que para a indústria este fator não é relevante. Por conseguinte, a indústria 

considera este fator importante para outras áreas como desenvolvimento de projetos 

e interação do time. Sendo assim, é necessária a realização de mais pesquisas para 

verificar essa inconsistência dos resultados desta dissertação. 

 

5.6 Liderança 

 Ao final da RSL, a presença de Liderança compartilhada é benéfica para 

times autogerenciáveis [S0392; S4022], além do que é essencial para conquistar os 

objetivos do time [S4342] e estimula a tomada de decisão compartilhada [S0042]. 

Quando há ausência de liderança compartilhada isso pode afetar diferentes fases de 

desenvolvimento, devido à incapacidade do líder em gerenciar o time e não ter outra 

pessoa para gerenciar essa liderança e contornar eventuais problemas de gerência 

[S0042]. 

 De posse dos resultados do survey, pode-se observar que o fator humano 

Liderança tem uma importância no desenvolvimento de projetos em 54%, na 

interação de um time com 31%, no sucesso dos projetos com 39% e na tomada de 

decisão dentro de um projeto ágil recebeu 47% do total de respostas do survey. 

 Portanto, este estudo ressalta, com base nos resultados obtidos pela RSL e 

pelo Survey, que o fator humano Liderança, é importante para o desenvolvimento 

de projetos ágeis e para a tomada de decisão, podendo essa liderança ser de forma 

compartilhada conforme preconizado nos métodos ágeis. 

 

5.7 Confiança 

 Com os resultados oriundos da RSL, foi ressaltado que a presença da 

Confiança ajuda a construir um efetivo e coeso time [S5207], o qual pode ser auto 

gerenciável [S0392; S7732] e auxilia na motivação do time quando eles se 

conhecem [S1052], além do que, o estabelecimento de uma confiança mútua mais 

compromisso com o projeto afetam para compartilhar o conhecimento entre 

desenvolvedores [S4845]. A ausência da confiança entre o time dificulta no 

cumprimento dos prazos [S0392], afeta a colaboração entre eles [S5207], pode ser a 
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causa do cliente não estar envolvido na implementação do projeto [S0608] e é mais 

afetada em equipes distribuídas geograficamente [S0596; S5207]. 

 E ao final do survey, pode-se observar que o fator humano Confiança tem 

uma importância no desenvolvimento de projetos em 37%, na interação de um time 

com 34%, no sucesso dos projetos com 28% e na tomada de decisão dentro de um 

projeto ágil recebeu 30% do total de respostas do survey. 

 Sendo assim, esta dissertação conclui que o fator humano Confiança torna-

se relevante na interação do time, conforme dados da rsl e survey; Este time pode 

ser autogerenciável, o qual é uma característica das equipes em métodos ágeis. 

 

5.8 Motivação 

 Somente um estudo destacou que na ausência da Motivação para se 

comunicar, os desenvolvedores recorrem a meios mais informais para se comunicar 

ou especulam algo para resolver uma dependência [S1462]. 

 Adicionalmente, no survey foi destacado que o fator humano Motivação tem 

uma importância no desenvolvimento de projetos em 59%, na interação de um time 

com 47%, no sucesso dos projetos com 45% e na tomada de decisão dentro de um 

projeto ágil recebeu 12% do total de respostas do survey. 

 Após isso, as conclusões sobre este fator humano, são imparciais, somente 

do ponto de vista industrial, já que a RSL não conseguiu obter estudos suficientes 

para realizações de inferências sobre Motivação. Por outro lado, a indústria 

concebe Motivação como fator humano essencial para áreas como: 

desenvolvimento de projetos, interação do time e sucesso de projetos ágeis. 

 

5.9 Colaboração 

 Pode-se inferir que a presença de Colaboração melhora a comunicação e o 

compartilhamento de Conhecimento entre o time [S0263; S5124] e com o cliente 

[S4342], até mesmo em times de desenvolvimento de software global [S0401], 

conforme resultados obtidos ao final da RSL. 

 Já com os dados do survey, foi destacado que o fator humano Colaboração 

tem uma importância no desenvolvimento de projetos em 80%, na interação de um 
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time com 69%, no sucesso dos projetos com 66% e na tomada de decisão dentro de 

um projeto ágil recebeu 33% do total de respostas do survey. 

 Portanto, esta dissertação complementa que Colaboração é importante para 

desenvolvimento e sucesso de projetos ágeis, assim como para ocorrer uma melhor 

interação do time ágil.  

5.10   Conhecimento 

 Ao final da RSL, pode-se sintetizar que a presença de Conhecimento 

compartilhado promove a equidade de informação no código do desenvolvimento do 

projeto [S0196]; não afeta a eficácia da coordenação das duplas de 

desenvolvedores [S4845]; é mais intenso na direção de analista para 

desenvolvedores [S3192]; os métodos ágeis promovem esse conhecimento através 

de coordenação, comunicação e colaboração entre os membros do time [S5124]; 

promove o sucesso do time precisando de efetiva comunicação [S3192] e é 

impulsionado pelo uso de práticas ágeis [S5124]. A ausência do conhecimento 

compartilhado dificulta o fluxo do projeto, caso um membro deixe o time, retendo o 

seu conhecimento [S0520]. Se o estabelecimento do conhecimento for repassado 

por extensas cadeias de comunicação, pode resultar em situações em que o produto 

entregue não atende às expectativas do cliente [S3192]. 

 E com os dados do survey, foi destacado que o fator humano Conhecimento 

tem uma importância no desenvolvimento de projetos em 49%, na interação de um 

time com 27%, no sucesso dos projetos com 37% e na tomada de decisão dentro de 

um projeto ágil recebeu 46% do total de respostas do survey. 

 Comparando as duas técnicas de coleta de dados, questionário e RSL, pode-

se concluir que Conhecimento é destacado como importante para o sucesso e 

desenvolvimento dos projetos, assim como para o time. Na RSL, não foi possível 

obter informações acerca do quanto este fator humano interfere nas tomadas de 

decisões de projetos ágeis, porém a indústria o considera como relevante para este 

processo durante a construção de software. 

 

5.11   Autonomia 

 Obtidos os dados da RSL, pode-se constatar que a presença de Autonomia, 

Comunicação e Colaboração ajudam a construir times auto-organizáveis [S4022]; A 
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ausência de Autonomia dificulta a implantação de métodos ágeis [S0520]; foi 

reduzida para tentar evitar silos dentro da equipe e diminuir a falta de Confiança 

[S0203], já que a formação desses silos faz com que o time tome decisões sem se 

importar nas consequências com os outros times [S1462]. A alta autonomia tende a 

formar silos nas equipes [S0203; S1462]. 

 Através dos dados do survey, foi analisado que o fator humano Autonomia 

tem uma importância no desenvolvimento de projetos em 41%, na interação de um 

time com 24%, no sucesso dos projetos com 21% e na tomada de decisão dentro de 

um projeto ágil recebeu 26% do total de respostas do survey. 

 Sendo, assim, esta dissertação conclui que o fator humano Autonomia é 

relevante para o desenvolvimento de projetos, tanto na visão acadêmica quanto 

industrial, porém deve-se ter precaução na consistência de Autonomia em um time, 

pois se for exacerbada, pode levar os times a formar silos dentro das equipes de 

desenvolvimento, prejudicando a interação entre eles. 

 

5.12   Comunicação 

 Através dos dados resultantes da RSL, tem-se que a presença da 

Comunicação melhorou a coordenação entre os membros do time [S0027; S0318]; 

o estabelecimento de uma boa comunicação entre a equipe e o cliente, melhora o 

sentimento de entusiasmo entre o time [S0065]; Scrum foi relatado como método 

que fornece estruturas que favorecem a comunicação no time [S0205; S0229]; 

encontros face a face aumentam a confiança entre a equipe [S0229]; Facilita a 

transferência de conhecimento rapidamente entre o time [S0512; S1548], permite 

entender os requisitos do cliente [S3521; S4277] e ajuda o time a melhorar o 

desenvolvimento de atividades eficientemente [S0231], além do que evita 

desentendimentos entre eles [S0401; S0512; S2271] melhorando o Aprendizado 

[S0512]; obtém-se um bom entendimento entre o time e o gerente [S0596; S0290] e 

reduz a necessidade de documentação, aspecto central dos Métodos ágeis [S0512; 

S4477]; Aumenta a colaboração entre os desenvolvedores e entre estes e o cliente 

[S0738] mesmo que dispersos geograficamente [S1052], reduzindo a diferença 

cultural [S1052] e construindo Confiança no time [S1052; S2224; S4277]; é 

necessária para a utilização da técnica de Pair Programming [S0196] e para 
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Meetings [S0229; S0318; S0392; S4031]; Quando os membros do time passaram a 

se comunicar melhor, a motivação foi aumentada [S0229]. Favorece algumas etapas 

no desenvolvimento de software, como priorização de features, detecção de 

defeitos, feedback do cliente [S0520; S0906; S2224; S4022; S4277; S4581; S4277]; 

Melhora a interação do time e encoraja o time a estar envolvido em tomada de 

decisão [S0596; S1548]; Promove o sucesso dos projetos [S1548; S2224]; Impacta 

no retorno do negócio quando mantém uma relação contratante/cliente benéfica a 

longo prazo [S224]. 

 A ausência de Comunicação dificulta o entendimento entre o time [S0027], 

afetando o esforço necessário para o desenvolvimento [S0231]; Afeta negativamente 

na construção da confiança, interação e entrosamento da equipe, especialmente 

entre membros de diferentes culturas em diferentes localizações geográficas 

[S5207; S1462]; dificulta a implantação de práticas ágeis que precisam que 

membros se comuniquem [S0229]; quando desenvolvedores não tem informações 

suficiente sobre os requisitos, eles podem conceber suposições erradas no 

desenvolvimento [S0520]. Se não há disponibilidade do cliente ou o time não 

consegue se comunicar com o cliente, eles não conseguem obter o feedback 

necessário para o desenvolvimento [S4022]. Problemas de comunicação entre 

cliente e desenvolvedores podem ser as principais causas de atrasos ou falhas de 

projetos de software [S5726]. 

 E com os dados do survey, foi visto que o fator humano Comunicação tem 

uma importância no desenvolvimento de projetos em 94%, na interação de um time 

com 85%, no sucesso dos projetos com 79% e na tomada de decisão dentro de um 

projeto ágil recebeu 56% do total de respostas do survey. 

 Tanto pelo survey quanto pela RSL, pode-se perceber que o fator humano 

Comunicação impacta positivamente no desenvolvimento e sucesso de projetos 

ágeis e é importante para a interação do time, assim como, quando este fator está 

ausente interfere negativamente nessas áreas de interesse desta pesquisa. Não há 

evidências suficientes, que comprovem que o fator impacta em tomada de decisões. 
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5.13   Relação entre os fatores 

 Neste fragmento do artigo S4022: “It is shown that autonomy together with 

communication and collaboration are the major components for building self-

organizing software development teams. “, são ressaltados três fatores humanos 

encontrados na RSL como Autonomia, Comunicação e Colaboração para 

construção de uma característica marcante em métodos ágeis como a auto-

organização dos times, preconizado pelos princípios ágeis em Agile Alliance (2014). 

 Ainda pode-se perceber na Tabela 4.2 que os fatores mais evidentes são 

Comunicação, Colaboração e Confiança, corroborando para um dos princípios do 

manifesto ágil em que valoriza a comunicação face a face e as interações entre os 

indivíduos durante o desenvolvimento ágil de software. 

 E para responder a RQ2 da RSL, o capítulo 4 forneceu as evidências 

encontradas nos estudos resultantes da revisão e foi possível sintetizar toda a 

informação existente sobre fatores humanos em métodos ágeis. 

 Diante dos dados expostos na Tabela 3, pode-se inferir que quando um fator 

estava presente, o impacto seria positivo e quando ausente o impacto seria 

negativo. Entretanto, em alguns fatores isto não acontece como: quando há 

presença exacerbada da autonomia do time ou a autonomia individual é alta 

(status presente), isso faz com que a equipe forme silos, prejudicando a interação 

entre os times (impacto negativo); se a equipe utilizar canais informais para 

promover a comunicação (status presente) entre eles, pode resultar em altas taxas 

de defeito no desenvolvimento (impacto negativo) e por fim, se há o envolvimento 

do cliente (status presente) junto à equipe para esclarecimento dos requisitos, isso 

pode ser prejudicial devido a sua indisponibilidade (impacto negativo). 

 Além desses impactos, outro aspecto interessante foi um fator humano 

impactar em outro como: Presença da Confiança impacta de forma positiva em 

Conhecimento[s4845]; Comunicação influencia positivamente Motivação[s0229] e 

Conhecimento[s0231] e finalmente, Conhecimento tem impacto positivo em 

Comunicação[s3192]. 

 Após descrever a visão acadêmica da relação dos fatores, tem-se que nos 

questões de 6 a 9, descritas no survey, pode-se conceber a influência dos fatores 

humanos em determinados contextos como:  
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 No desenvolvimento de projetos ágeis, os fatores que obtiveram mais de 50% 

foram comunicação, motivação e colaboração. Vale ressaltar que 

conhecimento foi bem avaliado pelos especialistas. 

 Na interação de um time pode-se destacar comunicação e colaboração. 

Além de motivação ser bem aceito como fator humano que fortalecesse a 

interação na equipe. 

 No sucesso dos projetos, fatores como comunicação, colaboração e 

envolvimento do cliente foram destacados como fatores relevantes. Além 

de experiência e motivação receberem um bom nível de porcentagem. 

 Na tomada de decisão, fatores como comunicação e experiência foram 

destacados como o mais importante para esse contexto. Conhecimento e 

liderança podem ser ressaltados como relevantes também. 

 

Portanto, pode-se descrever que a correlação entre a RSL e o survey, utilizados 

como instrumentos de pesquisa para esta dissertação, permitem destacar que 

Comunicação e Colaboração são importantes fatores dentro de projetos ágeis. 

Vale ressaltar que outros fatores tem determinada importância como conhecimento, 

liderança e motivação conforme resultados da RSL, por outro lado, no survey o 

fator que foi avaliado como importante foi experiência.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Neste capítulo serão descritas as limitações e ameaças à validade desta 

pesquisa, implicações para a pesquisa e prática, recomendações para trabalhos 

futuros e algumas conclusões sobre este trabalho. 

 

6.1   Limitações da pesquisa 

 Apesar de ser utilizado nesta dissertação, um rigoroso quadro metodológico, 

conforme descrito no capítulo 3, esta pesquisa ainda possui algumas limitações e 

que serão descritas a seguir: 

Revisão Sistemática da Literatura (RSL) 

 Segundo Kitchenham (2007) uma limitação comum em revisões e 

mapeamentos sistemáticos, é encontrar todos os artigos relevantes existentes sobre 

o tema a ser pesquisado. Neste trabalho, foram utilizados os quatro engenhos de 

buscas considerados mais relevantes para esta pesquisa e que trouxeram um 

número maior de artigos condizentes com o que estava sendo analisado. 

Adicionalmente, realizaram-se buscas manuais nos periódicos e anais das principais 

conferências sobre métodos ágeis como forma de reduzir a possibilidade de algum 

estudo relevante não ter sido encontrado na execução das buscas automáticas. 

 Outra limitação está relacionada à string de busca, pois a mesma foi formada 

por diversas palavras, entretanto, alguma palavra importante pode não ter sido 

incluída neste termo. Sendo assim, a string foi bem abrangente para evitar este 

problema. 

 Em relação aos critérios de inclusão e exclusão, o ano de publicação dos 

estudos foi limitado até 2012, já que a pesquisa iniciou em 2013 e finalizou em 2014 

e necessitava-se do ano completo, objetivando buscar o maior período possível para 

minimizar o viés do período de buscas na revisão sistemática. 

 E por fim, como alternativa para evitar o viés na seleção dos estudos, testes 

pilotos foram realizados em cada etapa da pesquisa e estas foram realizadas por 

mais de um pesquisador. Quando houve conflitos entre opiniões na seleção dos 

estudos, era acionado um terceiro pesquisador para resolver a divergência. Somente 

a fase de extração de dados foi realizada por um único pesquisador, a autora desta 

dissertação e auxiliada pelos orientadores deste trabalho. 
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Aplicação de questionários (survey) 

 Como a intenção do survey era comparação dos fatores mais citados, não foi 

possível identificar se o perfil profissional do respondente influencia na escolha e 

priorização quanto aos fatores mais impactantes de um modo geral. 

 Por questões de sigilo, não foi possível identificar o quantitativo de empresas 

representadas pelos profissionais que responderam ao survey. Desta forma, houve 

uma limitação na caracterização da amostra do questionário. 

  

6.2   Implicações para a pesquisa e prática 

 Os resultados alcançados na finalização deste trabalho possuem implicações 

tanto a pesquisa quanto para a prática. 

Para a pesquisa: 

 Maior conhecimento sobre o pensamento da indústria, dentre algumas 

empresas selecionadas, sobre a influência dos fatores humanos em métodos 

ágeis. 

 Conforme dados apresentados no capítulo 4, pesquisas nesta área 

concentram-se na escolha de métodos como Estudos de caso, Grounded 

Theory e Surveys. Desta forma, há oportunidade para execução de 

experimentos e até mesmo, pesquisa – ação. 

Para a prática: 

 Os resultados desta dissertação podem ajudar a entender melhor o uso de 

métodos ágeis nas empresas e que fatores humanos podem influenciar áreas 

importantes para a indústria como: sucesso dos projetos, tomada de decisão 

entre outras. 

 Outra percepção importante para a indústria é perceber que times ágeis 

precisam de comunicação, colaboração e motivação para aumentar a 

interação na equipe. 

 

6.3   Recomendações para trabalhos futuros 

 A partir do desenho da pesquisa tracejado durante esta dissertação, podem 

ser elencados novos direcionamentos como: 
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 Seleção de Grounded Theory para investigar melhor se outros fatores 

humanos influenciam em métodos ágeis e na construção de uma teoria que 

fortalecesse a construção de hipóteses neste tema. 

 Construção de arquétipos sistêmicos, que são estruturas sistêmicas 

genéricas compostas por relações de causa-efeito cíclicas que se repetem 

em diferentes contextos (Senge, 2001). Desta forma, desenvolver estruturas 

genéricas de fatores humanos que impactam em métodos ágeis em contextos 

variados, de acordo com uma abrangência maior no número de empresas 

selecionadas para a pesquisa. 

 

6.4   Conclusões 

 Esta dissertação teve o intuito em investigar de que forma fatores humanos 

impactam em métodos ágeis. A princípio, foi realizada uma revisão sistemática para 

elencar quais fatores humanos estavam influenciando em métodos ágeis e de que 

forma impactavam nestes métodos. 

 Por conseguinte, a revisão sistemática permitiu descrever uma série de 

categorias que estavam sendo influenciadas pelos fatores humanos no contexto de 

métodos ágeis. Adicionalmente, foi realizado um survey para corroborar se estes 

fatores humanos realmente possuíam tal impacto. 

 Tanto a RSL quanto o survey permitem confirmar que os fatores humanos 

mais relevantes dentro de métodos ágeis são Comunicação e Colaboração, o que 

se relacionam com características relacionadas a “indivíduos e interações entre os 

membros da equipe” descritas no Manifesto ágil. Porém, ainda há um baixo número 

de estudos nesta área, sendo recomendado maiores pesquisas acerca do tema. 
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APÊNDICE A – Protocolo da Revisão Sistemática da 

Literatura 

O conteúdo deste apêndice refere-se ao protocolo da revisão sistemática conduzida 

para esta dissertação como parte do processo de coleta de dados. Participaram da 

RSL 03 pesquisadores, alunos do mestrado, Melquizedequi Cabral dos Santos, 

Joelson Isidro da Silva Araújo e Aline Chagas Rodrigues Marques e orientação do 

professor Alexandre Marcos Lins de Vasconcelos, o qual atuou como revisor deste 

protocolo. 

A versão final deste protocolo foi elaborada por Aline Chagas Rodrigues Marques, 

sob orientação dos professores Alexandre Marcos Lins de Vasconcelos e Célio 

Santana Andrade Júnior. 
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1. Introdução 

 Segundo Pirzadeh (2010) o desenvolvimento de software é um processo 

centrado no ser humano e desta forma, considera-se que fatores humanos têm um 

grande impacto nas etapas da construção de software, ou seja, de acordo com o papel 

desempenhado pelos stakeholders, o processo de desenvolvimento de software pode 

ser afetado de diferentes formas, podendo variar de fatores organizacionais e 

interpessoais para características individuais. Por exemplo, sendo um desenvolvedor 

influencia as fases de construção de software, já um gerente pode impactar fortemente 

sobre o desempenho e o sucesso do processo de desenvolvimento. 

 O desenvolvimento ágil de software valoriza a interação humana no processo de 

desenvolvimento, conforme se pode observar no manifesto ágil quando se fala em 

"Indivíduos e interação" e "Colaboração com o cliente". Esta importância dada aos 

fatores humanos também pode ser observada nos princípios citados no manifesto 

quando descreve que o método mais eficiente para transmissão de informações entre o 

time, é o diálogo “face-to-face”, valorizando assim a comunicação entre a equipe de 

desenvolvimento (MANIFESTO ÁGIL, 2014). 

 Porém, pesquisas considerando os fatores humanos no processo de 

desenvolvimento de software são escassas (PIRZADEH, 2010). Ainda se faz 

necessário descrever o impacto dos fatores humanos no processo de desenvolvimento 

de software, uma vez que os trabalhos encontrados em Pirzadeh (2010), Sharp (2005) 

e Dybå (2008) relatam que fatores humanos e/ou sociais, sob diferentes perspectivas 

na engenharia de software, são observados no desenvolvimento tradicional de software 

e na programação extrema (XP). 

 Diante do cenário exposto anteriormente, pode-se perceber que os fatores 

humanos têm direta relação com o processo de desenvolvimento de software ágil, 

corroborando para o sucesso dos projetos e para incertezas quanto a efetividade de 

ASD (Agile Software Development) considerando fatores humanos no desenvolvimento 

de software. 

2. Problema 

Nos estudos apresentados por Dybå e Dingsøyr (2008), Pirzadeh (2010) e 

Kamei (2012) sobre métodos ágeis, a partir de resultados das revisões sistemáticas da 

literatura com estudos empíricos, não foram identificados trabalhos que analisam o 

impacto dos fatores humanos em métodos ágeis, e nenhuma Revisão Sistemática da 

Literatura (Review Systematic Literature, RSL) sobre tal tema foi identificada através de 

buscas ad-hoc realizada no período de junho a agosto de 2013.  



 

 

Além disso, Ferreira e Cohen (2008) afirmam que pesquisas empíricas 

abordando o impacto e eficácia dos métodos ágeis ainda são incipientes. Desta forma, 

existe a necessidade em descobrir o que se sabe sobre o impacto dos fatores humanos 

em métodos ágeis.   

3. Objetivo 

Realizar uma revisão sistemática da literatura para sumarizar toda a informação 

existente em um determinado período sobre o impacto dos fatores humanos em 

métodos ágeis.  

4. Protocolo 

Segundo Kitchenham et al. (2007) um protocolo é um artefato importante dentro 

da revisão sistemática. Nele consiste todo o processo realizado durante a revisão. Sua 

importância advém da possibilidade de minimizar o possível viés do pesquisador ao 

selecionar estudos de acordo com as suas expectativas e não em concordância com o 

que está sendo investigado. 

Dessa forma, este estudo seguiu as orientações e os procedimentos sugeridos 

por Kitchenham et al. (2007) que serão apresentados nas subseções a seguir. 

4.1. Contexto 

Uma RSL é uma abordagem para identificar, avaliar e interpretar toda a 

informação relevante de uma particular pergunta de pesquisa ou área de interesse, ou 

seja, a RSL permite elencar quais estudos estão sendo abordados pelos pesquisadores 

dentro do problema abordado na pesquisa Kitchenham et al. (2007). 

Nesse contexto, uma RSL pode ser uma alternativa para ajudar a resolver a 

problemática de buscar evidências e concentrar toda a informação existente sobre o 

que se conhece acerca do impacto dos fatores humanos em métodos ágeis.  

De forma geral uma RSL possui três etapas principais: o planejamento, a 

condução/realização e a apresentação dos resultados (KITCHENHAM et al., 2007). 

Estas etapas podem ser melhor visualizadas na figura 1 de acordo com o escopo desta 

RSL: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 1 - Passos da RSL 

 

Fonte: adaptado de Pirzadeh 

Petticrew e Roberts (2006) expõem algumas razões para se realizar uma revisão 

sistemática da literatura como: apresentar estudos de áreas que precisam ser 

investigados, diferenciar pesquisas que devem ser realizadas e outras que não devem 

e realização de um mapeamento de toda a informação existente de uma determinada 

área. 

4.2. Questões de Pesquisa da RSL 

Com o objetivo de entender o estado da arte atual sobre o que se sabe em 

relação ao impacto dos fatores humanos em métodos ágeis, este estudo busca 

responder as seguintes questões de pesquisa: 



 

 

RQ1: O que se sabe sobre quais fatores humanos interferem na utilização de 

métodos ágeis? 

RQ2: Qual o impacto dos fatores humanos em métodos ágeis? 

  

4.3. Estratégia de Busca 

Segundo Kitchenham et al. (2007) é necessário definir uma estratégia de busca 

para encontrar revisões sistemáticas que já respondam as perguntas de pesquisa da 

revisão; assegurar que ao realizar a busca terá um retorno dos potenciais estudos 

relevantes e utilizar combinação de palavras-chaves derivadas das questões de 

pesquisa.  

Uma das estratégias de busca para os estudos primários pode ser automática 

e/ou manual. Este estudo adota uma abordagem de busca automática e manual que 

será realizada a partir da execução da string de busca, para o período de 2001 a 2012. 

O processo para definir a estratégia foi dividido em: definir os termos de busca 

da pesquisa, criação da string de buscas, elencar as fontes de busca, relatar os 

critérios de seleção, descrever o processo de seleção dos estudos e os recursos a 

serem pesquisados. 

4.4. Termos de Busca 

Dybå e Dingsøyr (2008) recomendam que os termos da busca sejam 

abrangentes para incluir o maior número de estudos e evitar perda de estudos 

relevantes. Sendo assim, procurou-se agrupar o maior número de palavras que 

pudessem estar relacionadas ao propósito desta revisão, a qual é descobrir o impacto 

dos fatores humanos sobre métodos ágeis.  

 Os termos de busca, seus sinônimos ou palavras relacionadas estão 

apresentados na Tabela 1. Palavras-chaves específicas relacionadas a fatores 

humanos não foram incluídas, pois esta RSL fez parte de uma revisão mais 

abrangente. 

Tabela 1 - Termos de busca e equivalência para o inglês 

Termos de busca Sinônimos ou Palavras Relacionadas 

software, desenvolvimento, projeto, 

desenvolvimento de software, 

desenvolvimento de aplicações, 

engenharia de software, 

desenvolvimento de sistema de 

informação, produção de software 

Software, development, project, software development, 

software project, system development, development 

application, software engineering, information system 

development, information system engineering, software 

production 



 

 

ágil, ágeis Agile 

scrum, programação extrema scrum, extreme programming, XP 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

4.5. String de Busca 

A fim de encontrar o maior número possível de artigos nessa busca, procurou-se 

abranger as palavras chaves desta revisão sistemática.  Na Tabela 2 a seguir é 

apresentada a string de busca derivada da combinação dos termos:  

Tabela 2 - String de busca 

String de busca 

("software" OR "development" OR "project" OR "software 

development" OR "software project" OR "system development" 

OR "development application" OR "software engineering" OR 

"information system development" OR "information system 

engineering" OR "software production") AND ("agile") AND 

("scrum" OR "extreme programming" OR "XP") 

Fonte: Elaborada pela autora. 

4.6. Fontes de Busca 

As fontes selecionadas para esta revisão (ver Tabela 3) são as principais bases 

de dados eletrônicas de relevância na área de investigação, citadas por Kitchenham et 

al. (2007) e Dybå e Dingsøyr (2008). 

Tabela 3 - Base de dados eletrônica 

Número Base de dados Eletrônica Website 

1 Compendex (Engineering Village) http://www.engineeringvillage.com 

2 Science Direct – Elsevier   http://www.sciencedirect.com/ 

3 Scopus – Elsevier     http://www.scopus.com/ 

4 IEEE Xplore http://ieeexplore.ieee.org/ 

Fonte: elaborada pela autora.  

Para estratégia de busca manual foram escolhidos anais das principais 

conferências da área do tema em estudo, em complementação aos dados recolhidos 

no processo de busca automática. Este estudo adota algumas conferências relevantes 

citadas por Kamei (2012), entre outras, apresentadas na Tabela 4: 

Tabela 4 - Base de dados das conferências 

Número Conferências Website da base 

1 Agile Development Conference http://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?pu

number=1000026 

2 XP Conference http://www.informatik.uni-



 

 

trier.de/~ley/db/conf/index-a.html 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

4.7. Critérios de Seleção dos Estudos 

Easterbrook et al. (2007) apresenta os principais métodos aplicáveis e 

relevantes para a engenharia de software baseada em evidências. Sendo assim, a 

seleção dos estudos será guiada pelos seguintes métodos empíricos: experimentos 

controlados (incluindo quasi-experimentos), estudos de caso (do tipo exploratório e de 

confirmação), pesquisa de opinião (survey), etnografias e pesquisa-ação.  

Dessa forma, os critérios de inclusão e exclusão são baseados na questão de 

pesquisa e são apresentados a seguir. 

4.7.1. Critérios de Inclusão 

Os critérios de inclusão são apresentados na Tabela 5 a seguir: 

Tabela 5 - Critérios de inclusão. 

Critério Descrição 

CI-01 Somente estudosprimários; 

CI-02 Estudosque apresentemdados empíricos; 

CI-03 Estudos indústriais e/ou acadêmicos que apresentem dados sobre métodos ágeis; 

CI-04 Apenas estudosque apresentemdados empíricossobre a relação dos fatores humanos 
com métodos ágeis de desenvolvimentosoftware; 

CI-05 Estudosqualitativos e/ou quantitativos; 

CI-06 Estudos queapresentem dadosem formato científico; 

CI-07 Somente estudosescritosemInglês; 

CI-08 Estudospublicados desde o lançamento do manifesto ágil até hoje. Período entre (e 
incluídos) 2001 e 2012; 

CI-09 Os trabalhos completos publicados em revistas revisadas por pares ou conferências. 

Fonte: elaborada pela autora.  

4.7.2. Critérios de Exclusão 

Os critérios de exclusão são apresentados na Tabela 6 a seguir: 

Tabela 6 - Critérios de exclusão 

Critério Descrição 

CE-01 Estudoscujo foconão édesenvolvimento ágil de software; 

CE-02 Estudosquenão apresentemdados empíricossobre a relação dos fatores humanos com 
métodos ágeis de desenvolvimentosoftware; 

CE-03 Estudos que focam somente na técnica ou prática, como pair programming, unit testing 
ou refactoring; 

CE-04 Artigos com lições aprendidas e relato de experiência; 

CE-05 Artigos meramente baseados na opinião de especialistas; 

CE-06 Estudos que se apresentem no formato de editoriais, prefácios, resumos de artigos, 
livros, capítulo de livro, entrevistas, notícias, opiniões, correspondência, debates, 
comentários, cartas do leitore resumos decursos, oficinas, resumo de aula, painéis e 
sessões de pôsteres, incompletos, workshop, tutoriais, guias, apresentação de 
ferramentas, estudos não revisado por pares, estudos não acessíveis, estudo que não 
apresentam dados em formato científico, estudo não empírico, estudo não primário, 
artigo não disponível, artigo não escrito em inglês, estudos secundários e terciários; 

CE-07 Estudos acadêmicosque se concentramem ensinarmétodos ágeis; 

CE-08 Estudos que não respondem as questões de pesquisa; 



 

 

CE-09 Relatório do estudoduplicado, sem nenhuma informaçãoadicional. 

Fonte: elaborada pela autora.  

4.8. Processo de Seleção dos Estudos Primários 

Esta fase tem o objetivo de identificar os principais estudos primários, sendo 

assim, dois pesquisadores farão a análise dos artigos de acordo com as 4 fases 

descritas na Figura 2 a seguir: 

Figura 2 – Processo de seleção dos estudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

Fase 1: 

A estratégia de busca nesta fase foi dividida em dois tipos: realização de busca 

automática e manual. Na automática executou-se a string de pesquisa para obter os 

artigos relevantes para esta revisão. Já a manual, consistiu em acessar as 

conferências selecionadas neste protocolo e buscar artigos conforme a string definida.  

Após obter a lista resultante das buscas, os artigos serão identificados através de um 

ID único em uma planilha Excel™ para poder facilitar a comunicação entre os 

pesquisadores. Além disso, esta lista deve ser armazenada em um repositório online e 

compartilhada por todos os pesquisadores. 

Fase 2: 

Lista com os estudos 
resultantes da busca 
automática e manual 

Obtenção da lista de estudos primários relevantes e avaliação da 
qualidade 

Fase 4 
 

 

Identificação dos potenciais estudos primários relevantes através 
leitura do título e resumo 

 

Fase 2 
 

 

Aplicação dos critérios de inclusão e exclusão Fase 3 
 

 

Busca automática 
 

 

Busca manual 
 

 
Fase 1 

 
 

Estratégia de busca 
 

 



 

 

Esta fase será realizada por dois pesquisadores sendo que, cada membro é 

responsável pela leitura do título e resumo de cada estudo e deverá incluir ou excluir o 

artigo. Será formada uma lista de estudos incluídos e excluídos por cada pesquisador 

da dupla. As listas foram comparadas e os conflitos foram discutidos entre os 

pesquisadores. Se não chegarem a um consenso sobre as divergências, os 

pesquisadores devem incluir os artigos que motivaram as divergências para análise 

mais detalhada numa fase posterior, formando uma lista consolidada com os estudos 

potencialmente relevantes. 

Fase 3: 

 De posse da lista da fase 2 com os potencias estudos primários, todos os artigos 

foram avaliados pelos dois pesquisadores, mediante a aplicação dos critérios de 

inclusão e exclusão, através da leitura do título, resumo, introdução, conclusão. Caso 

necessário, seria realizada uma leitura completa do estudo. Caso existisse desacordo 

entre os pesquisadores sobre a inclusão ou exclusão de um estudo nessa fase, foi 

considerada a opinião de um terceiro pesquisador.  

Fase 4: 

 Tendo como resultado da fase 3 somente a lista de artigos incluídos, foi iniciada 

a avaliação da qualidade dos estudos e extração dos dados em que foi necessária a 

leitura completa dos estudos. Quanto à avaliação da qualidade, os estudos foram 

avaliados pelos dois pesquisadores, mediante a aplicação dos critérios contidos no 

Formulário C(vide seção 4.9). Caso existisse desacordo entre os pesquisadores sobre 

a nota de qualidade atribuída a um critério, foi considerada a opinião de um terceiro 

pesquisador. Estudos classificados com qualidade poderiam ser excluídos. 

4.9. Avaliação da Qualidade dos Estudos 

Para avaliar a qualidade dos trabalhos foram estabelecidos alguns critérios de 

qualidade sugeridos em Kitchenham et al. (2007), Dybå e Dingsøyr (2008) e Kamei 

(2012). Tais critérios estão descritos conforme Formulário C abaixo: 

Formulário C 

O formulário C foi utilizado para registrar os dados relativos à avaliação da 

qualidade dos estudos dos estudos incluídos na pesquisa.  

Formulário C – Avaliação da qualidade 

Formulário C - Avaliação da Qualidade 

ID do estudo: Pesquisador: Data de Avaliação: 

Avaliação da qualidade 
Legenda: Não atende = 0, Neutro = não deixa claro = 0.5, Atende = 1. 

Item Critérios de qualidade Nota de avaliação 

Quanto ao objetivo 



 

 

1 Existeuma clara declaração dosobjetivos da pesquisa? 
Considere o seguinte: 
-Existe uma razão por que o estudo foi realizado? 
- O foco do estudo relata desenvolvimento ágil de software?  
-O estudo apresenta dados empíricos? 

 

Quanto ao contexto 

2 Existeuma descrição adequadadocontexto em que apesquisa 
foi realizada? 
Considere seo pesquisadoridentificou: 
-A indústria em queos produtos são usados(por exemplo, bancos, 
telecomunicações, bens de consumo, viagens, etc)  
-A natureza da organização de desenvolvimento desoftware (por 
exemplo, in-houseoudepartamentofornecedorindependente de 
software)  
-As habilidades e a experiência do time desoftware (por exemplo, 
comuma linguagem, um método, uma ferramenta, um domínio de 
aplicação)  
-Os tipo de produtos de softwareutilizados (por exemplo, uma 
ferramenta dedesign, um compilador)  
-Os processos de software que estão sendo usados (por exemplo, 
processo padrão da empresa, os procedimentos de garantia de 
qualidade, o processo de gerenciamento de configuração). 

 

Quanto ao projeto de pesquisa 

3 O projeto de pesquisa foiadequado para abordar osobjetivos 
da pesquisa? 
Considere o seguinte: 
-O pesquisadorjustificou oprojeto de pesquisa (por exemplo, ele 
discutiu comodecidiu quais os métodosa utilizar)? 

 

Quanto ao tipo de estudo 

4 A abordagem de pesquisa está definida claramente? 
Considere o seguinte: 
-O pesquisador explicitou se o estudo é qualitativo, quantitativo, ou 
misto? 

 

Quanto à amostragem 

5 Aestratégia de pesquisafoiadequada aos objetivosda 
pesquisa? 
Considere o seguinte: 
-O pesquisadorexplicou comoos participantesou casosforam 
identificadose selecionados? 
-Os casos são definidos e descritoscom precisão? 
-Os casos foramrepresentantivos de uma população definida? 
-Ospesquisadores explicarampor queos participantes 
oucasosselecionados foramos mais adequadospara permitir o 
acessoao tipo deconhecimentobuscadopelo estudo? 

 

Quanto à coleta de dados 

6 Os dados foram coletadosde uma forma que abordou a 
questãode pesquisa? 
Considere o seguinte: 
-Todas as medidas foram claramente definidas (por exemplo, 
unidade e regras de contagem)? 
-Está claro como os dados foram coletados (por exemplo, 
entrevistas semi-estruturadas, grupos focais, etc)? 
-O pesquisador justificou os métodos que foram escolhidos? 
-O pesquisador fez os métodos explícitos(por exemplo, há uma 
indicação de como as entrevistas foram realizados, eles usaram 
um guia de entrevista)? 
-Se os métodos foram modificados durante o estudo, o 
pesquisador explicou como e por quê? 
-O formulário dedados é claro (por exemplo, gravação, material de 
vídeo, notas, etc)  
-Foram utilizados métodos de controle de qualidade para garantir a 
integridade e precisão da coleta de dados? 

 



 

 

Quanto à análise de dados 

7 A análise dos dados foi suficientemente rigorosa? 
Considere o seguinte: 
-Houve uma descrição detalhada do processo de análise? 
-Se foi utilizada a análise temática, como as categorias/ temas 
foram obtidas a partir dos dados? 
-Têmsido apresentados dados suficientes para apoiar os 
resultados? 
-Até que ponto os dados contraditórios foram levados em conta? 
-Os métodos de controle de qualidade foram utilizados para 
verificar os resultados? 

 

Quanto à Reflexividade (relações de parceria de pesquisa/reconhecimento de viés 
pesquisador) 

8 A relação entre o pesquisador e os participantes foi 
considerada adequadamente? 
Considere o seguinte: 
-Será que o pesquisador examina criticamente o seu próprio papel, 
preconceito e potencial influência na formulação de questões de 
investigação, o recrutamento da amostra, coleta de dados e análise 
e seleção de dados para a apresentação? 
-Como o pesquisador respondeu a eventos durante o estudo e se 
considerou as implicações de quaisquer alterações no projeto de 
pesquisa? 

 

Quanto às descobertas 

9 Existe uma declaração clara dos resultados? 
Considere o seguinte: 
-Os resultados são explícitos (por exemplo,magnitudede efeito)? 
-Uma discussão adequadada prova, a favor e contra argumentos 
do pesquisador, foi demonstrada? 
-O pesquisador discutiu a credibilidade dos seus resultados(por 
exemplo, a triangulação, validação com entrevistado, mais do que 
um analista)? 
-As limitações do estudo são discutidas explicitamente? 
-Os resultados são discutidos em relação às questões de 
investigação originais? 
-As conclusões são justificadas pelos resultados? 

 

Quanto ao valor da pesquisa 

10 O estudo apresenta o valor do estudo para pesquisa ou 
prática? 
Considere o seguinte: 
-O pesquisador discutiu a contribuição do estudo (por exemplo, ele 
considera os resultados em relação à prática atual ou literatura 
baseada em pesquisa relevante)? 
-Será que a pesquisa identifica novas áreas em que a investigação 
é necessária? 
-Será que o pesquisador discutiu se e como os resultados podem 
ser transferidos para outras populações, ou considera outras 
maneiras em que a pesquisa possa ser utilizada? 

 

NOTA TOTAL (NT)  

CLASSIFICAÇÃO = (NT / TOTAL POSSÍVEL)X100 = N (%)  

OBS: 
N >= 86% (Excelente) 
66% =< N <= 85% (Muito Boa) 
46% =< N <= 65% (Boa) 
26% =< N <= 45% (Média) 
N < 26% (Baixa)   

 

Fonte: elaborado pela autora baseado em Dybå e Dingsøyr (2008). 

 



 

 

Para realizar a avaliação de qualidade, foi necessário considerar os critérios do 

Formulário C e fornecer uma nota, a qual será com base na escala Likert de três 

pontos (LIKERT et al., 1993), que é um instrumento que permite aos pesquisadores 

atribuírem respostas gradativas sobre suas opiniões a respeito dos itens. Nesta 

revisão, os dois pesquisadores utilizarão os seguintes itens de Likert para avaliar os 

critérios: 

 Não Atende (0): deve ser concedido no caso em que não existe nada no 

trabalho que atenda ao critério avaliado. 

 Neutro (0.5): deve ser concedido no caso em que o trabalho não deixa claro se 

atende ou não ao critério avaliado; 

 Atende (1): deve ser concedido no caso em que o trabalho apresente no texto 

atendimento ao critério avaliado.  

Por fim, é feito o somatório da pontuação, atribuindo, assim, a nota total do 

estudo em relação à qualidade. Os estudos foram avaliados por dois pesquisadores. 

Caso exista desacordo entre os pesquisadores sobre a nota de qualidade atribuída a 

um critério, foi considerada a opinião de um terceiro pesquisador. 

A classificação da qualidade dos estudos foi feita em cinco faixas conforme 

Beecham et al. (2007), a partir da nota total da avaliação do estudo. As faixas de 

classificação da qualidade são apresentadas na Tabela 7 a seguir: 

Tabela 7 – classificação da qualidade dos estudos 

Nota do Estudo (%) Classificação da qualidade 

N >= 86% Excelente 

66% =< N <= 85% Muito Boa 

46% =< N <= 65% Boa 

26% =< N <= 45% Média 

N < 26% Baixa 

Fonte: elaborada pelo autor, baseado em Beecham et al. (2007). 

4.10. Estratégia de Extração dos Dados 

 O processo de extração e a análise ocorreram paralelamente, em que os dados 

foram recolhidos e analisados com o objetivo de responder cada questão de pesquisa. 

Os estudos que não apresentem informações relevantes para responder as questões 

de pesquisa serão excluídos 

 A extração dos dados será realizada por um pesquisador, que aplicará os 

critérios contidos no Formulário D, registrando as informações relevantes. A revisão 

desse processo será feita por um dos orientadores da pesquisa.  

Formulário D 



 

 

O formulário D será utilizado para registrar os dados relativos à coleta de dados 

dos estudos incluídos na pesquisa.  

 

 

Formulário D – Coleta de dados. 

Formulário D - Coleta de dados 

Pesquisador: 
Data da coleta: 

ID Ano Fonte Referência Tipo do estudo 
(Industrial, 
acadêmico, 

outros.). 

Método 
de 

pesquisa 

Coleta 
de 

dados 

Análise dos 
dados 

(qualitativa, 
quantitativa, 

mista). 

Tamanho 
da 

amostra 

Método ágil 

Coleta de Evidências 

RQ1: O que se sabe sobre quais fatores humanos interferem na utilização de métodos ágeis? 
ID do impacto: 
Descrição da evidência: 

RQ2: Qual o impacto dos fatores humanos em métodos ágeis? 
ID do impacto: 
Descrição da evidência: 

Fonte: elaborado pela autora. 

4.11. Síntese dos dados 

Para realizar a síntese dos dados será selecionada uma técnica para auxiliar no 

processo, a qual se chama análise temática. É um método para identificar, analisar e 

relatar padrões (temas) dentro dos dados e pode descrever experiências, significados e 

a realidade dos participantes e é bastante utilizado em pesquisas qualitativas (DYBÅ E 

CRUZES, 2011). 

Desta forma, esta revisão sistemática tem natureza qualitativa e tenta procurar 

padrões sobre o impacto dos fatores humanos em métodos ágeis. A síntese será 

guiada pelo descobrimento dos principais temas de forma quantitativa nos estudos 

selecionados, com base nos procedimentos da análise temática. 

4.12. Estratégia de Divulgação dos Resultados 

Nesta etapa os resultados desta pesquisa serão apresentados conforme 

guideline proposto por kitchenham et al.(2007):Título; Autores; Resumo; Background 

(justificativa da necessidade da revisão); Questões da RSL; Método da RSL (estratégia 

de busca, fonte de dados, seleção dos estudos, avaliação da qualidade, extração e 

síntese dos dados, divulgação dos dados); Estudos incluídos e excluídos; Resultados; 

Discussão e Conclusões.  
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APÊNDICE B – Revisão Ad-hoc da Literatura 
 

Fator Autores Resultado 

Capacidade do time e 
envolvimento do cliente 

Tsun Chow e Dac-BuuCao 
(2007) 

Fatores de sucesso em 
projetos ágeis 

Cordialidade, talento, 
habilidade e comunicação 

Alistair Cockburn e Jim 
Highsmith (2002) 

Fatores que promovem o 
bem-estar de um time ágil 

Responsabilidade, 
capacitação, liderança, 
comunicação e confiança 

Vikash Lalsing, Somveer 
Kishnah e Sameerch and 
Pudaruth (2012) 

Fatores pessoais em 
desenvolvimento ágil de 
software e em gerência de 
projeto 

Interpessoal, individual e 
organizacional 

Laleh Pirzadeh (2010) Categorias de fatores 
relacionados aos ciclos de 
desenvolvimento de software 

Bom relacionamento e 
confiança 

Dybå e Dingsøyr (2008) Fatores para o sucesso de 
um time XP 

Compartilhando 
conhecimento, colaboração 
do cliente e motivação 

Amy Law e Raylene Charron 
(2005) 

Efeito das práticas ágeis 
sobre esses fatores sociais 

Competência, características 
pessoais, comunicação, 
cultura, treinamento e 
aprendizagem 

Subhas Chandra Misra, 
Vinod Kumar, Uma Kumar 
(2009) 
 

Fatores de sucesso ao adotar 
práticas de desenvolvimento 
ágil de software 

 

  



 

 

APÊNDICE C – Survey sobre Fatores Humanos no 

Contexto de Métodos Ágeis 

Caro Colaborador. Através de esforços de cooperação da comunidade industrial, é que podemos 

melhorar as pesquisas na comunidade acadêmica. Sendo assim, precisamos da sua colaboração neste 

questionário, para coletar informações sobre a influência dos fatores humanos no contexto de métodos 

ágeis. O questionário possui 9 questões com tempo máximo para responder em 5 minutos. 

Em caso de dúvidas ou para receber os resultados desta pesquisa e/ou da dissertação de mestrado, 

envie e-mail para: acrm2@cin.ufpe.br 

Obrigada pela ajuda. 

1. Qual o seu cargo dentro da empresa? 

( ) Analista/Desenvolvedor 

( ) Testador 

( ) Membro da equipe da qualidade de software 

( ) Gerente/Líder de projeto 

( ) Outro:  

2. Quantos  anos de  experiência no mercado de  trabalho  você possui? 

( ) Até 6 meses 

( ) Entre 6 meses e 1 ano 

( ) Entre 1 e 2 anos 

( ) Entre 2 e 5 anos 

( ) Mais de 5 anos 

3.  Há quanto  tempo  você  trabalha na  sua  empresa? 

( ) Até 6 meses 

( ) Entre 6 meses e 1 ano 

( ) Entre 1 e 2 anos 

( ) Entre 2 e 5 anos 

( ) Mais de 5 anos 

4.  Há quanto  tempo  você utiliza métodos  ágeis? 

( ) Até 6 meses 

( ) Entre 6 meses e 1 ano 

( ) Entre 1 e 2 anos 

( ) Entre 2 e 5 anos 

( ) Mais de 5 anos 

 



 

 

5.  Qual método  ágil você pratica na  sua  empresa?  (pode ser selecionada 

mais de uma opção) 

( ) Scrum 

( ) XP 

( ) Lean 

( ) Outro:  

Para  responder  as  questões Q6  a Q9, considere  o  conceito: 

Fator  humano  pode  ser  descrito  como  alguma  questão  humana  causada  por um 

time  de pessoas  trabalhando  juntas.  Desta  forma, este conceito pode ser repassado 

para  o desenvolvimento  ágil de  software quando considera qualquer aspecto humano 

que esteja envolvido na formação de times para  a  construção  de  software. 

6.  Quais destes  fatores humanos  são destaques durante o desenvolvimento 

dos projetos  ágeis?  (pode  ser  selecionada mais de uma opção) 

( ) Comunicação 

( ) Aspectos Culturais 

( ) Liderança 

( ) Motivação 

( ) Bem estar 

( ) Autonomia 

( ) Conhecimento 

( ) Experiência 

( ) Aprendizado 

( ) Colaboração 

( ) Confiança 

( ) Envolvimento  do  cliente 

7.  Quais dos  fatores  abaixo  você  considera que mais  

impactam positivamente na interação de um  time de desenvolvimento  ágil 

de software? (pode ser selecionada mais de uma opção) 

( ) Comunicação 

( ) Aspectos Culturais 

( ) Liderança 

( ) Motivação 

( ) Bem estar 

( ) Autonomia 

( ) Conhecimento 



 

 

( ) Experiência 

( ) Aprendizado 

( ) Colaboração 

( ) Confiança 

( ) Envolvimento  do  cliente 

8.  Quais dos  fatores  abaixo  você  considera que mais  

impactam positivamente no sucesso de projetos  ágeis?  (pode  ser  

selecionada mais de uma opção) 

( ) Comunicação 

( ) Aspectos Culturais 

( ) Liderança 

( ) Motivação 

( ) Bem estar 

( ) Autonomia 

( ) Conhecimento 

( ) Experiência 

( ) Aprendizado 

( ) Colaboração 

( ) Confiança 

( ) Envolvimento do cliente 

9.  Quais dos  fatores  abaixo  você  considera que mais  impactam positivamente 

na tomada de decisão dentro de um projeto  ágil?  (pode  ser  selecionada mais 

de uma opção) 

( ) Comunicação 

( ) Aspectos Culturais 

( ) Liderança 

( ) Motivação 

( ) Bem estar 

( ) Autonomia 

( ) Conhecimento 

( ) Experiência 

( ) Aprendizado 

( ) Colaboração 

( ) Confiança 

( ) Envolvimento do cliente  



 

 

APÊNDICE D –Resultado da Avaliação da Qualidade dos Estudos Primários 

Tabela 7 – Avaliação da qualidade dos estudos. 

ID CQ1 CQ2  CQ3  CQ4  CQ5  CQ6                     CQ7  CQ8  CQ9  CQ10  CQ11  NOTA(NT) 
CLASSIFICAÇÃO = (NT / TOTAL 

POSSÍVEL)X100= N (%) QUALIDADE 

S0027 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 9 81,82 Muito boa 

S0042 1 1 1 0,5 1 0 1 1 0 1 1 8,5 77,27 Muito boa 

S0065 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 10,5 95,45 Excelente 

S0195 1 1 1 0,5 1 0 1 1 0,5 1 1 9 81,82 Muito boa 

S0196 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 8 72,73 Muito boa 

S0203 1 1 0,5 0 1 0 1 1 0 1 0,5 7 63,64 Boa 

S0205 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0,5 8,5 77,27 Muito boa 

S0207 1 1 1 0 1 0 1 0,5 1 1 0,5 8 72,73 Muito boa 

S0229 1 1 1 1 1 0 1 1 0,5 1 1 9,5 86,36 Excelente 

S0231 1 1 1 0,5 1 0 1 1 0 0,5 0,5 7,5 68,18 Muito boa 

S0263 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0,5 0,5 7 63,64 Boa 

S0290 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 90,91 Excelente 

S0307 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0,5 0,5 7 63,64 Boa 

S0318 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 90,91 Excelente 

S0392 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 8 72,73 Muito boa 

S0401 1 1 1 1 1 0 1 1 0,5 1 1 9,5 86,36 Excelente 

S0416 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0,5 7,5 68,18 Muito boa 

S0472 1 1 1 1 1 0 1 1 0,5 1 1 9,5 86,36 Excelente 

S0512 1 1 0,5 0,5 1 0 1 1 1 1 1 9 81,82 Muito boa 

S0520 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0,5 0 7,5 68,18 Muito boa 

S0521 1 1 1 0,5 1 0 1 0,5 1 1 1 9 81,82 Muito boa 

S0596 1 1 1 0,5 0,5 0 1 1 1 1 0 8 72,73 Muito boa 

S0608 1 1 0,5 1 0,5 0 0,5 0,5 0 1 0 6 54,55 Boa 

S0738 1 1 0,5 1 1 0 1 1 0,5 1 1 9 81,82 Muito boa 



 

 

S0906 1 0,5 0,5 1 0,5 0 0,5 1 0 1 0 6 54,55 Boa 

S1052 1 1 1 1 0,5 0 1 0,5 0 1 0 7 63,64 Boa 

S1107 1 0,5 1 1 0,5 0 1 1 0 1 1 8 72,73 Muito boa 

S1462 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 90,91 Excelente 

S1548 1 0,5 1 1 0,5 0 1 1 0 1 1 8 72,73 Muito boa 

S2224 1 1 1 0,5 0,5 0 1 1 0,5 1 1 8,5 77,27 Muito boa 

S2271 1 1 0,5 0,5 0,5 0 1 0,5 1 1 1 8 72,73 Muito boa 

S3191 1 1 1 1 0,5 0 1 1 0 1 1 8,5 77,27 Muito boa 

S3192 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 8 72,73 Muito boa 

S3521 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0,5 0,5 6 54,55 Boa 

S4011 1 1 0,5 0 1 0 1 1 0 0,5 0,5 6,5 59,09 Boa 

S4022 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 90,91 Excelente 

S4031 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 9 81,82 Muito boa 

S4277 1 1 0,5 1 1 0 1 1 0 0,5 0,5 7,5 68,18 Muito boa 

S4342 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 7 63,64 Boa 

S4477 1 1 1 0 1 0 1 1 0,5 1 0 7,5 68,18 Muito boa 

S4581 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 7 63,64 Boa 

S4772 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 7 63,64 Boa 

S4845 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 8 72,73 Muito boa 

S5124 1 1 1 1 1 0 1 1 0,5 0,5 0,5 8,5 77,27 Muito boa 

S5207 1 1 0,5 0 1 0 1 1 0 0,5 0,5 6,5 59,09 Boa 

S5726 1 1 1 1 1 0 1 1 0,5 1 0,5 9 81,82 Muito boa 

S7597 1 1 1 1 1 0 1 1 0,5 1 0,5 9 81,82 Muito boa 

S7732 1 1 1 0,5 1 0 1 1 0 0,5 0 7 63,64 Boa 

S0341  1 1 1 0 1 0 1 1 0 0,5 0 6,5 59,09 Boa 

S0632 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 8 72,73 Muito boa 

S3724 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 7 63,64 Boa 



 

 

APÊNDICE E – DADOS DE CONTEXTO 

Tabela 1 – Dados de contexto dos estudos incluídos. 

ID Ano Fonte Referencia 

S0027 2007 Compendex A. Begel, Nagappan, N., "Usage and Perceptions of Agile 
Software Development in an Industrial Context: An Exploratory 
Study", Proceedings of Empirical Software Engineering and 
Measurement (ESEM), pp. 255-264, 2007. 

S0042 2009 Compendex Moe, Nils Brede, T. Dingsøyr, and O. Kvangardsnes. 
"Understanding shared leadership in Agile development: A case 
study." System Sciences, 2009. HICSS'09. 42nd Hawaii 
International Conference on. IEEE, 2009. 

S0065 2006 Compendex Sharifah Syed-Abdullah, Mike Holcombe, and Marian Gheorge. 
"The impact of an agile methodology on the wellbeing of 
development teams." Empirical Software Engineering 11.1 
(2006): 143-167. 

S0195 2010 Compendex Hoda, Rashina, James Noble, and Stuart Marshall. "Agile 
undercover: when customers don’t collaborate." Agile Processes 
in Software Engineering and Extreme Programming. Springer 
Berlin Heidelberg, 2010. 73-87. 

S0196 2006 Compendex Sharp, Helen, and Hugh Robinson. "A distributed cognition 
account of mature XP teams." Extreme Programming and Agile 
Processes in Software Engineering. Springer Berlin Heidelberg, 
2006. 1-10. 

S0203 2008 Compendex Moe, Nils Brede, Torgeir Dingsøyr, and Tore Dybå. 
"Understanding self-organizing teams in agile software 
development." Software Engineering, 2008. ASWEC 2008. 19th 
Australian Conference on. IEEE, 2008. 

S0205 2011 Compendex Pries-Heje, Lene, and Jan Pries-Heje. "Why Scrum works: A 
case study from an agile distributed project in Denmark and 
India." Agile Conference (AGILE), 2011. IEEE, 2011. 

S0207 2010 Compendex Abdullah, NikNailahBinti, Helen Sharp, and Shinichi Honiden. 
"Communication in context: A stimulus-response account of 
agile team interactions." Agile Processes in Software 
Engineering and Extreme Programming. Springer Berlin 
Heidelberg, 2010. 166-171. 

S0229 2008 Compendex Paasivaara, Maria; Durasiewicz, Sandra; Lassenius, Casper. 
"Using scrum in a globally distributed project: a case study." 
Software Process: Improvement and Practice 13.6 (2008): 527-
544. 

S0231 2011 Compendex Dorairaj, Siva; Noble,James; Malik, Petra."Effective 
communication in distributed Agile software development 
teams." Agile Processes in Software Engineering and Extreme 
Programming. Springer Berlin Heidelberg, 2011. 102-116. 

S0263 2012 Compendex Inayat, Irum; Muhammad, Asim Noor; Zubaria, Inayat. 
"Facilitating an Off-Site Customer in Product-Based Agile 
Software Development: An Industrial Case Study." Emerging 
Trends and Applications in Information Communication 
Technologies. Springer Berlin Heidelberg, 2012. 210-221. 

S0290 2008 Compendex Pikkarainen, Minna, et al. "The impact of agile practices on 
communication in software development." Empirical Software 
Engineering 13.3 (2008): 303-337. 

S0307 2008 Compendex Fruhling, Ann; Patrick McDonald; Christopher Dunbar. "A case 
study: Introducing extreme programming in a US government 
system development project." Hawaii International Conference 



 

 

on System Sciences, Proceedings of the 41st Annual. IEEE, 
2008. 

S0318 2011 Compendex Fernando, Biyagamage Agra Junius; Tracy Hall; Anthony 
Fitzpatrick. "The impact of media selection on stakeholder 
communication in agile global software development: a 
preliminary industrial case study." Proceedings of the 49th 
SIGMIS annual conference on Computer personnel research. 
ACM, 2011. 

S0392 2008 Compendex Moe, Nils Brede, and Torgeir Dingsøyr. "Scrum and team 
effectiveness: Theory and practice." Agile Processes in Software 
Engineering and Extreme Programming. Springer Berlin 
Heidelberg, 2008. 11-20. 

S0401 2008 Compendex Paasivaara, Maria; Durasiewicz, Sandra; Lassenius, Casper. 
"Distributed agile development: Using Scrum in a large project." 
Global Software Engineering, 2008. ICGSE 2008. IEEE 
International Conference on. IEEE, 2008. 

S0416 2009 Compendex Mishra, Deepti; Mishra, Alok. "Effective communication, 
collaboration, and coordination in eXtreme Programming: 

Human‐centric perspective in a small organization." Human 
Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries 
19.5 (2009): 438-456. 

S0472 2011 Compendex Stray, Viktoria Gulliksen; Nils Brede Moe; Torgeir Dingsøyr. 
"Challenges to Teamwork: A Multiple Case Study of Two Agile 
Teams." Agile Processes in Software Engineering and Extreme 
Programming. Springer Berlin Heidelberg, 2011. 146-161. 

S0512 2009 Compendex Petersen, Kai; Claes Wohlin. "A comparison of issues and 
advantages in agile and incremental development between state 
of the art and an industrial case." Journal of systems and 
software 82.9 (2009): 1479-1490. 

S0520 2011 Compendex Asnawi, Ani Liza; Andrew M. Gravell; Gary B. Wills. "Empirical 
investigation on agile methods usage: issues identified from 
early adopters in Malaysia." Agile Processes in Software 
Engineering and Extreme Programming. Springer Berlin 
Heidelberg, 2011. 192-207. 

S0521 2011 Compendex Senapathi, Mali; Peter Middleton; Gareth Evans. "Factors 
Affecting Effectiveness of Agile Usage–Insights from the BBC 
Worldwide Case Study." Agile Processes in Software 
Engineering and Extreme Programming. Springer Berlin 
Heidelberg, 2011. 132-145. 

S0596 2012 Compendex Dorairaj, Siva, James Noble, and Petra Malik. "Understanding 
team dynamics in distributed Agile software development." Agile 
Processes in Software Engineering and Extreme Programming. 
Springer Berlin Heidelberg, 2012. 47-61. 

S0608 2009 Compendex Korkala, Mikko; Minna Pikkarainen; Kieran Conboy. "Distributed 
agile development: A case study of customer communication 
challenges." Agile Processes in Software Engineering and 
Extreme Programming. Springer Berlin Heidelberg, 2009. 161-
167. 

S0738 2006 Compendex Sfetsos, Panagiotis; Lefteris Angelis; Ioannis Stamelos. 
"Investigating the extreme programming system–An empirical 
study." Empirical Software Engineering 11.2 (2006): 269-301. 

S0906 2006 Compendex Korkala, Mikko; Pekka Abrahamsson; Pekka Kyllonen. "A case 
study on the impact of customer communication on defects in 
agile software development." Agile Conference, 2006. IEEE, 
2006. 



 

 

S1052 2012 Compendex Noordeloos, Ramon; Christina Manteli; Hans Van Vliet. "From 
RUP to Scrum in global software development: A case study." 
Global Software Engineering (ICGSE), 2012 IEEE Seventh 
International Conference on. IEEE, 2012. 

S1107 2007 Compendex McAvoy, John; Tom Butler. "The impact of the Abilene Paradox 
on double-loop learning in an agile team." Information and 
software technology 49.6 (2007): 552-563. 

S1462 2012 Science Direct Ghanam, Yaser; Frank Maurer; Pekka Abrahamsson. "Making 
the leap to a software platform strategy: Issues and challenges." 
Information and Software Technology 54.9 (2012): 968-984. 

S1548 2009 Science Direct Misra, Subhas Chandra; Vinod Kumar; Uma Kumar. "Identifying 
some important success factors in adopting agile software 
development practices." Journal of Systems and Software 82.11 
(2009): 1869-1890. 

S2224 2007 Scopus Molokken-Ostvold, Kjetil; Kristian Marius Furulund. "The 
relationship between customer collaboration and software 
project overruns." Agile Conference (AGILE), 2007. IEEE, 2007. 

S2271 2007 Scopus Whitworth, Elizabeth, and Robert Biddle. "The social nature of 
agile teams." Agile Conference (AGILE), 2007. IEEE, 2007. 

S3191 2004 Scopus Koskela, Juha; Pekka Abrahamsson. "On-site customer in an XP 
project: empirical results from a case study." Software Process 
Improvement. Springer Berlin Heidelberg, 2004. 1-11. 

S3192 2004 Scopus Melnik, Grigori; Frank Maurer. "Direct verbal communication as a 
catalyst of agile knowledge sharing." Agile Development 
Conference, 2004. IEEE, 2004. 

S3521 2011 Scopus Lohan, Garry; Kieran Conboy; Michael Lang. "Examining 
Customer Focus in IT Project Management Findings from Irish 
and Norwegian case studies" Scandinavian Journal of 
Information Systems,2011 

S4011 2010 Scopus Hoda, Rashina, et al. "Agility in context." ACM Sigplan Notices. 
Vol. 45. No. 10. ACM, 2010. 

S4022 2010 Scopus Karhatsu, Henri, et al. "Building blocks for self-organizing 
software development teams a framework model and empirical 
pilot study." Software Technology and Engineering (ICSTE), 
2010 2nd International Conference on. Vol. 1. IEEE, 2010. 

S4031 2010 Scopus Downs, John; John Hosking; Beryl Plimmer. "Status 
communication in agile software teams: A case study." Software 
Engineering Advances (ICSEA), 2010 Fifth International 
Conference on. IEEE, 2010. 

S4277 2010 Scopus Bhalerao, S; M. Ingle. "Analyzing the modes of communication in 
agile practices." Computer Science and Information Technology 
(ICCSIT), 2010 3rd IEEE International Conference on. Vol. 3. 
IEEE, 2010. 

S4342 2010 Scopus Dubinsky, Yael; Orit Hazzan. "Ad-hoc leadership in agile 
software development environments." Proceedings of the 2010 
ICSE Workshop on Cooperative and Human Aspects of 
Software Engineering. ACM, 2010. 

S4477 2010 Scopus R. Green; T. Mazzuchi; S. Sarkani. "Communication and Quality 
in DistributedAgile Development: An Empirical Case Study World 
Academy of Science, Engineering and Technology 61 2010  

S4581 2009 Scopus Rudzki, Jakub; Imed Hammouda; Tuomas Mikkola. "Agile 
experiences in a software service company." Software 
Engineering and Advanced Applications, 2009. SEAA'09. 35th 
Euromicro Conference on. IEEE, 2009. 



 

 

S4772 2009 Scopus Lehto, Ilkka; Kristian Rautiainen. "Software development 
governance challenges of a middle-sized company in agile 
transition." Proceedings of the 2009 ICSE Workshop on 
Software Development Governance. IEEE Computer Society, 
2009. 

S4845 2009 Scopus Yuan, Minghui, et al. "Antecedents of coordination effectiveness 
of software developer dyads from interacting teams: an empirical 
investigation." Engineering Management, IEEE Transactions on 
56.3 (2009): 494-507. 

S5124 2012 Scopus Dorairaj, Siva; James Noble; Petra Malik. "Knowledge 
management in distributed agile software development." Agile 
Conference (AGILE), 2012. IEEE, 2012. 

S5207 2012 Scopus Dorairaj, Siva; James Noble; Petra Malik. "Understanding lack of 
trust in distributed agile teams: A grounded theory study." 
(2012): 81-90. 

S5726 2002 IEEE Hofer, Christian. "Software development in Austria: results of an 
empirical study among small and very small enterprises." 
Euromicro Conference, 2002. Proceedings. 28th. IEEE, 2002. 

S7597 2003 IEEE Abrahamsson, Pekka. "Extreme programming: First results from 
a controlled case study." Euromicro Conference, 2003. 
Proceedings. 29th. IEEE, 2003. 

S7732 2012 IEEE Zaineb,Ghazia;  Bassam Shaikh; Ali Ahsan. "Recommended 
Cultural and Business Practices for Project Based Software 
Organization of Pakistan for Supporting Restructuring of 
Functional Organization for Implementing Agile Based 
Development Framework in Software Projects". Information 
Management, Innovation Management and Industrial 
Engineering (ICIII), 2012 International Conference on 

 

Tabela 2 – Dados de publicação dos estudos incluídos. 

ID Tipo do 
estudo 

Método de 
pesquisa 

Coleta de 
dados 

Análise dos 
dados  

Tamanho da 
amostra 

Método Ágil 

S0027 Industrial Survey Questionário Quantitativa 488 
questionários 
para 
desenvolvedo
res, 
testadores e 
gerentes. 

Scrum, XP 

S0042 Industrial Estudo de 
caso 

Observação, 
entrevistas e 
documentos. 

Qualitativa Uma empresa 
do seu 
departamento 
de 
desenvolvime
nto, com 16 
desenvolvedo
res. 

Scrum 

S0065 Acadêmico 
e Industrial 

Experimento Entrevistas, 
Questionários. 

Qualitativa 17 times de 
desenvolvime
nto de 
software 

XP 



 

 

S0195 Industrial Grounded 
Theory (GT) 

Entrevistas Qualitativa 30 
especialistas 
em métodos 
ágeis de 16 
diferentes 
organizações 
de 
desenvolvime
nto de 
software  

Scrum e XP 

S0196 Industrial Etnografia Observação Qualitativa 4 times de 
desenvolvime
nto 

XP 

S0203 Industrial Estudo de 
caso 

Observação Qualitativa 16 
desenvolvedo
res 

Scrum 

S0205 Industrial Grounded 
Theory (GT) 

Entrevistas e 
observação 

Qualitativa 15 
desenvolvedo
res 

Scrum 

S0207 Industrial Etnografia Entrevistas e 
observação 

Qualitativa 5 
desenvolvedo
res e 2 
clientes 

XP 

S0229 Industrial Estudo de 
caso 

Entrevistas Qualitativa 1 projeto Scrum 

S0231 Industrial Grounded 
Theory (GT) 

Entrevistas Qualitativa 18 
especialistas 

Scrum e XP 

S0263 Industrial Estudo de 
caso 

Observação, 
entrevistas e 
questionários. 

Qualitativa 2 times Scrum 

S0290 Industrial Estudo de 
caso 

Entrevistas e 
observação 

Qualitativa 2 projetos Scrum e XP 

S0307 Industrial Estudo de 
caso 

Survey e 
entrevistas 

Qualitativa 1 projeto XP 

S0318 Industrial Estudo de 
caso 

Entrevistas, 
observação e 
análise de 
documentos. 

Qualitativa 7 membros do 
time 

Scrum 

S0392 Industrial Estudo de 
caso 

Observações e 
entrevistas 

Qualitativa 16 
desenvolvedo
res 

Scrum 

S0401 Industrial Estudo de 
caso 

Entrevistas Qualitativa 1 projeto Scrum 

S0416 Industrial Estudo de 
caso 

Questionário Quantitativa 2 times XP 

S0472 Industrial Estudo de 
caso 

Observações, 
entrevistas e 
documentos. 

Qualitativa 2 times Scrum 

S0512 Industrial Estudo de 
caso 

Entrevistas e 
análise de 
documentos 

Qualitativa 33 pessoas 
envolvidas em 
três 
subsistemas 
da empresa 

XP e Scrum IID 
(desenvolviment
o iterativo e 
incremental) 

S0520 Industrial Estudo de 
caso 

Entrevistas Qualitativa 13 
participantes 

Scrum 



 

 

S0521 Industrial Estudo de 
caso 

Entrevistas Qualitativa 9 envolvidos 
em um projeto 

Scrum 

S0596 Industrial Grounded 
Theory (GT) 

Entrevistas Qualitativa 40 
especialistas 

Scrum e XP 

S0608 Industrial Estudo de 
caso 

Entrevistas Qualitativa 2 unidades 
organizacionai
s de um 
projeto 

Scrum 

S0738 Industrial Survey Entrevistas e 
questionários 

Quantitativa 
e qualitativa 

30 gerentes e 
desenvolvedo
res 

XP 

S0906 Acadêmico Estudo de 
caso 

Observações, 
diários e 
entrevistas. 

Qualitativa 4 estudos de 
caso 
consistindo de 
5 a 6 
desenvolvedo
res 

XP 

S1052 Industrial Estudo de 
caso 

Entrevistas Qualitativa 13 membros 
de um time 

Scrum 

S1107 Industrial Estudo de 
caso 

Observação Qualitativa 1 projeto com 
7 
desenvolvedo
res e um 
gerente 

XP 

S1462 Industrial Estudo de 
caso 

Observação, 
entrevistas e 
questionários. 

Qualitativa 8 times Scrum 

S1548 Industrial Survey Questionário Quantitativa 150 
respondentes 

Scrum e XP 

S2224 Industrial Survey Entrevistas Qualitativa 18 projetos 
entrevistando 
os gerentes 

Scrum e XP 

S2271 Industrial Grounded 
Theory (GT) 

Entrevistas Qualitativa 22 
participantes 

Scrum e XP 

S3191 Industrial Estudo de 
caso 

Diário e 
entrevistas 

Quantitativa 
e qualitativa 

1 time de 4 
desenvolvedo
res 

XP 

S3192 Acadêmico Experimento Observação, 
questionários 

Quantitativa 
e qualitativa 

97 pessoas 
com 14 times 
formados 

Método Ágil 

S3521 Industrial Estudo de 
caso 

Observação Qualitativa 2 empresas Scrum 

S4011 Industrial Grounded 
Theory (GT) 

Entrevistas Qualitativa 40 praticantes Scrum e XP 

S4022 Acadêmico Estudo de 
caso 

Observação e 
entrevistas 

Qualitativa 12 envolvidos Scrum 

S4031 Industrial Estudo de 
caso 

Observação e 
entrevistas 

Qualitativa 1 time Scrum 

S4277 Industrial Survey Questionário e 
entrevistas 

Quantitativa 1 organização Scrum e XP 

S4342 Industrial Estudo de 
caso 

Observações, 
questionários, 
entrevistas e 
outros. 

Qualitativa 5 projetos de 
software 

Scrum e XP 

S4477 Industrial Estudo de 
caso 

Entrevistas e 
análise de 

Qualitativa e 
Quantitativa 

1 organização Scrum e XP 



 

 

documentos 

S4581 Industrial Goal 
Question 
Metric 
(GQM) 

Entrevistas e 
relatórios 

Qualitativa e 
Quantitativa 

18 projetos Scrum 

S4772 Industrial Estudo de 
caso 

Observação e 
entrevistas 

Qualitativa Uma 
organização 

Scrum 

S4845 Industrial Survey Questionário Quantitativa 59 
desenvolvedo
res 

Método Ágil 

S5124 Industrial Grounded 
Theory (GT) 

Entrevistas Qualitativa 45 
participantes 

Scrum 

S5207 Industrial Grounded 
Theory (GT) 

Entrevistas Qualitativa 45 
participantes 

Scrum e XP 

S5726 Industrial Survey Entrevistas Qualitativa 70 pessoas XP 

S7597 Industrial Estudo de 
caso 

Observação e 
entrevistas 

Qualitativa 4 
desenvolvedo
res 

XP 

S7732 Industrial Pesquisa 
Qualitativa 

Entrevistas Qualitativa 7 
organizações 

Scrum e XP 

 


