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RESUMO 
 

Nas últimas décadas, evidências da literatura e da prática industrial retratam que o 

Desenvolvimento Distribuído de Software (DDS) está se tornando cada vez mais uma 

realidade nas grandes organizações dominantes do mercado, visando ganhos de qualidade, 

produtividade e redução de custos. No entanto, para a obtenção de tais ganhos as organizações 

enfrentam diversos desafios, dentre eles merece destaque o processo de comunicação. Porém, 

apesar de vários estudos (primários e secundários) terem produzido resultados na direção 

desta concepção, não existe uma consolidação abrangente da literatura para fornecer subsídios 

a novas pesquisas e para a melhoria da prática industrial. 

Neste contexto, esta pesquisa tem como objetivo sintetizar, analisar e relacionar os 

fatores e efeitos identificados do processo de comunicação em projetos de DDS para apoiar os 

pesquisadores e praticantes. O método de pesquisa utilizado foi um Estudo Terciário 

Sistemático que analisou 20 revisões sistemáticas no contexto de DDS publicadas entre 2006 

e 2010, dos quais foram extraídos o contexto metodológico, os fatores que influenciam a 

efetividade das comunicações e os efeitos do processo de comunicação em projetos de DDS.  

A partir dos resultados coletados, foi construído um modelo de eficácia do processo de 

comunicação em projetos de DDS, baseados nas evidências identificadas, para sintetizar o 

conhecimento produzido na área. 

As principais contribuições deste trabalho para comunidade científica são fornecer 

uma melhor compreensão da influência do processo de comunicação no DDS, através de um 

Estudo Terciário Sistemático, possibilitando novas estratégias de pesquisas sobre o processo 

de comunicação em ambientes distribuídos. Por fim, o trabalho também contribui para a 

prática industrial de forma que estes poderão utilizar as evidências para aperfeiçoar o 

gerenciamento de comunicação, minimizando possíveis problemas, diante dos desafios 

relacionados ao processo de comunicação em ambientes distribuídos. 

   

PALAVRAS-CHAVE: 
Processo de Comunicação, Desenvolvimento Distribuído de Software, Estudo 

Terciário Sistemático, Revisão Sistemática da Literatura, Engenharia de Software Baseada em 

Evidências. 
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ABSTRACT 

In recent decades, evidence from literature and industrial practice have shown that 

Distributed Software Development (DSD) is a practice that is becoming increasingly a reality 

in organizations in the market, looking for gains in quality, productivity, and cost reduction. 

However, to achieve such gains organizations face several challenges, among them 

communication is one of the most common challenges experienced by organizations in 

distributed software development. However, although several studies have studied how to 

improve communication in distributed projects, there are still gaps in research that need to be 

identified and analyzed. 

In this context, this research aims to analyze and correlate the factors and effects of the 

communication process in the design of DSD to support researchers and practitioners. The 

research method used was a systematic tertiary study that examined 20 systematic reviews in 

the context of DSD published between 2006 and 2010, from which research topics, the 

methodological context, the factors, the effects and the relationship between factors and 

effects on the communication process were extracted. From the results collected, a model of 

effective communication in DSD projects was built, based on the identified evidences. 

The main contributions of this work to the scientific community are a better 

understanding about the influences of factors in the communication process, as well as the 

respective effects of these influences, through a Systematic Tertiary Study, providing new 

strategies for research about the process of communication in distributed software projects. 

Finally, the work also contributes to the industrial practice so that they can use evidences to 

improve the management of communication, minimizing potential problems, addressing some 

of the challenges related to process of communication in distributed environments. 

 

KEY WORDS: 
Communication Process, Distributed Software Development, Systematic Tertiary 

Study, Systematic Literature Review, Software Engineering Based on Evidence.  
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1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, percebeu-se um avanço em direção a globalização. Em particular, o 
setor de Tecnologia da Informação (TI) tornou-se um catalisador das organizações, onde é 
possível simplificar processos produtivos, utilizando soluções deste setor, que 
consequentemente, aumentam a produtividade nas organizações. Assim, este setor acaba 
tornando-se um diferencial competitivo entre empresas, visando minimizar os custos, bem 
como utilizar recursos geograficamente dispersos. Essa crescente busca por competitividade 
tem direcionado as organizações a começarem a investir em ambientes de Desenvolvimento 
Distribuído de Software (DDS) (HERBSLEB e MOITRA, 2001), onde grandes esforços vêm 
sendo empregados na pesquisa neste contexto (PRIKLADNICKI et al, 2008). 

O DDS têm sido estimulado em escala mundial, sendo cada vez mais significativo o 
número de organizações distribuindo seus processos ao redor do mundo (HERBSLEB, 2007), 
(CARMEL e TJIA, 2005) e isso ocorre devido às particularidades que o diferenciam do 
desenvolvimento tradicional. De acordo com Betz & Mäkiö (2007), cerca de 40% dos 
projetos distribuídos falham, devido sua complexidade e maiores desafios, que dificultam o 
gerenciamento de projetos, sendo necessário utilizar os métodos, processos e ferramentas 
mais adequados ao contexto distribuído (BINDER, 2007; KOMI-SIRVIÖ e TIHINEN, 2005; 
PICHLER, 2007).  

DDS é caracterizado pela distância física e/ou temporal entre os envolvidos (cliente, 
usuário e equipe) no processo de desenvolvimento de software (AUDY e PRIKLADNICKI, 
2007).  Essa separação física e temporal acarreta algumas vantagens, porém ocasiona também 
alguns desafios relacionados à comunicação, coordenação e cooperação na execução das 
tarefas, tais como: os níveis de distância entre os membros, diferenças culturais, fusos 
horários, falta de padronização de processos, incompatibilidade de ferramentas e infra-
estrutura. Dentre tais desafios merece destaque a comunicação, a qual está presente em todo o 
ciclo de vida de um projeto de software e permeia todos os aspectos do trabalho de um 
gerente de projetos. Sua importância tem expressão na estimativa de que até 90% do tempo 
despendido no esforço de gerenciamento de projetos em geral é dedicado de algum modo às 
comunicações (MULCAHY, 2005, p. 301) e (PMBOK, 2009). 

Com as equipes distribuídas geograficamente, a comunicação face-a-face acaba se 
tornando menos frequente, porém, mais importante. A dispersão temporal, principalmente 
devido à diferença de fuso horário, afeta atividades como, por exemplo, a elicitação, a 
negociação de requisitos e as mudanças de escopo. O DDS por necessitar e depender de um 
bom relacionamento entre os envolvidos, também é influenciado pelas diferenças culturais 
dos mesmos. 

Neste contexto, é importante a compreensão sobre o processo de comunicação em 
ambientes distribuídos, torna-se um aspecto relevante para o sucesso de projetos. Silva et al, 
(2007) relata em seu trabalho que a falta de comunicação tem um impacto alto no 
sucesso/insucesso de um determinado projeto.  
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No entanto, apesar de vários trabalhos (PRIKLADNICKI et. al, 2003; SILVA et. al, 
2007; TRINDADE, 2008; FARIAS JUNIOR et. al, 2009; DA SILVA et. al, 2011) terem 
produzido resultados na direção do entendimento do processo de comunicação em ambientes 
distribuídos, ainda existem lacunas referente a consolidação da literatura. A motivação para o 
desenvolvimento deste trabalho, é produzir um melhor entendimento da influência dos fatores 
no processo de comunicação, bem como os possíveis efeitos dessa influência em projetos de 
DDS e consolidar este entendimento de forma que possa ser utilizado por pesquisadores e 
praticantes.  

 
1.1. Propósito e Questões de Pesquisa 

Esta pesquisa tem como propósito investigar o conhecimento científico produzido 
sobre o processo de comunicação em projetos de DDS, identificando os fatores que 
influenciam o processo de comunicação, os efeitos do processo de comunicação, bem como a 
relação entre fatores e efeitos. Esta investigação é guiada por três questões de pesquisa: 

• Q1: Quais os fatores que influenciam o processo de comunicação em projetos de 
Desenvolvimento Distribuído de Software? 

•  Q2: Quais os efeitos identificados do processo de comunicação em projetos de 
Desenvolvimento Distribuído de Software? 

Q3: Quais fatores identificados em Q1 estão relacionados aos efeitos do processo de 
comunicação identificados em Q2 em projetos de Desenvolvimento Distribuído de 
Software? 

 
1.2. Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo geral investigar e consolidar de forma sistemática o 
conhecimento sobre a comunicação em projetos de DDS, em particular os fatores que 
influenciam a comunicação, os efeitos da comunicação em projetos de DDS, bem como a 
relação existente entre os fatores e efeitos. Os resultados poderão ser utilizados de duas 
formas complementares: 

1. Na prática da engenharia de software: praticantes em geral poderão utilizar as 
evidências para aperfeiçoar o gerenciamento de comunicação, minimizando possíveis 
problemas, diante dos desafios relacionados ao processo de comunicação em 
ambientes distribuídos, levando em consideração o contexto da organização. 

2. Na pesquisa na área de engenharia de software: os pesquisadores poderão identificar 
lacunas e inconsistências no conhecimento atual e definir novas estratégias de 
pesquisas sobre o processo de comunicação em ambientes distribuídos.  
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O objetivo geral pode ser decomposto nos seguintes objetivos específicos: 

• Identificar as evidências sobre os fatores que influenciam o processo de comunicação 
e os efeitos do processo de comunicação; 

• Analisar e classificar de maneira sistemática os fatores e os efeitos do processo de 
comunicação de projetos de software em ambientes distribuídos; 

• Combinar os resultados evidenciados no estudo terciário, relacionando os fatores e os 
efeitos do processo de comunicação em projetos de DDS. 

• Por fim, construir um modelo conceitual de eficácia do processo de comunicação em 
projetos de DDS, a partir das evidências dos estudos secundários. 

 
1.3. Estrutura da Dissertação 

O trabalho está organizado da seguinte maneira: 

No Capítulo 2 é apresentado o referencial teórico, que contém a revisão das teorias 
bases da dissertação. Inicialmente, é apresentada a Introdução ao Desenvolvimento 
Distribuído de Software e os principais conceitos que envolvem o tema. Em seguida, é 
apresentado o contexto da Comunicação. A terceira e última parte do capítulo aborda a 
Engenharia de Software Baseada em Evidências, com foco nas Revisões Sistemática da 
Literatura, conceito fundamental para a realização da pesquisa. 

No Capítulo 3 é descrita a metodologia empregada para realizar o estudo, a 
classificação da pesquisa junto ao quadro metodológico, as principais etapas da pesquisa, o 
processo para a realização do Estudo Terciário Sistemático, com o protocolo definido. Por 
fim, é descrita a forma de análise dos dados extraídos e sintetizados pelo estudo terciário. 

No Capítulo 4 são apresentados os resultados do Estudo Terciário Sistemático. 
Inicialmente o capítulo apresenta uma análise dos dados gerais do estudo terciário como as 
principais fontes, o número de estudos retornados, a distribuição temporal dos estudos, entre 
outras informações. Por fim, são apresentadas as evidências para as questões de pesquisa e o 
modelo conceitual desenvolvido. 

Por fim, no Capítulo 5 são apresentas as conclusões do trabalho, onde se realiza uma 
análise das limitações e ameaças à validade da pesquisa, propostas para trabalhos futuros a 
partir dos resultados, além de uma análise final do trabalho e lições aprendidas sobre o 
processo de revisão sistemática. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

A base teórica necessária para a realização da pesquisa e o entendimento do estudo é 
apresentada nesse capítulo. O capítulo está organizado da seguinte forma: 

2.1. Desenvolvimento Distribuído de Software: nesta seção são apresentados alguns 
conceitos sobre o Desenvolvimento Distribuído de Software (DDS), como: as principais 
características, cenários, razões para o crescimento e pesquisas importantes para a área. 

2.2. Comunicação: nesta seção são apresentados conceito referentes a comunicação, 
bem como o processo de comunicação em projetos distribuídos. 

2.3. Engenharia de Software Baseada em evidências: nesta seção são apresentados 
os conceitos sobre a Engenharia de Software baseada em Evidências, que tem as Revisões 
Sistemáticas da Literatura como o seu principal método de procedimento. 

 
2.1. Desenvolvimento Distribuído de Software (DDS) 

Na última década observou-se um grande investimento na conversão de mercados 
nacionais em mercados globais, criando novas formas de competição e colaboração 
(HERBSLEB, 2001). Nesse contexto, muitas organizações encontraram no DDS uma 
alternativa, experimentando o desenvolvimento em locais remotos, como uma chance de obter 
o sucesso nos seus negócios que vinham passando por diversas crises. 

Segundo Prikladnicki et. al (2008), o DDS ganhou cada vez mais força, motivado por 
três fatores ligados ao ambiente de negócios: (1) a globalização, (2) o crescimento da 
importância dos sistemas de informação nas empresas e (3) os processos de terceirização que 
geram um ambiente propício a esse cenário de desenvolvimento. 

Segundo Carmel (1999), as principais características que diferenciam o 
desenvolvimento co-localizado do desenvolvimento distribuído são: distância (a distância 
entre os desenvolvedores e entre os desenvolvedores e os clientes), diferenças de fuso horário 
e cultural (incluindo a língua, tradições, costumes, comportamentos e normas). A literatura 
reconhece não só a distância física, mas também os seguintes tipos de distância: temporal, 
cultural, organizacional (diferentes culturas organizacionais envolvidas), e a distância entre os 
stakeholders. 

O DDS possui uma diversidade de conceitos que auxiliam sua caracterização, 
considerando sua recente aplicação e grande abrangência. Dentro do contexto de 
desenvolvimento distribuído podem ser aplicados conceitos de equipes globais 
(MARQUARDT, 2001) e organizações virtuais (KAROLAK, 1998), por exemplo, ampliando 
a extensão do conhecimento envolvido. Segundo Marquardt (2001), uma equipe global refere-
se a um grupo de pessoas de diferentes nacionalidades que trabalham unidas em um projeto 
comum, através de culturas e fusos-horários distintos, por um extenso período de tempo. Com 
relação às organizações virtuais, Karolak (1998) as define como entidades caracterizadas por 
fazer parte de um projeto em locais distintos, como se estivesse no mesmo local. 
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Quando a distância física entre os atores em um ambiente de DDS envolve mais de um 
país, Karolak (1998) define uma instância do DDS chamada de Desenvolvimento Global de 
Software (Global Software Development - GSD). O GSD é instanciado através de Equipes 
Globais de Desenvolvimento de Software (Global Software Teams - GST), que Carmel (1999) 
define como sendo um grupo de pessoas distribuídas em dois ou mais países, colaborando 
ativamente em um projeto comum. 

Neste contexto, o DDS tem sido caracterizado pela colaboração e cooperação entre 
departamentos de organizações e pela criação de grupos de desenvolvedores localizados em 
cidades ou países diferentes, distantes temporal e fisicamente que trabalham em conjunto. As 
Figuras 2.1 e 2.2 ilustram a mudança para este novo cenário (KAROLAK, 1998). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2.1 – Equipe centralizada                                  Figura 2.2 – Equipe distribuída            
              Fonte: (Adaptada de Kiel, 2003).                                     Fonte: (Adaptada de Kiel, 2003). 
 

Muitas razões têm levado as empresas a distribuírem seus processos de 
desenvolvimento: (1) necessidade de recursos globais para serem utilizados a qualquer hora; 
(2) vantagem de estar perto do mercado local, incluindo o conhecimento dos clientes e as 
condições locais; (3) rápida formação de organizações e equipes virtuais para explorar as 
oportunidades locais; e, (4) grande pressão para o desenvolvimento time-to-market 
(velocidade no trabalho, tempo entre a concepção e a comercialização do produto) utilizando 
as vantagens do fuso horário diferente, no desenvolvimento conhecido como follow-the-sun 
(24 horas contínuas) (CARMEL, 1999; KATAINEN, 2008; PRIKLADNICKI, 2003). 

 
2.1.1. Motivação para o DDS  

O desenvolvimento de software, realizado por pessoas com alto grau de 
especialização, trabalhando em Centros de Processamento de Dados (CPD) em países 
avançados, vem ocorrendo de uma forma cada vez mais distribuída. (PRIKLADNICKI, 
2003). 

Atualmente um grande número de organizações desenvolve software com equipes 
geograficamente distribuídas (KAROLAK, 1998) e (PRIKLADNICKI, 2003).  Apesar de 
muitas vezes este processo ocorrer em um mesmo país, algumas empresas, visando maiores 
vantagens competitivas, buscam soluções externas até mesmo em outros países. Neste 
contexto, surgem os conceitos de offshore outsourcing (contratação de uma organização 
externa, localizada em um outro país) e offshore insourcing (contratação de uma subsidiária 
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da própria organização, também localizada em um outro país), o que potencializa os 
problemas e os desafios existentes no DDS.  

Segundo a International Data Group (2006), pode-se ter uma economia entre 25% e 
50% em termos de custo quando grandes projetos são transferidos para operações offshore. 
Além da redução de custo, é observada a disponibilidade de profissionais habilitados para 
trabalhar em outro idioma. Incentivos de governos locais contribuem para essa nova forma de 
desenvolver software. Alguns fatores (Figura 2.3) são citados como principais motivos do 
crescimento do DDS segundo os estudos de Carmel (1999), Prikladnicki (2003) e Freitas 
(2005). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 – Razões envolvidas ao DDS 
Fonte: Adaptada de Costa (2010) 

• Necessidade de recursos globais para serem utilizados a qualquer hora, inclusive 
profissionais qualificados em áreas especializadas; 

• Incentivos fiscais para o investimento em pesquisas em informática; 

• Disponibilidade de mão-de-obra especializada e de custos reduzidos em países em 
desenvolvimento; 

• Vantagem de estar perto do mercado local, incluindo o conhecimento os clientes e as 
condições locais;  

• Rápida formação de organizações e equipes virtuais para explorar as oportunidades 
locais;  

• Grande pressão para o desenvolvimento time-to-market (velocidade no trabalho, 
tempo entre a concepção e a comercialização do produto) utilizando as vantagens do 
fuso horário diferente, no desenvolvimento conhecido como follow-the-sun (24 horas 
contínuas); 
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• Necessidade de integrar recursos resultantes de aquisições e fusões organizacionais. 

Münch e Lamersdorf (2009) realizaram recentemente uma pesquisa com profissionais 
com experiência em DDS, onde a maioria dos entrevistados afirmou que a principal razão 
para desenvolverem de maneira distribuída era a redução nos custos, principalmente com 
parceiros na China e na Índia. Outra razão muito citada foi a possibilidade de acesso a 
recursos globais e disponibilidade de diferentes talentos em diferentes regiões. Muitos 
entrevistados mencionaram que os recursos que precisariam, não estavam disponíveis 
localmente.  

 
2.1.2. Caracterização do DDS 

Ambientes de desenvolvimento distribuídos caracterizam-se pela distância física e/ou 
temporal entre os envolvidos no projeto. Carmel (1999), afirma que as principais 
características que diferenciam o desenvolvimento co-localizado do desenvolvimento 
distribuído são: distância, diferenças de fuso horário e diferenças culturais. Distância refere-se 
à distribuição geográfica dos desenvolvedores, clientes e clientes finais e diferenças culturais 
incluindo idioma, tradições, costumes, comportamentos e normas locais. 

Segundo Audy e Prickiladnicki (2007), as dificuldades em determinado cenário de 
dispersão global podem ser bem diferentes de um cenário de dispersão local. É importante 
entender como os níveis de dispersão implicam nas equipes, principalmente quando esta 
distância física envolve mais de um país, isso começa a tomar uma dimensão maior e se 
caracteriza como desenvolvimento global de software. Esses níveis de distância vão desde 
equipes co-localizadas a equipes em distância global e dividem-se em: 

• Distância Nacional: Caracteriza-se por equipes ou membros de equipes localizados 
no mesmo país, podendo reunir-se raramente para uma reunião ou resolução de algum 
problema (Figura 2.4). Pode haver diferenças de fusos horários em algumas regiões ou 
diferenças culturais podem ocorrer em maior escala. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 2.4 – Distância Nacional 

Fonte: Audy e Priklanicki (2007). 
 

• Distância Continental: Caracteriza-se por ter atores em países diferentes em um 
mesmo continente (Figura 2.5). As reuniões ficam mais difíceis de acontecerem face-
a-face, devido à grande dispersão entre os membros das equipes. As diferenças de fuso 
horário e cultural exercem um papel fundamental e importante nas equipes, podendo 
causar grandes dificuldades no projeto. 
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Figura 2.5 – Distância Continental 
Fonte: Audy e Priklanicki (2007). 

 

• Distância Global: Caracteriza-se por ter membros das equipes em países diferentes, 
em continentes diferentes formando uma dispersão globalizada (Figura 2.6). As 
reuniões face a face raramente acontecem, ocorrem geralmente só no início do projeto 
para definir papéis, e integrar as equipes. A comunicação é fortemente dependente da 
tecnologia e a mesma juntamente com as diferenças culturais podem ser barreiras para 
o sucesso do projeto. O fuso horário também pode impedir interações entre as equipes. 

                                   
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.6 – Distância Global 

Fonte: Audy e Priklanicki (2007). 

 
2.1.3. Modelos de Negócio 

Trabalhar em um ambiente de DDS pode ser desde a simples distribuição em um 
mesmo país ou uma distribuição em países ou continentes diferentes. A literatura na área 
reconhece diversos termos para caracterizar a distribuição da equipe de desenvolvimento e 
alguns desses termos estão relacionados ao modelo de negócio da(s) organização(ões) 
envolvida(s) no projeto. Audy e Prikladcnick (2007) apresentam abaixo uma classificação 
quanto ao modelo de negócio (Figura 2.7): 

• Onshore Insourcing: departamento dentro da empresa ou uma subsidiária da empresa 
no mesmo país. Nesse modelo, existe um departamento dentro da própria empresa ou 
uma subsidiária da empresa no mesmo país (onshore) que provê serviços de 
desenvolvimento de software através de projetos internos (insourcing); 

• Offshore Insourcing: também é um departamento ou subsidiária da empresa para 
prover serviços de desenvolvimento de software, mas agora em um país diferente da 
matriz ou empresa contratante (offshore); 

• Onshore Outsourcing ou Outsourcing: contratação de uma empresa terceirizada 
(outsourcing) localizada no mesmo país da empresa contratante. Nesse modelo, ambos 
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os envolvidos (empresa contratante e a terceirizada) se encontram no mesmo país 
(onshore); 

• Offshore Outsourcing ou Offshoring: contratação de uma empresa terceirizada 
(outsorcing) localizada em um país diferente da contratante (offshore). 

 

Figura 2.7 – Modelos de Negócio 

Fonte: Adaptada de Audy e Priklanicki, (2007) 

 É importante que seja observado que, além de outras formas de relacionamento entre 
empresas, também podem surgir outros tipos de distribuição geográfica, resultando em outros 
tipos de modelos de negócio.  

 

2.1.4. Desafios de DDS 

Conforme apresentado na Seção 2.1.2, o DDS apresenta níveis de dispersão física, 
distância temporal e diferenças culturais, com isso alguns desafios foram acrescentados ao 
processo. O ambiente global apresenta grande impacto na forma como os produtos são 
concebidos, desenvolvidos, testados e entregue aos clientes (AUDY, 2008). Além disso, 
Herbsleb (2001) destaca que trabalhar com DDS é um dos maiores desafios que o atual 
ambiente de negócios apresenta do ponto de vista do processo de desenvolvimento de 
software. Desta maneira o DDS tem uma infra-estrutura totalmente diferenciada do 
desenvolvimento tradicional, co-localizado ou centralizado. Os principais desafios e questões 
envolvidas no DDS são ilustrados no Quadro 2.1. 
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Quadro 2.1 - Principais desafios de DDS 

CATEGORIA DESAFIOS 
Culturais 

 
Liderança 
Formação de grupos 
Estilo de Comunicação 
Resolução de problemas 
Perspectiva de tempo 

Dispersão Geográfica Gerenciamento 
Fuso Horários 
Legislação 

Coordenação e Controle  Interdependência 
Gerenciamento de Configuração 
Consciência 

Comunicação 
 

Contexto 
Meio 

Espírito de equipe Coesão 
Confiança 
Tamanho 

Fonte: Adaptada de Prikladnicki (2007). 

É importante destacar que, várias ferramentas e ambientes têm sido desenvolvidos ao 
longo dos últimos anos para ajudar no controle e coordenação das equipes de 
desenvolvimento que estão inseridas neste tipo de ambiente (BIUK-AGHAI, 1998). Muitas 
destas ferramentas estão focadas no suporte aos procedimentos de comunicação formal tais 
como elaboração de documentos, processos automatizados e canais de comunicação não 
interativos. Portanto, diferentes tecnologias e características são necessárias para o suporte ao 
DDS. Entre os desafios ressaltados no Quadro 2.1 relacionados ao DDS, é importante detalhar 
desafios focados no processo de desenvolvimento: 

• Arquitetura do Software: É um dos fatores mais utilizados para a diminuição do 
esforço entre as equipes. Conforme Karolak (1998), uma arquitetura apropriada para o 
DDS deve se basear no princípio da modularidade, pois permite alocar tarefas 
complexas de forma distribuída. Com isso há uma redução na complexidade e é 
permitido um desenvolvimento em paralelo simplificado. 

• Engenharia de Requisitos: A engenharia de requisitos contém diversas tarefas que 
necessitam de alto nível de comunicação e coordenação. Com isso os problemas 
apresentados são mais complexos em um contexto de DDS. 

• Gerência de Configuração: O (Configuration Management – CM) é a chave para 
controlar as múltiplas peças em um projeto distribuído. Controlar modificações nos 
artefatos em cada uma das localidades com o processo de desenvolvimento de todo 
produto pode ser complexo. Apesar da utilização de práticas de CM auxiliar no 
controle da documentação e do software, a gerência de modificações simultâneas a 
partir de locais diferentes é um grande desafio. Além disso, o uso de ferramentas de 
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CM compartilhadas por duas ou mais equipes de forma inadequada gera diversos 
riscos e problemas em projetos DDS. 

• Processo de Desenvolvimento: Em projetos DDS, o uso de uma metodologia que 
auxilia a sincronização e a padronização das atividades é essencial. Com isso todos os 
membros utilizam uma nomenclatura comum em suas atividades.  

• Testes: A prática de teste e a verificação da qualidade têm apresentado grande 
importância em projetos de software. A globalização do processo de desenvolvimento 
de software tem destacado a importância da adoção de modelos de qualidade 
internacionalmente aceitos (ISO, CMMI). 

Uma solução óbvia para os inúmeros desafios que a distribuição intensifica seria evitar 
o Desenvolvimento Distribuído de Software. No entanto, para organizações que estão sempre 
em busca de vantagens competitivas em escala global, os benefícios potenciais do 
desenvolvimento distribuído podem ser muito atraentes para simplesmente serem ignorados 
(MAK, 2007). Tendo em vista isso, alguns trabalhos apresentam possíveis soluções para os 
desafios que o desenvolvimento distribuído de software intensifica. Alguns desses trabalhos 
propostos pela literatura são discutidos na próxima seção.  

 

2.1.5. Trabalhos Relacionados 

Abordagem Carmel 

Carmel (1999), um dos primeiros trabalhos relevantes para a área, sugere a existência 
de cinco fatores que podem levar uma equipe distribuída ao fracasso: comunicação 
ineficiente, falta de coordenação, dispersão geográfica, perda do espírito de equipe e 
diferenças culturais, chamadas de forças centrífugas. Além disso, sugere a existência de seis 
atores que podem levar a equipe ao sucesso: infra-estrutura de comunicação, arquitetura do 
produto, construção de uma equipe, metodologia de desenvolvimento, tecnologia de 
colaboração e técnicas de gerência, chamados de forças centrípetas. A seguir são apresentadas 
detalhadamente cada uma das forças Centrífugas e Centrípetas, como ilustra as Figuras 2.8 e 
2.9 respectivamente. 

 
* Forças Centrífugas: 

• Diferenças culturais: O gerenciamento da diversidade cultural é fundamental para um 
bom funcionamento de uma equipe global, além de refletir diretamente em questões 
como forma de liderança e de resolução de problemas. 

• Dispersão: Segundo Carmel (1999), existem dois tipos de dispersão. A dispersão 
geográfica, baseada na distância física entre os atores envolvidos em projetos 
distribuídos. Dispersão temporal, onde os membros estão dispersos no tempo pela 
diferença nos horários de trabalho, fusos horários. A dispersão temporal pode afetar a 
comunicação devido aos estados físicos e mentais dos participantes.  Em uma 
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determinada localidade o expediente está começando, enquanto em outra localidade o 
dia está acabando. 

• Comunicação ineficiente: A dispersão impacta todas as formas de comunicação, 
principalmente na redução da comunicação informal. O número de reuniões aumenta e 
a complexidade de coordená-las torna-se maior. 

• Falta de coordenação: Equipes distribuídas apresentam dificuldades nos mecanismos 
de coordenação e controle. 

• Perda do espírito de equipe: Em ambientes de desenvolvimento distribuído de 
software e em ambientes multi-culturais é muito mais difícil afirmar que todos os 
membros entendem o que é realmente uma equipe. A confiança, componente 
fundamental para o espírito de equipes, torna-se de difícil manutenção e o tamanho da 
equipe é importante para garantir que a comunicação entre todos os membros ocorra 
de forma efetiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.8 - Forças Centrífugas  

Fonte: Adaptada de Carmel (1999). 

 

* Forças Centrípetas: 

• Infra-estrutura de Comunicação: Segundo Carmel (1999), ambientes DDS 
necessitam de conexões confiáveis e com alta velocidade para todas as formas de 
comunicação e dados. 

• Arquitetura do Produto:  Para Carmel (1999), a arquitetura do software deve-se 
basear no principio da modularidade, pois é considerada a principal forma de resolver 
e alocar tarefas complexas de forma distribuída. Com isso há uma redução na 
complexidade e é permitido um desenvolvimento em paralelo simplificado. 
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• Tecnologia de Colaboração: Utilizada para ampliar a comunicação informal e 
possibilitar novas formas de comunicação formal entre equipes dispersas. 

• Técnicas de Gerência de Projetos: Uma equipe DDS deve possuir uma estrutura 
flexível para suportar a distribuição de tarefas e tomadas de decisão. Os principais 
aspectos focados por Carmel (1999) são a gerencia de conflitos, utilização de métricas, 
formas de reconhecimento e a escolha de um gerente para atuar em projetos 
distribuídos. 

• Processo de Desenvolvimento: Em projetos DDS, o uso de uma metodologia que 
auxilia a sincronização e a padronização das atividades é essencial. Com isso todos os 
membros utilizam uma nomenclatura comum em suas atividades. 

• Formação de Equipes: Equipes DDS necessitam se relacionar, ter mecanismos de 
comunicação eficientes e possuir uma visão compartilhada. O conhecimento do papel 
de cada um e da estrutura da equipe por todos envolvidos é necessário para que o 
contato com os responsáveis por cada tarefa seja facilitado. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.9 - Forças Centrípetas 
Fonte: Adaptada de Carmel (1999). 

 

Abordagem de Prikladnicki (2003) 

Segundo Prikladnicki, o desenvolvimento distribuído é considerado mais complexo 
que o desenvolvimento centralizado devido principalmente à falta de contato pessoal e a 
obrigatoriedade de haver um relacionamento distribuído, aumentando a necessidade de 
comunicação. Projetos distribuídos necessitam de um maior controle e, consequentemente, de 
um maior investimento na gerência do projeto.  Nesse contexto, o autor lista algumas 

EQUIPES 
GLOBAIS 

Construção de 
equipe 

Infraestr. de 
comunicação 

Metodologia 
de desenv. 

Técnicas de 
gerência 

Arquitetura 
do produto 

Tecnologia de 
colaboração 



 14

dificuldades de dimensões técnicas e não-técnicas encontradas no desenvolvimento 
distribuído, como: 

• Engenharia de requisitos: os requisitos devem ser passados com o maior nível de 
detalhes possíveis, sem margens para falsas interpretações; 

• Processos de desenvolvimento de software: nem sempre as equipes estão ligadas por 
um mesmo processo, muitos problemas podem surgir principalmente na gerência do 
projeto; 

• Gerência de configuração: muitas vezes os artefatos não possuem a mesma versão, 
nem o mesmo conteúdo nos diferentes locais onde o projeto está sendo desenvolvido; 

• Gestão do conhecimento: dificuldades no sentido de compartilhar informações em 
ambientes distribuídos devido ao pouco investimento nesta área; 

• Barreiras de comunicação e idioma: dificuldades de comunicação ocorrem com 
freqüência, incluindo dificuldades devido à diferença de idiomas; 

• Diferenças culturais e contexto: principalmente em projetos com equipes em países 
diferentes, as diferenças podem dar origem a diversas dificuldades; 

• Confiança: dificuldades relacionadas à criação de uma atmosfera de confiança e 
respeito entre equipes distribuídas. 

Nesse contexto, o autor, baseado na literatura e em estudos de caso, propõe algumas 
soluções e fatores críticos de sucesso em projetos distribuídos: 

• Gerenciamento de expectativas: definir claramente papéis e responsabilidades dos 
integrantes das equipes; 

• Integração das equipes: integração face-a-face entre as equipes, na medida do 
possível; 

• Comunicação aberta e feedback: boa infra-estrutura de comunicação; 

• Processo de desenvolvimento de software: definição dos processos e padrões de 
trabalho; 

• Gerenciamento de riscos: identificação e ações de mitigação podem minimizar 
diversas dificuldades; 

• Engenharia de requisitos: documentação e aprovações formais dos artefatos de 
projeto; 

• Aquisição da confiança: treinamentos, planejamentos, entre outras atividades de 
integração das equipes remotamente ou face a face, quando possível visam 
principalmente à aquisição de confiança e o conhecimentos dos participantes; 
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• Treinamento: nivelamento do conhecimento, aprendizagem contínua; 

• Planejamento e engajamento: uma clara definição do planejamento inicial e do 
engajamento das equipes no projeto é importante; 

• Infra-estrutura:  boa infra-estrutura de comunicação e ferramentas de suporte ao 
desenvolvimento. 

 

Abordagem de Jiminez et al. (2009) 

Em um estudo recente, Jiménez et al. (2009), por meio de um revisão sistemática da 
literatura, investigaram desafios e possíveis melhorias para o desenvolvimento distribuído de 
software. Os autores ressaltam as vantagens que motivam as empresas a distribuírem seus 
processos de desenvolvimento, mas alertam para algumas desvantagens causadas pela 
dispersão geográfica das equipes de desenvolvimento. A coordenação e comunicação são 
vistas como os grandes desafios, já que os componentes do software são provenientes de 
lugares distintos, aumentando assim, a necessidade por processos e ferramentas. 

Com a pesquisa nas fontes de busca (ScinceDirect, Wiley Interscience, IEEE Digital 
Library, e ACM Digital Library), o estudo chegou a 78 Estudos Primários (EP), entre eles, 
estudos de caso, revisões da literatura, estudos experimentais, simulações e pesquisas de 
campo. Todos os estudos encontrados foram publicados entre 2000 e 2008. As áreas mais 
abordadas pelos estudos primários são apresentadas no Quadro 2.2. 

Quadro 2.2 – Áreas abordadas pelos estudos primários  

ÁREAS ABORDADAS ESTUDOS (%) 
Controle do Processo, Cronograma de 
Tarefas e Coordenação do Projeto 

43.5 

Ferramentas de Colaboração, Técnicas e 
Frameworks 

35.9 

Gestão de Configuração 5.4 
Sistemas Multi-Agentes 4.3 
Gestão do Conhecimento 7.6 
Detecção de defeitos 2.2 
Gestão de Teste 1.1 

Fonte: Jimenez et al. (2009) 

Segundo a pesquisa, alguns temas merecem uma atenção especial quando o 
desenvolvimento do software é distribuído. Os desafios e propostas de melhorias identificadas 
pela revisão sistemática são: (1) Comunicação; (2) Awaness (Consciência de Grupo); (3) 
Gestão de Configuração; (4) Gestão do Conhecimento; (5) Coordenação; (6) Colaboração; (7) 
Gestão de Projeto; (8) Gestão e Suporte ao Processo; (9) Qualidade e Métricas; (10) Gestão de 
Riscos. 
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2.2. Processo de Comunicação  

Os primórdios da comunicação entre os indivíduos são bem relatados na nossa 
história, pois em sociedades primitivas a fala foi o primeiro tipo de troca de informações e 
idéias (CHAVES, 2006). Assim como, ocorre com toda e qualquer informação, se faz 
necessário registrar, guardar as idéias que eram feitas através da fala e neste caso, a falta desse 
registro era um limitador. Devido a estas necessidades, foram desenvolvidas outras maneiras 
de se comunicar, como exemplo, os desenhos e símbolos, antes gravados em paredes e rochas 
e, ainda hoje, esses registros ainda podem ser encontrados e observados em sítios 
arqueológicos (CHAVES, 2006). 

 
2.2.1.  Comunicação 

Segundo Mendes (1999), a comunicação significa tornar comum, trocar informações, 
partilhar idéias, sentimentos, experiências, crenças e valores por meio de gestos, palavras, 
atos, imagens, símbolos, figuras, entre outros. Comunicação palavra de origem latina 
(communicare) cujo significado é tornar comum, partilhar, repartir, associar, trocar opiniões, 
conferenciar (DICIONÁRIO DE COMUNICAÇÃO). A comunicação implica em 
participação, em troca de mensagens, em emissão ou recebimento de informações, compondo 
um processo de comunicação. Este processo completo possui vários elementos como: 
Emissor, Receptor, Meio físico, Mensagem e o Feedback do receptor, conforme ilustra a 
Figura 2.10. 

 
Figura 2.10 – Componentes da Comunicação 

Fonte: Adaptado de Stoner (1995) 

Os componentes ou elementos do processo de comunicação são apresentados com 
detalhes a seguir: 

• Emissor: é responsável pelo envio da mensagem ao receptor. Conhece o que está 
sendo pretendido pela mensagem e deve codificar a mesma para que seja transmitida 
por algum canal de comunicação, ou seja, pelo meio de comunicação escolhido. 

• Codificação: é a tradução de pensamentos, mensagem, idéias para uma linguagem que 
seja entendida pelas outras pessoas. 
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• Mensagem: é o conteúdo escrito ou transmitido por gestos e símbolos; pode ser 
transmitido pela voz, texto, desenho ou por meios eletrônicos. 

• Meio ou Canal de comunicação: é o meio pelo qual se transmite a mensagem e esta 
atinge o receptor, que as recebe e interpreta. 

• Ruído: tudo o que interfere na transmissão e no entendimento da mensagem. 

• Receptor: o destinatário da mensagem que recebe a informação e interpreta para seu 
entendimento. 

• Feedback: é a informação do receptor para o emissor visando certificar-se que a 
mensagem foi recebida e compreendida. 

Segundo Chaves (2006), a comunicação se utiliza de vários canais, cada um deles 
apresentando vantagens e desvantagens em seu uso. Podem ser citados entre os canais 
utilizados: oral, escrito e digital. A comunicação oral pode vir a acontecer por meio de uma 
reunião face-a-face, em um telefonema, vídeo conferência ou aula. A interação entre o 
emissor e receptor, ou seja, entre as partes, trata-se de um feedback imediato, sendo ótimas 
possibilidades para se debater assuntos. No entanto, geralmente este canal de comunicação 
não tem registro sobre o que foi discutido. 

A comunicação escrita é aquela que aparece em textos, livros, jornais. Ela geralmente 
é revisada antes de ser publicada, podendo ser armazenada para consultas futuras, onde as 
informações são as mesmas para todos os receptores. Neste canal de comunicação não há 
controle de quem recebeu a informação, de como leu e interpretou a mesma.  

A comunicação por meios digitais permite a transmissão de grande volume de dados 
por meio da internet, emails, telefonia móvel dentre outros. Essas tecnologias permitem desde 
o simples envio de pequenos textos a grandes mensagens de dados ou vídeo conferência, com 
uma interação ao vivo entre o emissor e o receptor. No entanto esse canal de comunicação 
necessita do correto funcionamento, de infra-estrutura tecnológica e de apoio que lhe dê 
suporte ao longo do projeto desenvolvido. 

Apesar de todos os meios favoráveis a comunicação, para esta se tornar  mais eficiente 
os interlocutores devem considerar como funciona o processo de comunicação, sua estrutura 
básica, as diversas faces da mensagem e os desafios mais comuns da comunicação humana, 
sendo capazes de: confrontar seu interlocutor e o assunto da discussão, dirigindo-lhe toda a 
atenção; unir a comunicação com uma intenção clara; duplicar a mensagem transmitida para 
que seja compreendida; confirmar a recepção e a compreensão da mensagem (PFEIFFER, 
2006).  

 
2.2.2. Gerenciamento da Comunicação em Projetos 

Atualmente, dentre todas as formas nas quais a comunicação é utilizada vale destacar 
como esta é empregada nas organizações. Quando esta comunicação existe e é feita com 
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qualidade e profundidade, abrem-se portas para soluções de problemas e dificuldades com 
simplicidade e criatividade, permitindo decisões com segurança e rapidez, atingindo os 
melhores resultados. Um ambiente aberto à comunicação permite que as pessoas se sintam 
respeitadas e satisfeitas por contribuírem e participarem ativamente. O resultado será sempre a 
conquista de maior produtividade, progresso para todos e resultados positivos em todos os 
níveis. A boa comunicação é primordial para o sucesso de qualquer projeto e 
consequentemente da organização 

Os projetos das organizações são realizados por pessoas, as quais necessitam 
incondicionalmente da comunicação para cumprir os objetivos estabelecidos e 
consequentemente compreender como as tarefas devem ser realizadas nos projetos. Assim, a 
comunicação é um elemento essencial no gerenciamento de qualquer projeto, pois utiliza 
recursos de troca e partilha capazes de promover a compreensão mútua. 

Gerenciar comunicação em projetos é um processo tão importante quanto qualquer 
outro processo nas empresas. Reconhecer a comunicação como um processo, conhecendo 
seus elementos, as formas de comunicação e aspartes envolvidas, é o primeiro passo para 
implantação de um sistema de gestão eficiente. Um projeto pode gerar conhecimento na 
empresa se as informações e dados gerados forem tratados de forma eficiente e profissional. O 
conhecimento gerado pode vir a ser um diferencial no mercado, quando este se torna um ativo 
podendo ser reutilizado pela empresa na gestão de outros projetos. 

As comunicações do projeto sempre foram e continuarão sendo um ingrediente 
importante na fórmula para o seu sucesso. O PMBOK (2008) considera a área de 
conhecimento “comunicação”, como sendo vital para projetos e seu sucesso. Por isso, a 
gerência da comunicação é considerada uma das áreas mais importantes na gestão de projetos, 
apesar de ser muitas vezes negligenciada. 

Para efetuar a gerência de comunicação em projetos, seja ele distribuído ou 
centralizado, é necessário obter os processos adequados para garantir a geração apropriada e 
oportuna, a coleta, a distribuição, o armazenamento e o controle básico das informações do 
projeto. Os stakeholders devem estar conscientes e aculturados para enviar e receber 
comunicações na "linguagem" do projeto e devem entender como a comunicação afeta o 
projeto como um todo (ZANONI e AUDY, 2003). 

 
2.2.3. Comunicação em DDS 

Em projetos distribuídos, a comunicação é a base para definir como serão repassadas 
as informações para os stakeholders envolvidos no projeto. Diversos pesquisadores Carmel 
(1999), Audy e Prikladnicki (2007), Souza (2007), Trindade (2008), entre outros, garantem 
que a comunicação é fator fundamental para o desenvolvimento de projetos distribuídos. 

Souza (2007) assegura que a comunicação, em todos os seus sentidos, é um dos 
grandes problemas do desenvolvimento distribuído. É preciso que haja meios eficientes que 
ultrapassem as barreiras impostas pelo desenvolvimento em locais diferentes. A definição de 
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interfaces de comunicação formal pode ser obtida por meio de modelos de processo bem 
definidos, com marcos e métricas bem estabelecidas. 

Evaristo (2005) afirma que os processos de comunicação devem ser adaptados às 
características de cada organização e podem mudar em cada etapa de projeto, a medida em 
que passam a incluir equipes com diferentes culturas. Uma comunicação efetiva em projetos 
distribuídos constrói a confiança formal e informal entre os colaboradores das equipes.  

Com o crescimento do DDS, os gerentes, engenheiros e executivos têm vivenciado 
experiências com profissionais de diferentes níveis: técnicos, sociais e culturais. As possíveis 
soluções para essas diferenças são extremamente complicadas localmente, onde existe 
comunicação face-a-face, pois as diferenças de vocabulário, termos técnicos e formas de 
abordagem social dificultam a comunicação. Essas dificuldades identificadas em ambientes 
locais aumentam significativamente ao se depararem em um ambiente distribuído, pois os 
meios de comunicação como: correio-eletrônico, chats, ligações telefônicas não são tão ricos 
como a comunicação face-a-face (MARQUARDT, 2001). Esses níveis de interação são 
ilustrados na Figura 2.11. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Figura 2.11 – Níveis de interação contextual 

Fonte: Adaptada de Marquardt (2001) 

Em projetos de software muita comunicação é requerida para o inicio das definições, 
especialmente na fase inicial de desenvolvimento de software (PERRY et al., 1994). Nesse 
contexto, existem duas formas complementares de comunicação: formal e informal.  

A comunicação formal trata da comunicação oficial que deve ser passada com bastante 
clareza, principalmente em tarefas cruciais como atualização do status do projeto, 
reorganização, determinação de papéis, entre outros. Assim, uma comunicação confusa ou 
mal especificada, poderá ocasionar perda de tempo por parte da equipe e geração de 
problemas de coordenação do projeto (HERBSLEB, 2001). Já a comunicação informal, é um 
excelente canal para reportagem de tarefas, percepção do andamento das atividades perante o 
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grupo, desde que seja utilizada moderadamente para não se tornar prejudicial ao andamento 
do projeto. Portanto, a partir do momento que a comunicação estiver mais presentes entre os 
membros e as ferramentas colaborativas possam prover a comunicação informal síncrona, 
haverá um aumento significativo na percepção virtual, o que permitirá construir importantes 
relações de confiança na comunidade remota. 

Rocha et al. (2008) citam em sua experiência que algumas ferramentas foram 
fundamentais para a comunicação entre os membros, tais como comunicadores instantâneos 
ou messenger e um website. No entanto, ferramentas comuns de comunicação (e-mail, 
messenger, etc) precisariam evoluir para poder suportar melhor o trabalho distribuído. 

Nesse contexto, a escolha do meio de comunicação para a realização de determinadas 
tarefas exige bastante cuidado. É importante que os meios de comunicação sejam utilizados 
para transmitir a visão da equipe para todos os grupos, de forma a contextualizar a equipe a 
respeito do andamento do projeto. Esses meios de comunicação deverão prover níveis altos de 
motivação e emoção. 

 
2.3. Engenharia de Software Baseada em Evidências  

O objetivo da Engenharia de Software Baseada em Evidência (Evidence-based 
Software Engineering – EBSE) é prover meios pelos quais melhores evidências provenientes 
da pesquisa possam ser integradas com experiência prática e valores humanos no processo de 
tomada de decisão considerando o desenvolvimento e a manutenção do software 
(KITCHENHAM et al., 2004). A essência do paradigma baseado em evidência é coletar e 
analisar sistematicamente todos os dados disponíveis sobre determinado fenômeno para obter 
uma perspectiva mais completa e mais ampla do que se pode captar através de um estudo 
individual (MONTEIRO, 2010). 

Conforme a área de pesquisa vai evoluindo, existe uma tendência referente ao aumento 
no número de resultados divulgados, tornando-se importante uma síntese para fornecimento 
da visão geral na área (PETERSEN et al., 2007). O paradigma baseado em evidência ganhou 
forças inicialmente na medicina (Evidence-based Medicine – EBM), que objetiva integrar as 
melhores evidências de pesquisas com experiências clinicas e avaliação de pacientes. Segundo 
Monteiro (2010), as práticas médicas mudaram drasticamente na última década através da 
adoção de paradigmas baseados em evidência, pois estudos mostraram que a não realização de 
revisões sistemáticas pode custar vidas. Para Biolchini et al. (2005), esse não era o caso da 
engenharia de software, até recentemente, porém tem surgido uma tendência no paradigma 
orientado a evidência na engenharia de software (Kitchenham et al. 2004) levando ao aumento 
no foco de novos métodos empíricos de pesquisa sistemática.  

Segundo Mafra et al. (2006), o trabalho de Kitchenham et al. (2004) foi o primeiro a 
estabelecer um paralelo entre Medicina e Engenharia de Software no que diz respeito à 
abordagem baseada em evidências. Kitchenham et al. (2004) acreditam que a engenharia de 
software baseada em evidências pode fornecer mecanismos necessários para ajudar o 
profissional a adotar tecnologias adequadas e evitar as inadequadas, buscando as melhores 
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práticas e procedimentos. Alguns trabalhos sugerem que profissionais (pesquisadores) da 
engenharia de software devem considerar o suporte do uso da engenharia de software baseada 
em evidências para melhorar suas decisões sobre quais tecnologias adotar (DYBÅ et al., 2007, 
KITCHENHAM et al., 2004; KITCHENHAM, 2007; OATES e CAPPER, 2009; 
TRAVASSOS, 2007). 

A engenharia de software baseada em evidências reúne e avalia evidências existentes 
em uma tecnologia através de cinco etapas de uma metodologia (DYBA et al., 2005):  

1. Transformar o problema ou necessidade de informação em uma questão de pesquisa; 

2. Pesquisar na literatura por melhores evidências disponíveis para responder às 
perguntas; 

3. Avaliar criticamente as evidências, quanto a sua validade, impacto e aplicabilidade; 

4. Integrar as evidências avaliadas com experiências práticas, valores e circunstâncias 
para tomar decisões; 

5. Avaliar o desempenho das etapas de 1 a 4 e buscar formas de melhorá-las. 

Nesta dissertação, os passos 1 a 3 serão realizados através de uma Revisão Sistemática 
da Literatura, um dos métodos da engenharia de software baseada em evidências classificado 
como estudo terciário, uma vez que dependem dos estudos secundários utilizados para revelar 
e construir evidências (DYBÅ et al., 2007; OATES e CAPPER, 2009; TRAVASSOS, 2007). 
Deste ponto em diante, utilizaremos Revisão Sistemática da Literatura para se referir ao 
método de pesquisa utilizado neste trabalho.  

As revisões sistemáticas da literatura (Systematic Literature Review – SLR) são parte 
do paradigma de práticas baseadas em evidências, as quais avaliam as evidências de uma 
forma sistemática e transparente. A Revisão Sistemática visa estabelecer um processo formal 
para conduzir uma revisão de literatura, evitando a introdução de eventuais vieses, assim 
permitindo identificar, avaliar e interpretar toda pesquisa disponível e relevante sobre uma questão 
de pesquisa (MAFRA e TRAVASSOS, 2006). 

Em uma revisão tradicional na literatura, a estratégia de pesquisa e critérios de 
avaliação dos resultados encontrados são normalmente escondidos do leitor, o que significa 
que a revisão pode muito bem ser realizada de uma forma não estruturada e as evidências que 
não sustentam as hipóteses serem ignoradas. No entanto, em uma revisão sistemática da 
literatura, a estratégia de pesquisa e os critérios de avaliação são explícitos e todas as provas 
pertinentes estão incluídas na avaliação (KITCHENHAM, 2007; OATES E CAPPER, 2009).  

Uma revisão sistemática da literatura “é uma forma de avaliar e interpretar todas as 
pesquisas disponíveis, referentes a uma questão de investigação particular, área temática, ou 
fenômeno de interesse” (KITCHENHAM, 2007). Travassos (2007), ressalta que revisões 
sistemáticas “provêem meios para executar revisões na literatura abrangentes e não 
tendenciosas, fazendo com que seus resultados tenham valor científico”. Ainda é acrescentado 
que as revisões sistemáticas têm por objetivo apresentar uma avaliação justa de um tópico de 
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investigação, usando uma metodologia confiável, rigorosa e auditável (KITCHENHAM, 
2007). Kitchenham (2007) e Travassos (2007) apresentam algumas das razões as quais 
justificam a realização de uma revisão sistemática:  

• Sumarizar evidências existentes sobre um fenômeno;  

• Identificar lacunas na pesquisa atual;  

• Fornecer um arcabouço para posicionar novas pesquisas;   

• Apoiar a geração de novas hipóteses.  

Kitchenham (2007) resume as etapas de uma revisão sistemática em três fases 
principais: Planejando a revisão, Conduzindo a revisão e Apresentando a revisão. Essas etapas 
são resumidamente descritas a seguir. 

 
2.3.1. Planejando a Revisão Sistemática da Literatura 

A principal tarefa a ser realizada na etapa de planejamento é a concepção de um 
protocolo detalhado que descreva o processo e os métodos que serão aplicados na pesquisa 
sistemática (DYBÅ et al., 2007). O protocolo é, portanto, o artefato chave da pesquisa, e 
precisa ser pré-definido para reduzir a possibilidade de viés por parte do pesquisador e para 
tornar o processo passível de replicação externa (por outros pesquisadores). O protocolo 
referente a revisão sistemática desta pesquisa é apresentado na Seção 3.2.1 e de maneira 
completa no apêndice B. Para Kitchenham (2007), antes de empreender uma revisão 
sistemática, os pesquisadores devem assegurar que a mesma é necessária e o protocolo deve 
ser capaz de responder a algumas questões: 

• Quais são os objetivos desta revisão? 

• Que fontes foram pesquisadas para identificar os estudos primários? Houve alguma  
restrição?  

• Quais foram os critérios de inclusão / exclusão e como foram aplicados?  

• Que critérios foram utilizados para avaliar a qualidade dos estudos primários?  

• Como foram aplicados os critérios de qualidade?  

• Como os dados foram extraídos dos estudos primários?  

• Como os dados foram sintetizados?  

• Quais foram as diferenças entre os estudos pesquisados?  

• Como os dados foram combinados?  

Por meio dessas e de outras perguntas, o pesquisador planeja e documenta todas as 
informações necessárias para a realização da revisão sistemática Além disso, o protocolo de 
revisão deve ser avaliado para garantir que o planejamento é viável. Para isso, muitos 
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pesquisadores sugerem consultar especialistas para revisar o protocolo e/ou testar a execução 
do protocolo. 

 
2.3.2. Conduzindo a Revisão Sistemática da Literatura   

Uma vez que o protocolo foi definido e validado, a revisão sistemática pode começar. 
A seleção dos estudos secundários, isto é, a execução do processo de seleção definido no 
protocolo para a busca dos estudos e, posteriormente, a extração e avaliação dos dados fazem 
parte da fase de execução da revisão sistemática. Para a seleção dos estudos, são utilizados 
critérios de inclusão e exclusão. E a extração das informações e a avaliação, são realizadas 
através de formulários, podendo ser apoiadas por uma ferramenta computacional. Os passos, 
segundo Travassos (2007), sumarizados para a execução da revisão são: 

• Realização das buscas nas fontes definidas: o processo deve ser transparente, repetível 
e documentado, assim como as mudanças que ocorrem no processo; 

• Seleção dos estudos secundários de acordo com os critérios de inclusão e exclusão 
definidos; 

• Extração dos dados, desde informações gerais dos estudos às respostas para as 
questões de pesquisa. Formulários são um bom meio para registrar todos os dados 
necessários e o uso de uma ferramenta computacional pode apoiar a extração e registro 
dos dados e posterior análise. 

• Avaliação da qualidade dos estudos é importante para balancear a importância de 
diferentes estudos, reduzir o viés (tendência a produzir “resultados tendenciosos” que 
se separam sistematicamente dos resultados verdadeiros), maximizar a validade 
interna e externa e guiar recomendações para pesquisas futuras; 

• Síntese dos dados é realizada de acordo com as questões de pesquisa, através de 
tabelas para realçar as similaridades e diferenças entre estudos. Se dados quantitativos 
estão disponíveis, pode-se considerar fazer uma meta-análise. 

 
2.3.3. Apresentando os resultados da Revisão Sistemática da Literatura   

A última etapa de uma revisão sistemática consiste, de acordo com a análise e síntese 
das evidências (dados), na escrita do relatório da revisão sistemática e avaliação do mesmo. 
Posteriormente, os resultados são apresentados de forma consistente com as questões de 
pesquisa, utilizando recursos como gráficos e tabelas, destacando similaridades e diferenças 
entre os resultados, isto é, ressaltando as possíveis análises e combinação de dados. 

De certa maneira, a execução dos estágios descritos na Seção 2.3.2 não precisa ocorrer 
de forma seqüencial, pois podem existir iterações entre os estágios. Por exemplo, algumas 
atividades já definidas no protocolo podem ser iniciadas antes mesmo do término do 
desenvolvimento do mesmo, e refinadas posteriormente, isso é previsto e justificado pelos 
guias de revisões sistemáticas. 
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3. METODOLOGIA 

Metodologia científica é necessária, entre outras razões, para tornar os resultados da 
pesquisa mais confiáveis e possíveis de serem reproduzidos, de forma independente, por 
outros pesquisadores. Este capítulo apresenta a abordagem metodológica selecionada para 
esta pesquisa. O capítulo está estruturado conforme as seguintes seções. 

3.1. Classificação da Pesquisa: esta seção apresenta a classificação da pesquisa com o 
quadro metodológico definido.  

3.2. Ciclo de vida da Pesquisa: as etapas da pesquisa são detalhadas nesta seção, 
assim como o processo da revisão sistemática com todos os passos que se seguiram para a 
realização da mesma. E por fim, o procedimento usado para a análise e organização dos 
resultados. 

 

3.1. Classificação da Pesquisa 

Esta pesquisa optou por um método de abordagem indutivo baseado em dados de 
natureza qualitativa . Para a realização da pesquisa será utilizado a revisão sistemática da 
literatura , conforme classificação de (KITCHENHAM e CHARTERS, 2007). A síntese de 
dados será realizada utilizando ferramentas de codificação da Teoria Fundamentada proposta 
por Glaser e Strauss (1967).  O quadro metodológico dessa pesquisa encontra-se resumido no 
Quadro 3.1. 

Quadro 3.1 − Classificação da Pesquisa 

QUADRO METODOLÓGICO 

Método de Abordagem Indutivo 

Método ou Procedimento 
Estudo Terciário baseado nas comparações 
constantes 

Natureza das Variáveis Qualitativa 

Fonte: Elaboração Própria 

Um método de abordagem indutivo é “um processo mental por intermédio do qual, 
partindo de dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou 
universal, não contida nas partes examinadas” (MARCONI E LAKATOS, 2007). A indução 
realiza-se em três etapas segundo Marconi e Lakatos (2007):  

• Observação dos fenômenos, com a finalidade de descobrir as causas de sua 
manifestação;  

• Descoberta da relação, por intermédio da comparação, com a finalidade de descobrir a 
relação constante existente entre eles;  

• Generalização da relação entre os fenômenos e fatos semelhantes. 
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Os métodos de procedimentos, etapas mais concreta da investigação, definidos para a 
pesquisa são:  

• Estudo Terciário Sistemático: parte do paradigma de práticas baseadas em evidências, 
conforme discutido no Capítulo 2, como forma de avaliar e interpretar todas as 
pesquisas disponíveis referentes a uma questão de investigação particular, área 
temática, ou fenômeno de interesse. 

• Instrumentos da Teoria Fundamentada: codificação e comparações constantes 
conforme proposto por Glaser e Strauss (1967). O processo de utilização do método se 
inicia com a marcação de trechos dos textos dos trabalhos (ou dados qualitativos) que 
fornecem informação relevante para a pesquisa. A cada um desses trechos são 
associados códigos que indicam que tipo, ou categoria, de informação o trecho está 
provendo. Esses códigos devem seguir um padrão definido que identifiquem o tipo de 
informação contida no trecho. 

A natureza das variáveis da pesquisa é, principalmente, qualitativa. Dados de natureza 
quantitativa serão utilizados quando disponíveis nos estudos.  

 
3.2. Ciclo da Pesquisa 

As etapas que constituíram o ciclo dessa pesquisa são apresentadas na Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 − Etapas da Pesquisa 

Fonte: Elaboração própria 
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O trabalho iniciou-se com o conhecimento prévio referente a área e adquirido com 
base na pesquisa bibliográfica tradicional apresentada no referencial teórico, descrito no 
Capítulo 2 desse trabalho. As bibliografias selecionadas foram dissertações acadêmicas, 
artigos científicos em português e em inglês. Posteriormente foram observados e analisados 
trabalhos na literatura sobre o processo de comunicação em projetos no DDS e com isso 
verificou-se a importância do tema e a ausência de estudos sistemáticos e criteriosos que 
consolidem o conhecimento da área.  

A partir desse estudo exploratório inicial sobre a área para verificar a relevância do 
tema, o problema do estudo foi formulado e explicitado através das três questões de pesquisa, 
apresentadas no Capítulo 1. Com isso, para iniciar o processo metodológico, uma revisão 
terciária foi realizada, que consiste na condução de uma revisão sistemática de estudos 
secundários e utiliza a mesma metodologia de uma revisão sistemática padrão (KITCHENHAM e 
CHARTERS, 2007).  

O planejamento e execução deste estudo foi baseado no protocolo apresentado em 
(KITCHENHAM et al., 2008), que foi a base para estudos terciários anteriores descritos em 
Kitchenham et al. (2009), Kitchenham et al. (2010) e da Silva et al. (2011). A estratégia de 
busca utilizada consistiu em busca automática e manual em conferências e eventos 
relacionados à revisões sistemáticas que abordam o processo de comunicação em projetos de 
DDS no período de 2008 a 2010.  

Para o encaminhamento deste estudo terciário, foi utilizado como base os resultados da 
seleção de estudos secundários apresentados em da Silva et al. (2011), sendo utilizado a partir 
destes resultados 9 estudos secundários no contexto de DDS no período de 2006 a 2009. Com 
os estudos selecionados da base de da Silva et al. (2011), um estudo terciário foi planejado e 
executado para complementar a coleta de evidências já identificadas. O primeiro passo foi a 
definição de um protocolo, que foi seguido durante toda a pesquisa. Este protocolo é 
apresentado resumidamente nesse capítulo e por completo no Apêndice B desse trabalho.  

 

3.2.1. Procedimento do Estudo Terciário Sistemático 

Um estudo terciário sistemático foi conduzido no intuito de identificar, selecionar e 
analisar o maior número de estudos secundários relevantes e reconhecidos na área que 
pudesse responder as questões de pesquisa para complementar os estudos identificados por da 
Silva et al. (2011). Essa seção discute alguns tópicos do protocolo de pesquisa definido que 
guiou o estudo. 

 
Questões da Pesquisa 

Com objetivo de investigar o conhecimento científico produzido sobre o processo de 
comunicação em projetos de DDS, identificando os fatores que influenciam o processo de 
comunicação, os efeitos identificados do processo de comunicação, bem como a relação dos 
fatores com os efeitos identificados. Esta investigação é guiada por três questões de pesquisa: 
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• Q1: Quais os fatores que influenciam o processo de comunicação em projetos de 
Desenvolvimento Distribuído de Software? 

•  Q2: Quais os efeitos identificados do processo de comunicação em projetos de 
Desenvolvimento Distribuído de Software? 

Q3: Quais fatores identificados em Q1 estão relacionados aos efeitos do processo de 
comunicação identificados em Q2 em projetos de Desenvolvimento Distribuído de 
Software? 
 

Estratégia de Busca 

A construção dos termos de busca foi realizada seguindo a estratégia composta pelos 
seguintes passos: 

1. A partir das questões de pesquisa definidas, os principais termos são identificados; 

2. É realizada a tradução desses termos para o inglês por ser a língua utilizada nas bases 
de dados eletrônicas pesquisadas e nas principais conferências e eventos dos tópicos 
de investigação; 

3. Sinônimos são identificados baseados em artigos relevantes e conhecidos na área de 
pesquisa; 

4. A string de busca é gerada a partir da combinação dessas palavras-chave e sinônimos. 
São usados os operadores OR (ou) entre os sinônimos identificados e AND (e) entre as 
palavras-chave. Algumas adaptações são necessárias de acordo com as necessidades 
especificas de cada base de dados. Assim, possíveis peculiaridades das bibliotecas 
digitais e adaptações mediante a isso são registradas.  

Os termos e sinônimos identificados são apresentados no Quadro 3.2. 

 
Quadro 3.2 − Termos e Sinônimos 

TERMOS SINÔNIMOS  

Desenvolvimento 
Distribuído de Software 

Distributed software development, Global software 
development, Collaborative software development, Global 
software engineering, Globally distributed work, 
Collaborative software engineering, Distributed 
development, Distributed teams, Global software teams, 
Globally distributed development, Geographically 
distributed software development, Offshore software 
development, Offshoring, Offshore, Offshore outsourcing, 
Dispersed teams. 

Comunicação Communication, Communication Management. 
Revisão Sistemática da 

Literatura  
Systematic Literature Review, Systematic Review,  
Systematic Mapping Study, Systematic Mapping. 

Fonte: Elaboração própria 
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 O Quadro 3.3 apresenta a string de busca gerada para as questões de pesquisa do 
trabalho. 

Quadro 3.3 − String de Busca  

String de Busca 

(Communication OR Communication Management) AND (Distributed software development 
OR Global software development OR Collaborative software development OR Global 
software engineering OR Globally distributed work OR Collaborative software engineering 
OR Distributed development OR Distributed teams OR Global software teams OR Globally 
distributed development OR Geographically distributed software development OR Offshore 
software development OR Offshoring OR Offshore OR Offshore outsourcing OR Dispersed 
teams) AND (Systematic Literature Review OR Systematic Review OR Systematic 
Mapping Study OR Systematic Mapping) 

Fonte: Elaboração Própria 

 
Fontes de Busca 

Os critérios para a seleção das fontes foram: (1) disponibilidade de consultar os artigos na 
web; (2) presença de mecanismos de busca usando palavras-chave; e, (3) importância e 
relevância das fontes. Um processo de ampla pesquisa foi realizado à procura de artigos 
publicados no período de  2008 a 2010, combinando pesquisa automática e manual para 
aumentar a cobertura.. A busca automática foi realizada em cinco fontes de pesquisa: 

• IEEEXplore Digital Library (httt://ieeexplore.ieee.org/) 

• ACM Digital Library (http://portal.acm.org) 

• Elsevier ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 

• EI Compendex (http://www.engineeringvillage2.org) 

• Elsevier Scopus (http://www.scopus.com) 

A pesquisa manual foi realizada em conferências e eventos (Quadro 3.4), sendo analisado 
o título de todos os artigos publicados em cada fonte usado na busca manual.  

Quadro 3.4 − Fontes de Pesquisa Manual  

Conferências / Eventos 
Agile Conference 2009 e 2010 
GSW 2009, 2010, 2011 – Global Sourcing Workshop 
ICGSE 2009 e 2010 – 4th  e 5th International Conference on Global Software Engineering;   
EASE 2010 - 14th International Conference on Evaluation and Assessment in Software 
Engineering;  
SEAFOOD 2010 - Software Engineering Approaches for Offshore Software Development; 
ESELAW 2008, 2009, 2010 - VII Experimental Software Engineering Latin American 
Workshop 
 WDDS 2008, 2009, 2010 - IV Workshop de Desenvolvimento Distribuído de software  

Fonte: Elaboração Própria 
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Critérios de Inclusão e Exclusão dos Estudos 

A inclusão de um trabalho é determinada pela relevância (acredita-se que o trabalho é 
um potencial candidato a tornar-se um estudo secundário) em relação às questões de 
investigação, determinada pela análise do titulo, palavras-chave, resumo e conclusão. Os 
seguintes critérios de inclusão foram definidos: 

a) Estudos que descrevem revisão sistemática da literatura em ambientes de DDS; 

b) Estudos que foquem primária ou secundariamente o processo de comunicação em 
ambientes distribuídos; 

c) Estudos que estejam disponíveis para acesso através do serviço de bibliotecas onlines. 

A partir também da análise do título, palavras-chave, resumo e conclusão, são 
excluídos os estudos que se enquadrem em qualquer dos casos abaixo: 

a) Estudos Irrelevantes: que não respondam as perguntas de pesquisa; 

b) Estudos Repetidos: se determinado estudo estiver disponível em diferentes fontes de 
busca, a primeira pesquisa será considerada; 

c) Estudos Duplicados: caso dois trabalhos apresentem estudos semelhantes, apenas o 
mais recente e/ou o mais completo será incluído, a menos que tenham informação 
complementar; 

d) Estudos Incompletos: que apresentem texto, conteúdo e resultados incompletos. 

 
Processo de Seleção dos Estudos Secundários 

De acordo com Kitchenham e Charters (2007), as buscas iniciais retornam uma grande 
quantidade de estudos que não são relevantes, não respondendo às questões ou mesmo não 
tendo relação com o tópico em questão. Logo, estudos totalmente irrelevantes são descartados 
no início.  

 
Avaliação da Qualidade 

Em adição aos critérios gerais de inclusão e exclusão, é considerado importante avaliar 
a qualidade dos estudos primários (KITCHENHAM, 2004). Apesar de não existir uma 
definição universal do que seja qualidade de estudo, a maioria dos checklists incluem questões 
que objetivam avaliar a extensão em que o viés é minimizado e a validação interna e externa 
são maximizadas (KHAN et al., 2001; KITCHENHAM, 2007). 

O índice de qualidade das revisões foi avaliada de forma independente por dois 
pesquisadores usando uma versão antiga aos critérios definidos pelo Centre for Reviews and 
Dissemination (CDR) e Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE), da Universidade 
York (ATKINS et al., 2004). Esta versão dos critérios DARE baseia-se em quatro critérios 
(Tabela 3.1), sendo utilizado os seguintes níveis de concordância ou discordância: 0 (não 
contemplada), 0,5 (parcialmente contemplada) e 1 (totalmente contemplada). O índice de 
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qualidade final é calculado pelo somatório das pontuações dos quatro critérios, o qual pode 
ser visualizado no Apêndice C, o qual foi utilizado para apresentar a força das evidências de 
acordo com os estudos secundários. 

Tabela 3.1 – Critérios de Qualidade 

CQ1: Os critérios de inclusão e exclusão das revisões são descritos e adequados? 

CQ2: A pesquisa da literatura provavelmente contemplou todos os estudos relevantes?  

CQ3: Foi realizada a avalição da qualidade/validade dos estudos incluídos? 

CQ4: A base de dados/estudos foram descritos adequadamente? 

Fonte: Elaboração própria 

 
Extração dos Dados 

Para apoiar a extração e registro dos dados e posterior análise, foi utilizada a 
ferramenta Mendeley (http://www.mendeley.com), um gerenciador de referências 
bibliográficas. Além dessa ferramenta, para cada trabalho aprovado pelo processo de seleção, 
foram utilizados formulários, os quais foram estruturados no Microsoft Excel™. No 
Formulário A, que está disponível na Seção B5 do Apêndice B, são listados os estudos 
incluídos, com apenas as informações necessárias para compor os resultados da revisão em 
forma de gráficos e tabelas. Já o Formulário C é usado para mostrar as informações gerais 
referentes a avaliação da qualidade dos estudos secundários. 

 
Síntese dos Dados 

Após a coleta dos dados, as informações devem ser tabuladas de acordo com as 
questões de pesquisa, as tabelas devem ser estruturadas de forma a destacar as semelhanças e 
diferenças entre os resultados do estudo (KITCHENHAM e CHARTERS, 2007). Como já 
mencionado, o processo de análise se inicia com a marcação de trechos dos textos dos estudos 
(ou dados qualitativos) que fornecem informação relevante para responder as questões de 
pesquisa 

Os dados extraídos dos estudos são estruturados em tabelas do Microsoft Excel™ de 
acordo com as questões de pesquisa. A síntese dos dados foi baseada nos métodos de 
codificação e de comparações constantes (GLASER e STRAUSS, 1967), onde as transcrições 
dos estudos possuem um código, referente a um determinado fator/efeito, os quais compõem 
uma determinada categoria. O procedimento de síntese desses dados é apresentado na 
próxima seção. 

 

3.2.2. Procedimento para Síntese dos Resultados 

Com os dados do estudo terciário que foram extraídos e sintetizados, realizou-se uma 
análise mais detalhada dos mesmos para relacionar os fatores aos efeitos identificados. 
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Conforme os dados foram identificados como fatores ou efeitos dos estudos secundários, os 
mesmos eram extraídos e recebiam uma numeração. Os dados recebem a formatação 
conforme mostra o Quadro 3.5. 

Quadro 3.5 − Formatação dos Dados 

Fonte: Elaboração própria 

Um estudo secundário codificado pode ter mais de um artigo relacionado, o qual foi 
incluído por meio do processo de seleção e deve ser codificado e associado ao seu respectivo 
estudo secundário, conforme é mostrado no Apêndice A. Para facilitar a síntese das 
evidências os estudos secundários que possuem mais de um artigo relacionado adota-se a 
seguinte regra: o artigo mais antigo é utilizado para compor as estatísticas temporais e o mais 
completo é utilizado para a extração dos dados. 

O método de análise e síntese de dados através de codificação e comparações 
constantes é exemplificado na Figura 3.2., apresentando tal procedimento para a evidência F9. 
Ausência de interação face-a-face, o qual foi repetido para os demais fatores e efeitos. Esse 
procedimento iniciou pela marcação dos pontos-chave de cada transcrição do estudo 
secundário, sendo atribuído um código para cada ponto-chave. Um código é  representado 
pela referência do estudo secundário, fator ou efeito correspondente, página e parágrafo do 
estudo em que a transcrição foi identificada (Ex. 01).  

Código: F9. Ausência de interação face-a-face (ES_02, F9, 6, 3º)                   (Ex. 01) 

O método de comparação constante está sendo utilizado, agrupando estes códigos para 
produzir um maior nível de abstração, por meio dos conceitos subjacentes em GT (Ex. 02).  

Conceito: Encontros presenciais                                                                          (Ex. 02) 

Novamente foi  repetido o método de comparação constante em conceitos para 
produzir um terceiro nível de abstração chamado evidência. Este nível será composto pelos 
fatores e efeitos identicados no estudos secundários, o qual fará parte de um quarto nível de 
abstração chamado Categoria. Esse nível está dividio em três categorias distintas:  C1. 
(Fatores Humanos); C2. (Localização e Infra-Estutura); C3. (Processos e Tecnologias), sendo 
que cada evidência compõem uma categoria (Ex.03) 

 

CÓDIGO SIGNIFICADO DESCRIÇÃO 

C1...Cn Categoria 
Um código atribuído seqüencialmente para as categorias em que 
os fatores e efeitos se enquadram de acordo com os estudos 
secundários avaliados. 

F1...Fn Fator 
Um código atribuído seqüencialmente para os fatores 
identificados nos estudos secundários avaliados. 

E1...En Efeito 
Um código atribuído aos efeitos identificados nos estudos  
secundários avaliados. 

ES...ESn Estudo Secundário Um código atribuído aos estudos secundários analisados 

A1...An Artigos 
Um código atribuído aos artigos que estão associados a um 
determinado estudo secundário 
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Evidência: F9. Ausência de interação face-a-face                     
Categoria: C1. Fatores Humanos 

O fator F9. Ausência de interação face-a-face trata dos encontros ou reuniões 
presenciais entre as equipes de uma organização. A Figura 3.2.A ilustra como a evidência F9. 
(Ausência de interação face-a-face) surgiu a partir dos conceitos subjacentes e a Figura 
3.2.B mostra os níveis de abstração de dados.  

 
 

Figura 3.2. – A: Surgimento da evidência a partir dos conceitos / B: Níveis de abstração 

Fonte: Adaptado de Hoda, Nobel e Marshall. (2010) 

Assim, cada transcrição será identificada por um código, que estará relacionada a uma 
determinada evidência, podendo ser fator ou efeito e cada evidência estará associada a uma 
determinada categoria, conforme apresentado na Figura 3.3, utilizando o exemplo do fator F9. 
Ausência de interação face-a-face. 

 
Figura 3.3. – Estrutura das evidências de acordo com os níveis de abstração 

Fonte: Elaboração própria 

A síntese das evidências coletadas foi organizada em forma de tabelas, onde 
apresentam a freqüência de ocorrência das evidências, através da contagem do número de 
vezes que a evidência é identificada em diferentes estudos. 

O exemplo da Tabela 3.2 ilustra a síntese dos resultados para alguns fatores 
encontrados. Na primeira coluna são apresentadas as categorias, na segunda os fatores, na 
terceira as referências, ou seja, os estudos secundários que a citaram, e na quarta coluna é 
apresentada a freqüência das citações. 

(Ex. 03) 
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No exemplo, o fator F1. (Diferenças Culturais) foi citado em oito Estudos Secundários 
(ES) como um fator que influencia o processo de comunicação de projetos no DDS. A Seção 
4.2 apresenta a análise das evidências, as quais estão organizadas por ordem de freqüência. 

Tabela 3.2 – Exemplo da organização dos resultados 

Categorias Fatores 
Referências: ES – Estudos 

Secundários 
Quantidade de Estudos 

(Revisões) (%) 

C1. Fatores Humanos F1. Diferenças culturais 
ES_02; ES_04; ES_05; 
ES_14; ES_16; ES_17, 
ES_11, ES_20. 

8/20 (40%) 

C2. Localização  e 
Infra-Estrutura F2. Dispersão geográfica 

ES_03; ES_04; ES_05; 
ES_11; ES_12; ES_15; 
ES_18. 

7/20 (35%) 

C3. Processos e 
Tecnologias 

F10. Definição da mídia de 
comunicação (síncrona e 
assíncrona)   

ES_03; ES_05; ES_15; 
ES_17; ES_18. 

5/20 (25%) 

Fonte: Elaboração Própria 
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4. RESULTADOS 

O Capítulo 4 apresenta os resultados e análise dos mesmos. Os resultados desse estudo 
serão apresentados levando em consideração três partes distintas. Esses componentes 
constituem as principais contribuições do estudo e serão detalhados da seguinte maneira. 

4.1. Resultados da Extração e Análise dos Dados – apresenta dados gerais do estudo 
terciário, juntamente com os estudos secundários, como: quantidade de trabalhos 
retornados nas buscas, processo de seleção com o número final de estudos 
secundários, distribuição dos estudos secundários; 

4.2. Mapeamento das evidências – apresentação e descrição das evidências identificadas 
pela pesquisa sistemática, isto é, apresentação dos resultados para cada questão de 
pesquisa (Q1, Q2 e Q3);  

4.3. Discussão sobre os resultados obtidos – apresenta uma análise dos principais 
resultados obtidos pela pesquisa. 

 
4.1. Resultados da Extração e Análise dos Dados 

O estudo terciário sistemático foi executado de acordo com o protocolo que se 
encontra resumido no Capítulo 3 e disponível por completo no Apêndice B. As buscas foram 
realizadas automaticamente e manualmente. O Gráfico 4.1 apresenta o percentual de estudos 
retornados de acordo com cada estratégia de busca, onde 68% (210/310) dos estudos foram 
retornados por meio de busca automática e 32% (100/310) por meio de busca manual. 

 

 
 

 

 

 

 

Gráfico 4.1 – Percentual de estudos secundários retornados de acordo com a estratégia de busca 
Fonte: Elaboração Própria, com dados do estudo terciário sistemático 

A partir da string e fontes definidas, as buscas automáticas retornaram um total de 210 
estudos, no qual, 48% (100/210) no ScienceDirect, 40% (83/210) dos estudos foram 
identificados no IEEExplore, 3% (7/210) no El compendex, 7% (15/210) no Scopus e 2% 
(5/210) na ACM. O Gráfico 4.2 mostra o percentual de estudos retornados por cada engenho 
de busca.  
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Gráfico 4.2 – Percentual de estudos secundários retornados 
Fonte: Elaboração Própria, com dados do estudo terciário sistemático 

Embora 57% dos estudos retornados tenham sido da SicenceDirect, Scopus e ACM 
essas fontes não tiveram nenhuma representatividade referente aos estudos secundários 
incluídos na pesquisa. Já as demais (IEEExplore e El Compendex), embora tenham retornado 
juntas apenas 43% na busca inicial, foram responsáveis por 58% (7/12) dos estudos 
secundários incluídos. O Gráfico 4.3 mostra o percentual dos estudos incluídos por seus 
respectivos engenhos de busca. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4.3 – Percentual dos estudos secundários incluídos 

Fonte: Elaboração Própria, com dados do estudo terciário sistemático 

O Quadro 4.1 apresenta a evolução em números do processo de seleção de estudos 
secundários por meio da busca automática e manual. A busca da string resultou no total de 
310 estudos retornados, e que a partir da primeira seleção por título e palavra-chave, foram 
identificados 34 estudos potencialmente relevantes para a pesquisa e finalmente foram 
selecionados 14 artigos, sendo 57% (8/14) por meio da busca automática e 43% (6/14) por 
meio da busca manual (Gráfico 4.4). 
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Quadro 4.1 − Seleção dos estudos secundários 

ESTUDOS SECUNDÁRIOS 

Estratégia 
de Busca 

Fontes 
Estudos 
(Artigos) 

Retornados 

1ª Seleção (Título e 
Palavra-chave) 

2ª Seleção (Resumo e Conclusão) 

Estudos (Artigos) 
Potencialmente 

Relevantes 

Excluídos Incluídos 

N
ão

 A
ce

ss
ad

o 

N
ão

 r
el

ev
an

te
 

R
ep

et
id

o/
 

D
up

lic
ad

o 

In
co

m
pl

et
o 

Estudos 
(Artigos) 

Secundários  

Automática 

IEEE Xplore 83 7 0 2 0 0 5 
ScienceDirect 100 5 0 0 4 0 1 
EI Compendex 7 5 1 1 1 0 2 
Scopus 15 6 1 2 3 0 0 
ACM 5 3 2 0 1 0 0 

Manual 
Conferências e 
Eventos 

100 8 0 2 0 0 6 

TOTAL 310 34 4 7 9 0 14 
Fonte: Elaboração Própria, com dados do estudo terciário sistemático 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4.4 – Percentual dos estudos secundários incluídos de acordo com os tipos de busca 

Fonte: Elaboração Própria, com dados do estudo terciário sistemático 

Com a leitura do resumo e conclusão dos estudos potencialmente relevantes, e 
utilizando-se os critérios de inclusão e exclusão, chegou-se a 14 artigos, os quais estão 
relacionados a 11 estudos secundários, onde mais de um artigo pode estar relacionado ao 
mesmo estudo secundário, conforme pode ser visto no Apêndice A. Com os 11 estudos 
secundários identificados por meio das buscas (automática e manual), juntamente com os 9 
estudos secundários selecionados de da Silva et al. (2011), totalizaram 20 estudos secundários, 
os quais foram publicados entre 2006 a 2010, conforme mostra o Gráfico 4.5.  

57%

43%
Automática

Manual
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Gráfico 4.5 – Número de estudos secundários ao longo dos anos 

Fonte: Elaboração Própria, com dados do estudo terciário sistemático 

Esta revisão apurou o envolvimento de 16 diferentes autores, dentre os que publicaram 
mais de um artigo estão: Smite, D.; Khan, S.; Hossain, E.; Costa, C.  Os estudos secundários 
foram representados por 21 instituições diferentes (de ensino e/ou pesquisa e comerciais) 
distribuídas entre 11 países. O gráfico 4.6 mostra a distribuição dessas instituições por país, 
levando em consideração a nacionalidade do primeiro autor. 

 

Gráfico 4.6 – Representatividade por pais 

Fonte: Elaboração Própria, com dados do estudo terciário sistemático 

Conforme descrito na seção 3.2.1, cada estudo foi avaliado de forma independente por 
dois pesquisadores de acordo com quatro critérios de qualidade. Dois pesquisadores 
forneceram  pontuações para cada critério variando de 0 a 1, sendo assim, o somatório do 
índice de qualidade de cada estudo variou entre 0 e 4. Na tabela 4.1, é apresentado um resumo 
da avaliação da qualidade em que os estudos escundários estão agrupados, a qual pode ser 
visualizada de forma detalhada no Apêndice C. 
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Tabela 4.1 – Evidência da qualidade dos Estudos Secundários 

  (4)  (3 – 3,5)  (2 – 2,5)  (1 – 1,5)  (0 – 0,5) Total 
Número de 
Estudos 
Secundários 

2 9 6 3 0 20 

% 10% 45% 30% 15% 0% 100% 

Fonte: Elaboração Própria, com dados do estudo terciário sistemático 

Como pode ser observado, nenhum estudo obteve (0 – 0,5) no somatório, enquanto 
3/20 (15%) obteve (1 – 1,5) no somatório, 6/20 (30%) dos estudos obteve (2 – 2,5) no 
somatório, 920 (45%) dos estudos obteve (3 – 3,5) no somatório e 2/20 (10%) dos estudos 
obteve (4) no somatório. Portanto, os trabalhos analisados apresentam qualidade acima da 
média de acordo com os critérios utilizados. 

É importante destacar que quanto melhor avaliado for um trabalho, maior deve ser a 
importância dada às evidências fornecidas por ele. A qualidade atribuída ao estudo será levada 
em consideração para a ordenação das evidências nos resultados das questões de pesquisa. 

 

4.2. Mapeamento das Evidências 

Nessa seção, são apresentados os resultados para cada questão de pesquisa. Na Seção 
4.2.1 são apresentadas a evidências quanto aos fatores que influenciam o processo de 
comunicação em projetos de DDS. Na Seção 4.2.2 são apresentadas as evidências quanto aos 
efeitos identificados do processo de comunicação em projetos em DDS. Na Seção 4.2.3 são 
descritos as possíveis relações entre os fatores e efeitos, ou seja, que possíveis fatores podem 
ocasionar determinados efeitos. Todas as evidências são devidamente referenciadas pelos 20 
estudos secundários, e os números das referências são precedidos por ES (Estudo Secundário), 
como forma de deixar clara as referências da revisão sistemática. Como anteriormente falado, 
as informações quanto aos ES estão disponíveis no Apêndice A. 

A Figura 4.1, ilustra as relações existentes entre as questões de pesquisa. O ponto 
inicial são os dados coletados sobre os fatores que influenciam o processo de comunicação em 
projetos de DDS (Q1), e os efeitos do processo de comunicação em projetos de DDS (Q2). 
Então, a relação entre os fatores e os efeitos do processo de comunicação em projetos de DDS 
(Q3) foram relacionadas com as evidências iniciais (Q1 e Q2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 4.1
Fonte: Elaboração Própria, com dados do estudo terciário sistemático

 
4.3.1. Q1: Fatores do Processo de Comunicação 

Quais os fatores que influenciam o processo de comunicação em Projetos de 
Desenvolvimento Distribuído de Software?

Esta questão buscou identificar o
comunicação em projetos de DDS
foram identificados pela pesquisa. Os fatores
C1. (Fatores Humanos), C2. (
conforme apresentado no Gráfico 4.
informações dos estudos secundário

Gráfico 4.7 – Número de

Fonte: Elaboração Própria

 As evidências quanto à questão
sumarizadas na Tabela 4.2 por categorias

C3- Processos e 
Tecnologia

n=13/29 (45%)

n 

Figura 4.1 − Relação entre as três questões de pesquisa 
Elaboração Própria, com dados do estudo terciário sistemático

Q1: Fatores do Processo de Comunicação  

Quais os fatores que influenciam o processo de comunicação em Projetos de 
Desenvolvimento Distribuído de Software? 

identificar os principais fatores que influenciam o processo de 
comunicação em projetos de DDS. A partir dos 20 estudos secundários analisados, 29 fatores 
foram identificados pela pesquisa. Os fatores estão divididos de acordo com as suas categorias 

(Localização e Infra-Estutura) e C3. (Processos e Tecnologias) 
Gráfico 4.7, os quais foram obtidos a partir da extração 

secundários selecionados.  

Número de fatores de acordo com suas respectivas categoria

Fonte: Elaboração Própria, com dados do estudo terciário sistemático

As evidências quanto à questão de pesquisa extraída dos estudos 
por categorias, sendo quais estão organizadas de acordo com a 

C1- Fatores 
Humanos

n=11/29 (38%)

C2- Localização e  
Infra- Estrutura 
n=5/29 (17%)

n – número de fatores por categoria 
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Elaboração Própria, com dados do estudo terciário sistemático 

Quais os fatores que influenciam o processo de comunicação em Projetos de 

fatores que influenciam o processo de 
estudos secundários analisados, 29 fatores 
divididos de acordo com as suas categorias 

Processos e Tecnologias) 
, os quais foram obtidos a partir da extração das 

 
categorias  

do estudo terciário sistemático 

dos estudos secundários são 
quais estão organizadas de acordo com a 

Fatores 

n=11/29 (38%)
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freqüência dos estudos secundários citados e descritas na forma de transcrições no restante 
desta seção. 

Tabela 4.2 – Fatores do processo de comunicação em DDS por categoria 

 
Categorias Fatores (F1- F29) 

Referências: ES – Estudos 
Secundários (ES_01 – ES_23) 

Quantidade de 
Estudos (%) / 

Qualidade 

C1. Fatores 
Humanos 

 
 
 
 
 
 
 

F1. Diferenças Culturais 
ES_02; ES_04; ES_05; ES_11; 
ES_14; ES_16; ES_17; ES_20. 

8/20 (40%)  

F3. Idioma / Barreiras lingüísticas 
ES_03; ES_04; ES_05;ES_11; 
ES_14; ES_15; ES_18. 

7/20 (35%) 

F5. Coordenação 
ES_02; ES_05, ES_09; ES_16; 
ES_17; ES_18. 

6/20 (30%) 

F6. Visibilidade/Percepção 
ES_02; ES_03; ES_11; ES_12; 
ES_17; ES_18. 

6/20 (30%) 

F7. Comunicação Informal limitada 
ES_02; ES_03; ES_05; ES_15; 
ES_16; ES_18. 

6/20 (30%) 

F17. Consciência da Equipe ES_02; ES_12. 2/20 (10%) 

F18. Habilidades da Comunicação ES_02; ES_18. 2/20 (10%) 

F19. Redes de Contato reduzidas ES_02; ES_17. 2/20 (10%) 

F20. Definição de papéis e 
responsabilidades 

ES_17; ES_18. 2/20 (10%) 

F27. Tamanho das Redes Pessoais ES_02. 1/20 (5%) 

F29. Relações Sociais fracas ES_05. 1/20 (5%) 

C2. Localização  e 
Infra-Estrutura 

F2. Dispersão Geográfica 
ES_03; ES_04; ES_05; ES_11; 
ES_12; ES_15; ES_18. 

7/20 (35%) 

F4. Distância Temporal  
ES_05; ES_06; ES_11; ES_15; 
ES_18; ES_19. 

6/20 (30%) 

F8. Infra-Estrutura  
ES_02; ES_05; ES_07; ES_11; 
ES_15. 

5/20 (25%) 

F9. Ausência de Interação face-a-face 
ES_04; ES_05; ES_15; ES_18; 
ES_20.   

5/20 (25%) 

F21. Sincronização dos Horários de 
Trabalho 

ES_06. 1/20 (5%) 

C3. Processos e 
Tecnologia 

F10. Definição da Mídia de 
Comunicação (síncrona e assíncrona)   

ES_03; ES_05; ES_15; ES_17; 
ES_18. 

5/20 (25%) 

F11. Aplicação de Abordagens Ágeis ES_07; ES_16; ES_18; ES_19.   4/20 (20%) 

F12. Seleção das Tecnologias de 
Comunicação  

ES_02; ES_05; ES_08; ES_18. 4/20 (20%) 

F13. Distribuição de tarefas ES_02; ES_05; ES_16; ES_18. 4/20 (20%) 

F14. Ferramentas de Colaboração ES_02; ES_06; ES_14; ES_18. 4/20 (20%) 

F15. Alta Largura de Banda ES_05, ES_06. 2/20 (10%) 
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F16.  Padrões de Comunicação  ES_02; ES_05. 2/20 (10%) 

F22. Quantidade de Equipes 
Distribuídas 

ES_01. 1/20 (5%) 

F23. Políticas de Comunicação  ES_06. 1/20 (5%) 

F24. Diferentes Estilos de 
Comunicação 

ES_03. 1/20 (5%) 

F25. Modelos de Colaboração ES_10. 1/20 (5%) 

F26. Múltipos Canais de Comunicação ES_06. 1/20 (5%) 

F28. Processo de Tradução e 
Codificação  

ES_02. 1/20 (5%) 

Fonte: Elaboração Própria, com dados do estudo terciário sistemático 

 
F1. Diferenças Culturais 

As diferenças culturais também são vistas como um grande desafio no processo de 
comunicação. A cultura define entre outras coisas, os valores, modos de expressão e estilos de 
comunicação. Dependendo do contexto cultural a mesma linguagem corporal pode significar 
o contrário, já que com culturas muito diferentes trabalhando em conjunto, podendo ocasionar 
comportamentos conflitantes, mal entendidos e dificuldade em obter confiança. 

Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_02 – “Cultural differences imply different terminologies which may cause 
mistakes in messages and translation errors.” (ES_02, F1, 6, 2º) 

• ES_04 – “Due to different cultures and languages in outsourcing business it is quite 
possible that a message is misunderstood by one or more of the outsourcing parties.” 
(ES_04, F1, 83, 6º) 

• ES_05 – “Mutual trust is important but hard to obtain in GDSPs. This can be due to 
lack of face-a-face interaction cultural differences and weak social relations. Trust 
among stakeholders is necessary to achieve innovation, flexibility, cooperation, and 
efficiency in a distributed environment.” (ES_05, F1, 513, 3º) 

• ES_11 – “Cultural differences, issues of trust, differences in knowledge levels, and 
language barriers are cited as causes of poor or ineffective communication, as well as 
the lack of synchronous communication. Too much information generated by e-mail 
and frequent conference calls was also identified as source of low 
effectiveness.”(ES_11, F1, 14, 3º) 

• ES_14 – Students involved in GSD training programs usually experience a lack of 
motivation, schedule problems and communication difficulties, and this is greater still 
when language differences are present.”(ES_14, F1, 185, 1º) 
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• ES_16 – “... the architect and designers had cultural differences and could not 
communicate with each other effectively especially since physical distance between 
subproject participants prevented informal communication.”  (ES_16, F1, 351, 2º) 

• ES_17 – “As diferenças culturais afetam as suposições das pessoas geradas durante 
as interações, tornando-se dúbio o entendimento de suas condutas, suas expectativas 
sobre as práticas de liderança e suas habilidades de trabalho, afetam o entendimento 
das ações realizadas pelos participantes (ES_17, F1, 5, 5º) 

• ES_20 – “People in remote locations most often have different work cultures and it 
sometimes becomes difficult to adjust.”(ES_20, F1, 6, 2º) 

 
F2. Dispersão Geográfica 

A distância é uma barreira importante para os envolvidos no projeto, principalmente 
em relação à comunicação, que normalmente possuem dificuldades para a realização de 
contatos face-a-face. Com diferentes equipes virtuais distribuídas geograficamente, as equipes 
não compartilham o mesmo ambiente e torna-se difícil saber exatamente o que está 
acontecendo em outra equipe, ocasionando problemas como a compreensão dos requisitos e o 
nível de confiança entre os membros da equipe. 

Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_03 – “Geographic dispersion makes it hard the communication about 
requirements.” (ES_03, F2, 2, 1º) 

• ES_04 – “... it is quite possible that a message is misunderstood by one or more of the 
outsourcing parties.  In addition due to the geographical distributed teams in 
outsourcing business, face-a-face communication is not possible where one can clarify 
any misunderstanding.  These findings indicate that outsourcing clients are aware of 
the barriers that can undermine the whole outsourcing process.”(ES_04, F2, 83, 6º) 

• ES_05 – “Spatial distribution complicates the project manager’s ability to monitor 
participants and progress.” (ES_05, F2, 511, 2º) 

• ES_11 – “Temporal, geographical and socio-cultural distances inherent to DSD seem 
to exacerbate communication and coordination problems.” (ES_11, F2, 14, 2º) 

• ES_12 – “…geographically distributed work teams cannot exchange information 
through social and informal mechanisms.” (ES_12, F2, 397, 7º) 

• ES_15 – “Distance hampers informal communication across sites, making it difficult 
to disseminate implicit knowledge. This affects both the shared understanding about 
issues like requirements, and the level of trust accorded to remote teams.”(ES_15, F2,  
72, 9º) 
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• ES_18 – “The challenge that arises with geographical distance is that team members 
can hardly meet each other face to face. Thus the quality or richness in 
communication is also reduced.” (ES_18, F2, 58, 4º) 

 
F3. Idioma/Barreiras Linguísticas 

A diferença do idioma entre as equipes dispersas é visto como uma dificuldade 
intensificada na comunicação. É importante destacar a preferência pela comunicação 
assíncrona pelo fato de terem dificuldades em se comunicarem em tempo real e com o restante 
da equipe, devido não terem conhecimento do idioma utilizado.  

Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_03 – “Lack of collaboration between distributed stakeholders happen due to 
differences in culture, language, distance and processes.” (ES_03, F3, 2, 3º) 

• ES_04 – “Due to different cultures and languages in outsourcing business it is quite 
possible that a message is misunderstood by one or more of the outsourcing parties.” 
(ES_04, F3, 83, 6º) 

• ES_05 – “Language barriers arise in cross national projects when sites and 
participants do not share a common language or norms of communication resulting in 
misinterpretations and uncovered information.” (ES_05, F3, 513, 2º) 

• ES_11 – “Cultural differences, issues of trust, differences in knowledge levels, and 
language barriers are cited as causes of poor or ineffective communication, as well as 
the lack of synchronous communication. Too much information generated by e-mail 
and frequent conference calls was also identified as source of low 
effectiveness.”(ES_11, F3, 14, 3º) 

• ES_14 – “Students involved in GSD training programs usually experience a lack of 
motivation, schedule problems and communication difficulties, and this is greater still 
when language differences are present.”(ES_14, F3, 185, 1º) 

• ES_15 – “English has become the lingua franca of global software development. This 
affects not only the quality of communication, but the choice of communication 
media.”(ES_15, F3, 72, 4º) 

• ES_18 – “Language difference is often mentioned as one of the challenges in 
communication caused by socio-culture distance. Misinterpretation of message often 
happen when two communicating parties conversing using foreign language.” 
(ES_18, F3, 60, 2º) 
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F4. Distância Temporal 

Em diferentes equipes, podem ter diferentes fusos horários, o que torna o processo de 
comunicação ainda mais difícil, já que agendar uma reunião torna-se difícil, pois geralmente 
vai ser em um horário inconveniente para alguma equipe em função da distância global e, 
consequentemente, pode levar bastante tempo para os membros obterem uma confirmação, 
uma resposta ou corrigir um equívoco. 

Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_05 – “Additionally, different time zones may make it difficult to organize 
conferences. These factors make it challenging to benefit from conferences.”(ES_05, 
F4, 514, 2º) 

• ES_06 – “… it is very difficult to conduct such a long meeting if the distributed teams 
experience significant time zone differences.” (ES_06, F4, 179, 3º) 

• ES_11 – “Time zone differences impact the scheduling and proper running of 
meetings among sites, as noted in one of the primary studies: “working across a large 
number of time zones was an enormous issue…this makes it very difficult to schedule 
meetings, as every time is inconvenient for someone.” (ES_11, F4, 15, 2º) 

• ES_15 – “One consequence of temporal distance is delay in response to asynchronous 
communication.”(ES_15, F4, 72, 3º) 

• ES_18 – “Delayed communication feedback is another challenge cause by temporal 
distance.” (ES_18, F4, 58, 3º) 

 
F5. Coordenação  

A coordenação de diversos sites de desenvolvimento torna-se difícil, devido problemas 
de comunicação, influenciando o gerenciamento do projeto. Além disso, incertezas e 
dependências de tarefas, aumentam a necessidade de coordenação, podendo reduzir o 
desempenho e aumentar o número de falhas. 

 Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_02 –  “Coordination in multisite developments becomes more difficult in terms of 
articulation work, as problems derived from communication, lack of group awareness, 
and the complexity of the organization appear which influence the way in which the 
work must be structured and managed." (ES_02, F5, 7, 3º) 

• ES_05 – “High task coupling between task segments increases the need for intersite 
communication, coordination, and integration, and it can lead to lower level of 
performance as well as increase the number of failures.” (ES_05, F5, 510, 6º) 
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• ES_09 – “A good contract, good communication, coordination and cooperation 
between all parties build trust and reduce uncertainty for the outsourcing client.” 
(ES_09, F5, 5, 7º) 

• ES_16 – “When Interfaces are developed, Coordination Strategies are required to 
coordinate the Distributed Teams in order to manage architectural dependencies 
among tasks. This means that Coordination Strategies are essential for allowing 
Distributed Teams to communicate and share knowledge when component Interfaces 
are developed.” (ES_16, F5, 349, 4º)  

• ES_17 – “Dificuldades de iniciar um contato, saber quem contactar sobre algum 
determinado assunto e comunicar eficientemente através da separação física e 
temporal pode levar a sérios problemas de coordenação, tais como, a mudança ou 
expansão nos horários de trabalho das equipes com o intuito de aumentar a 
sobreposição das horas de trabalho, o que prejudica os limites entre a vida 
profissional e pessoa.” (ES_17, F5, 5, 2º) 

• ES_18 – “Furthermore hindrance in sharing knowledge and information can 
influence the frequency of coordination which can lead to poor deliverables and 
possible rework.” (ES_18, F5, 63, 3º) 

 
F6. Visibilidade / Percepção  

Manter a visibilidade dos trabalhos das equipes é uma tarefa difícil em um projeto 
distribuído, porém é extremamente importante a visibilidade das competências dos parceiros e 
habilidades, facilitando a atribuição de tarefas e responsabilidades.  A percepção ou 
awareness (conhecimento sobre a equipe e suas atividades) é dependente da consciência da 
evolução do trabalho, do que esta sendo trabalhado, bem como a evolução do projeto. 

Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_02 – “Developers need to have as much information as possible at their disposal, 
and to know the full status of the project and its past history, which will in turn allow 
them to create realistic assumptions about the project. Frequent changes in processes, 
lack of continuity in communications, and lack of collaborative tool integration cause 
remote groups to be unaware of what is important because they do not know what 
other people are working.” (ES_02, F6, 6, 5º) 

• ES_03 – “In DSD environments, it’s hard to establish common goals, due to the 
problems in communication and lack of common understanding. This can cause 
different viewpoints and priorities on development process.” (ES_03, F6, 2, 4º) 

• ES_11 – “There is a requirement for continuous visibility into the team’s activities 
and operation at all locations. Team members not being informed of the status of 
remote colleagues progress.” (ES_11, F6, 3, 2º) 
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• ES_12 – “...changes on requirements are normally reported with delay and then to 
others than relevant stakeholders.” (ES_12, F6, 397, 7º) 

• ES_17 – “… como prática adotada na comunicação entre equipes distribuídas, 
definir bem os papéis dos membros da equipe e divulgar os seus representantes entre 
os grupos (ex: criar papéis atribuí-los aos membros da equipe e indicar com quem 
eles devem se comunicar) pode montar uma estrutura de projeto mais clara e ajudar 
na busca da pessoa correta para contactar.” (ES_17, F6, 8, 1º) 

• ES_18 – “… lack of equally shared knowledge can lead to another challenge, i.e. 
maintaining transparency of project status.” (ES_18, F6, 67, 3º) 

 
F7. Comunicação Informal limitada 

A comunicação é vista como um fator chave para o sucesso e muito difícil de ser 
conduzida de maneira eficiente em um ambiente distribuído, principalmente devido a 
dispersão geográfica e temporal das equipes. Segundo as evidências coletadas, a comunicação 
informal é limitada nas equipes virtuais distribuídas, acarretando uma série de outros 
problemas, como: mal-entendidos e frustração de equipe, erros e equívocos.  

Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_02 – “Project and Process Management, high organizational complexity, 
scheduling, task assignment, and cost estimation become more problematic in 
distributed environments as a result of volatile requirements, changing specifications, 
and the lack of informal communication.” (ES_02, F7, 7, 12º) 

• ES_03 – “...the lack of informal communication negatively impacts relationship 
building.” (ES_03, F7, 2, 1º) 

• ES_05 – “Personal communication is often impeded by absence of informal 
communication  and lack of face-a-face interaction. This can negatively impact trust, 
decision quality, creativity and general management. Furthermore it may reduce 
participants’ project overview, which can lead to errors and misunderstandings.” 
(ES_05, F7, 514, 2º) 

• ES_15 – “Lack of implicit knowledge resulting from limited informal communication 
means processes like change management, if not explicitly and thoroughly defined, 
can be applied differently at different sites.” (ES_15, F7, 73, 3º) 

• ES_16 – “... the architect and designers had cultural differences and could not 
communicate with each other effectively especially since physical distance between 
subproject participants prevented informal communication.”  (ES_16, F7, 351, 2º) 

• ES_18 – “Team members who are separated by distance can hardly have “small-talk” 
with each other as part of informal communication. They do not have the privilege to 
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have small discussions with each other during coffee break. Furthermore it is difficult 
for them to develop interpersonal relationships, because most of the times they never 
even meet with each other.” (ES_18, F7, 58, 5º) 

 
F8. Infra-Estrutura  

Uma infra-estrutura não adequada ou mal organizada tem um impacto negativo no 
processo de comunicação em projetos distribuídos. Com a equipe se comunicando 
constantemente, toda a infra-estrutura física e tecnológica deve ser muito bem organizada.  
Além disso, a infra-estrutura precisa ser segura para garantir que a propriedade intelectual e 
outros conhecimentos não sejam acessados por pessoas não autorizadas, e garantir uma boa 
gestão do conhecimento e uma boa comunicação.  

Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_02 – “… the complex infrastructure and the great size of personal networks  
which change over time, are summarized in a decrease in communication frequency 
and quality, which directly affects productivity.” (ES_02, F8, 5, 2º) 

• ES_05 – “Unreliable networks may lead to frustration and low efficiency limit 
exchange of sensitive information or even cause production stop.” (ES_05, F8, 514, 
3º) 
 

• ES_06 – “A lack of dedicated meeting room for each site and Scrum team distribution 
at multiple sites also appear to be challenging factors that restrict the team 
communication and collaboration processes.”(ES_06, F8, 179, 3º) 

• ES_11 – “IT infrastructure and dedicated office space for meetings are also important 
challenges due to the need for specific infrastructure to support the distributed work in 
addition the normal needs of each site.”(ES_11, F8, 15,2º) 

• ES_15 – “A project with multiple distributed teams introduces the possibility of 
multiple, incompatible data repositories, which has a risk of data loss when 
transferring from one repository to another.” (ES_15, F8, 74, 4º) 

 
F9. Ausência de Interação face-a-face 

A interação face-a-face é fundamental para um processo de comunicação eficaz. No 
entanto, é dificultoso manter esta interação constante no contexto distribuído, podendo 
ocasionar a redução do contato, levando a uma menor confiança, a erros e equívocos e uma 
visão não muito clara do projeto.   

Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 
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• ES_04 – “... it is quite possible that a message is misunderstood by one or more of the 
outsourcing parties.  In addition due to the geographical distributed teams in 
outsourcing business, face-a-face communication is not possible where one can clarify 
any misunderstanding.  These findings indicate that outsourcing clients are aware of 
the barriers that can undermine the whole outsourcing process.” (ES_04, F2, 83, 6º) 

• ES_05 – “Lack of frequent face-a-face interaction may impair relationship building 
since relations are build through communication between project stakeholders.” 
(ES_05, F9, 513, 4º) 

• ES_15 – “The lack of informal face-a-face meetings means team members have less 
opportunity to form personal relationships that improve trust among individuals.” 
(ES_15, F9, 72, 8º) 

• ES_18 – “Trust is also an issue that arises in distributed teams.  It also becomes more 
difficult for team members to develop a sense of “teamness” because the team 
members hardly meet each other. The issues of developing trust and sense of teamness 
can be traced back to the lack of face-a-face meetings.” (ES_18, F9, 58, 3º) 

• ES_20 – “It sometimes takes longer to get information / decisions / agreements when 
you’re not face to face”. (ES_20, F7, 7,1º) 

 
F10. Definição da Mídia de Comunicação (síncrona e assíncrona)  

A seleção da mídia é importante, desde que, se tenha um entendimento do contexto em 
que esta será utilizada. Essas mídias se utilizadas de forma equivocada podem contribuir para 
confusões, para mal entendidos e dificuldade no compartilhamento de informações, 
prejudicando o processo de comunicação e consequentemente o encaminhamento do projeto. 

Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_03 – “…that synchronous tools should be used for requirements negotiation and 
asynchronous tools are valuable to structure the discussions before these 
negotiations.” (ES_03, F10, 3, 4º) 

• ES_05 – “If reduction of temporal distance is impossible, the project manager should 
manage time translations and time adjustments, relocate time using asynchronous 
media, and institute time-based norms for communication and virtual presence.” 
(ES_05, F10, 514, 6º) 

• ES_15 – “Synchronous communication technology such as video conferencing 
attempts to replicate the rich interaction present in face-a-face meetings, and is seen 
as the best solution for meetings in which reaching agreement is the objective.” 
(ES_15, F10, 74, 3º) 
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• ES_17 – “Para impactar positivamente na confiança e no compromisso de 
desenvolvimento, os usuários de ferramentas de comunicação assíncrona precisam ter 
a preocupação de fornecer rápidas respostas aos seus remetentes.” (ES_17, F10, 6, 
5º) 

• ES_18 – “Usage of asynchronous communication tools, such as email or voice mail, 
increases the possibility of ambiguity of information.” (ES_18, F10, 58, 2º) 

 
F11. Aplicação de Abordagens Ágeis 

A aplicação de um processo iterativo ágil é um grande desafio quando as equipes são 
grandes e não estão co-localizadas. No entanto, há uma tendência crescente para a utilização 
de abordagens ágeis no contexto distribuído para enfrentar os desafios da comunicação, 
controle e confiança. 

Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_07 – “Although distributed software development typically relies on formal 
mechanisms, there is a growing trend towards balancing agile and distributed 
approaches to meet the challenges of communication, control and trust.” (ES_07, 
F11, 106, 1º) 

• ES_16 – “Initially the adopted communication between an architect in the 
headquarters (central site) and other members of the project was through emails. The 
architect received large volumes of emails which could cause bottlenecks. To solve 
this problem, in the last phases of the project, they adopted SCRUM, an agile 
development method. Using this method, the architect met in a conference call once 
each week with managers and group leaders in distributed teams.” (ES_16, F11, 350, 
8º) 

• ES_18 – “Specifically the Scrum method was found to improve communication 
between dispersed teams due to members being able to participate and communicate 
through technologies such as web pages.” (ES_18, F11, 69, 4º) 

• ES_19 – “In many studies that we reviewed, agile practices had been customized and 
a modified agile method was applied. The motivations for these adjustments were 
reported to be distribution type, overlapping working hours or other factors depending 
on the situational requirements of the project.” (ES_19 F11, 8, 1º) 

 
F12. Seleção das Tecnologias de Comunicação  

A grande variedade de tecnologias disponíveis é importante para um processo de 
comunicação, porém, a seleção não adequada das mesmas pode levar a uma dissonância nas 
aplicações dos diferentes parceiros. A seleção adequada das tecnologias de comunicação é 
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importante para o sucesso do projeto, bem como minimizar as possíveis incompatibilidades na 
utilização de diferentes ferramentas, tecnologias de informação, linguagens de programação, 
ambiente de desenvolvimento e plataformas. 

Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico:  

• ES_02 – “All the members involved must be able to work with several tools, and the 
human factor takes on more importance; the team members’ communication skills are 
a critical factor.” (ES_02, F12, 6, 3º) 

• ES_05 – “Being separated, interaction media becomes the primary communication 
link between sites, but their properties or use may cause loss of contextual information 
sharing.” (ES_05, F12, 514, 2º) 

• ES_08 – “the use of communication technologies, such as e-mail, phone, and video 
conference evolve over time as the team becomes more mature, and suggested that 
there could be a sequence of steps in this evolution.” (ES_08, F12, 787, 10º) 

• ES_18 – “Usage of appropriate tools is also significant in GSD projects. It is 
important to ensure that the appropriate tools are used in the project. Appropriate 
tools not only refer to its use but also other aspects, such as licensing”. (ES_18, F12, 
62, 2º) 

 
F13. Distribuição de Tarefas 

Assim como atribuir tarefas, resolver as dependências entre tarefas é um grande 
desafio em ambientes distribuídos. A falta de visibilidade das competências dos parceiros e 
habilidades pode ocasionar um aumento significativo na dificuldade em distribuir as tarefas, 
resultando na redução do nível de desempenho, bem como o aumento do número de falhas.  

 Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_02 – “Project and Process Management, high organizational complexity, 
scheduling, task assignment, and cost estimation become more problematic in 
distributed environments as a result of volatile requirements, changing specifications, 
and the lack of informal communication.” (ES_02, F13, 7, 12º) 

• ES_05 – “High task coupling between task segments increases the need for intersite 
communication, coordination, and integration, and it can lead to lower level of 
performance as well as increase the number of failures.” (ES_05, F13, 510, 6º) 

• ES_16 – “When Interfaces are developed, Coordination Strategies are required to 
coordinate the Distributed Teams in order to manage architectural dependencies 
among tasks. This means that Coordination Strategies are essential for allowing 
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Distributed Teams to communicate and share knowledge when component Interfaces 
are developed.” (ES_16, F13, 349, 4º) 

• ES_18 – “Selecting the appropriate activity distribution model is one of the most 
challenging challenges tasks in GSD projects. Deciding which activities to be 
distributed and how they are distributed can determine the success and failures of the 
project.”(ES_18, F13, 62, 1º) 

 
F14. Ferramentas de Colaboração 

As ferramentas de colaboração devem ser simples, de fácil utilização e interação  para 
melhorar a integração do conhecimento. A utilização de ferramentas de colaboração podem 
evitar ambigüidades, contribuindo para o monitoramento e controle das atividades, sem 
comprometer a qualidade dos resultados. 

 Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_02 – “… the need for user-friendly tools, and integrate collaborative tools and 
agents to improve knowledge integration.” (ES_02, F14, 5, 2º) 

• ES_06 – “An enterprise wiki (e.g. Confluence) has been found to be very effective 
while using Scrum practices. Distributed team members can communicate and publish 
the results of various Scrum meetings minutes in wiki.”  (ES_06, F14, 181, 2º) 

• ES_14 – “… to interact with partners of different cultures, by using several types of 
communication tools: Mailing lists, emails and chats; Wikis (each sub-team in the 
project maintained a wiki containing all the documents and artifacts that they 
produced); Blogs (in which the students reflected their weekly progress in the 
project).” (ES_14, F14, 183, 10º) 

• ES_18 – “Communication and collaborative tools are essential to the success of 
software development projects. The effectiveness of communication between sites that 
are separated geographically is dependent on the appropriateness of the tools and the 
quality of the tools utilized.” (ES_18, F14, 69, 2º) 

 
F15. Alta Largura de Banda 

A largura de banda é uma ferramenta muito importante em projetos distribuídos. A 
escolha da ferramenta deve ser feita de acordo com a largura de banda, para se obter respostas 
em tempo hábil durante todo o ciclo de vida do projeto. 

 Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 
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• ES_05 – “Include speed and quality in the communication media requirements as well 
as stability and reliability.” (ES_05, F15, 529, 5º) 

• ES_06 – “Providing better communication bandwidth and right tool in a distributed 
project that use distributed Scrum meeting practices is vital. Scrum team can choose 
appropriate tool from a wide range of communication tools suitable to the 
communication bandwidth.” (ES_06, F15, 179, 4º) 

 
F16. Padrões de Comunicação 

O estabelecimento de padrões de comunicação minimiza mal entendidos e atrasos no 
tempo de resposta. É fundamental a utilização de padrões de comunicação, principalmente 
pelo fato de haver uma grande quantidade de informações trocadas, utilizando diferentes 
ferramentas, ou seja, utilizando diferentes meios de comunicação. 

 Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_02 – “The software life cycle requires a great deal of communication between 
those members involved in the development who exchange a large amount of 
information through different tools and different formats without following 
communication standards, and who thus face misunderstandings and high response 
times.” (ES_02, F16,461, 3º) 

• ES_05 – “…participants do not share a common language or norms of 
communication resulting in misinterpretations and uncovered information.” (ES_05, 
F16, 513, 2º) 

 
F17. Consciência da Equipe 

Consciência de grupo é definida como compreensão das atividades dos demais 
membros da equipe. Em ambientes distribuídos, a consciência do grupo é um problema 
constante, pois devido a dispersão as equipes não conseguem obter informações sobre o que 
as outras equipes estão fazendo, influenciando a forma como o trabalho é desenvolvido e 
gerenciado.  

Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_02 – “Coordination in multisite developments becomes more difficult in terms of 
articulation work, as problems derived from communication, lack of group awareness, 
and the complexity of the organization appear which influence the way in which the 
work must be structured and managed.” (ES_02, F17, 7, 3º) 

• ES_13 – “Dispersed software teams do not get information on what other teams are 
doing, so it is difficult to know the traceability of each module and the definition of 
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modifications or problems to be handled is unclear. These issues are classified as 
group awareness problems, where group awareness is defined as an understanding of 
the activities of others]. Group awareness provides team members with important 
information that can ensure smooth collaboration.” (ES_13, F17, 4, 5º) 

 
F18. Habilidades de Comunicação 

As habilidades de comunicação são um fator crítico, pois os membros envolvidos 
devem ser capazes de trabalhar com várias ferramentas, mostrando suas habilidades em se 
comunicar.  

Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_02 – “The security of communications must also be taken into account. All the 
members involved must be able to work with several tools, and the human factor takes 
on more importance; the team members’ communication skills are a critical factor.” 
(ES_02, F18, 6, 4º) 

• ES_18 – “Knowledge and information sharing often becomes an issue in GSD 
projects. Sometimes the reluctance to share information is because of linguistic 
differences and lack of communication skills.” (ES_18, F18, 63, 3º) 

 
F19. Redes de Contato 

 Em ambientes distribuídos é extremamente dificultoso cultivar uma rede de contatos 
devido a diversos fatores como: dispersão geográfica, barreiras lingüísticas, entre outros, que 
consequentemente influenciam a freqüência e a qualidade da comunicação. 

Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_02 – “The great size of personal networks which change over time, are 
summarized in a decrease in communication frequency and quality, which directly 
affects productivity.” (ES_02, F19, 5, 2º) 

• ES_17 – “... redes de contato no trabalho distribuído serem muito menores quando 
comparadas às co-localizadas e com menor freqüência de comunicação, pois o 
número médio de diferentes pessoas contactadas em uma semana por equipes 
localmente localizadas é de 16.0, enquanto que, no contexto distribuído, alcança-se 
apenas 4.9 contatos.” (ES_17, F19, 5, 3º) 
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F20. Definição de Papéis e Responsabilidades  

Em projetos distribuídos, as tarefas relativamente simples como identificar pessoas 
que são especialistas em aspectos do sistema tornam-se mais difícil e demorado, 
principalmente pela dificuldade na identificação de papéis e responsabilidades. É muito 
comum as equipes “passarem a bola” ou um membro ser responsável por algo que ele não 
sabia que tinha sido atribuído a ele.  

• ES_17 – “... como prática adotada na comunicação entre equipes distribuídas, definir 
bem os papéis dos membros da equipe e divulgar os seus representantes entre os 
grupos (ex: criar papéis atribuí-los aos membros da equipe e indicar com quem eles 
devem se comunicar) pode montar uma estrutura de projeto mais clara e ajudar na 
busca da pessoa correta para contactar”. (ES_7, F20, 8, 1º) 

• ES_18 – “With limited chances to see each other due to geographical distance, there 
is occasional confusion of roles and responsibilities among distributed team 
members.” (ES_18, F20, 61, 3º) 

 
F21. Sincronização dos Horários de Trabalho 

A sincronização dos horários de trabalho é realizado como uma estratégia para garantir 
o nível exigido de comunicação síncrona, como por exemplo, através de reuniões assistidas 
por membros da equipe de casa.   

Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_06 – “Scrum teams to ensure synchronous communication among distributed sites 
can be arranged. This is done by adjusting working hours, working from home, 
working long hours and so on.” (ES_06, F21, 179, 8º) 

 
F22. Quantidade de Equipes Distribuídas 

A quantidade de equipes distribuídas influencia na complexidade da comunicação, 
coordenação e controle, podendo comprometer a conquista da confiança e o gerenciamento 
dos projetos, devido à equipe se encontrar distribuída em vários locais com fuso horários 
diferentes. 

 Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_01 – “The complexity of communication, coordination and control in GSE 
projects is dependent on the number of distributed sites. Increasing the number of 
collaboration partners increases the number of sources of threat and also complexity 
of trust achievement.” (ES_01, F22, 2, 2º) 
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F23. Políticas de Comunicação  

Adoção de políticas de comunicação como rotações planejadas entre os membros, 
restrições de tempo de respostas, postagem de resultados em tempo hábil, contribuem para o 
compartilhamento do conhecimento, evita o atraso de respostas e melhora sessões das 
reuniões distribuídas.  

 Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_06 – “Scrum teams also use strict communication policy (e.g. E-mail reply within 
12 hours) to avoid delay due to the temporal distance of a distributed team.” (ES_06, 
F23, 180, 2º) 

 
F24. Diferentes Estilos de Comunicação 

A definição do estilo de comunicação a ser utilizado é muito importante para o 
processo de comunicação eficaz, pois diferentes estilos de comunicação podem resultar na má 
interpretação das partes interessadas e nas dificuldades para entender os requisitos, 
principalmente se fazem parte de diferentes organizações e com diferentes ambientes de 
trabalho. 

Segue a transcrição de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa de 
cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_03 – “Differing attitudes and communication styles often result in stakeholders’ 
misinterpretation and difficulties to understand the requirements, particularly when 
they are from different organizations, with different work environments.” (ES_03, 
F24, 2, 5º) 

 
F25. Modelos de Colaboração 

Os modelos de colaboração visam ajudar as equipes distribuídas no acompanhamento, 
cooperação, coordenação e comunicação das tarefas em um ambiente de desenvolvimento 
distribuído. 

Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_10 – “The NextMove project model allows the task coordination problem to be 
described in a more formal manner. Based on the NextMove framework, the NextMove 
distributed project management tool aims to help project teams in tracking, 
coordinating and communicating tasks in a distributed development environment.” 
(ES_10, F25, 3, 1º) 
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F26. Múltiplos Canais de Comunicação 

Disponibilizar diferentes meios de comunicação é visto como uma boa prática a ser 
adotada, visto que, alguns membros de equipe preferem comunicação de voz síncrona, 
enquanto outros com menor conhecimento do idioma preferem comunicação assíncrona. O 
importante é oferecer diferentes meios e tipos de ferramentas de comunicação para equipes 
distribuídas, como: e-mail, telefones, chat, tele e videoconferência, para fornecer uma 
ambiente de comunicação rica e evitar transmissões lentas e não confiáveis, desde que os 
profissionais saibam utilizá-las com profissionalismo e responsabilidade para não prejudicar o 
encaminhamento do projeto. 

Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_06 – “To provide a rich communication environment and also to avoid slow, 
unreliable, and poor transmission, Scrum teams use the practice “multiple 
communication mode.” (ES_06, F26, 180, 11º) 

 
F27. Tamanho das Redes Pessoais 

O tamanho das redes pessoais influencia o processo de comunicação, de modo que 
quanto mais significativo o tamanho consequentemente há uma redução na freqüência e 
qualidade da comunicação, podendo afetar diretamente a produtividade.   

Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_02 – “…combined with the complex infrastructure and the great size of personal 
networks which change over time, are summarized in a decrease in communication 
frequency and quality, which directly affects productivity.”  (ES_02, F27, 5, 2º) 

 
F28. Processos de Tradução e Codificação  

Em ambientes distribuídos, onde culturas diferentes estão presentes, é importante a 
utilização de processos de tradução e codificação, já que, existem diferentes níveis de 
compreensão  e conhecimento entre os membros da equipe. 

Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_02 – “The use of translation processes and codification guidelines is therefore 
useful, because different levels of understanding of the problem domain also exist, as 
do different levels of knowledge, skills, and training between teams.” (ES_02, F28, 6, 
2º) 

 
 



F29. Relações Sociais Fracas

Em ambientes distribuídos, 
grande desafio, resultando na dificuldade em obter a confiança. Essa dificuldade ocorre 
devido a outros fatores, tais como

 Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico:

• ES_05 – “Mutual trust is important but hard to obtain in GDSPs. This can be due to 
lack of face-a-face interaction cultural differences and weak social relations. Trust 
among stakeholders is necessary to achieve innovation, flexibility, cooperation, and 
efficiency in a distributed environment.”

 
 

4.3.2. Q2: Efeitos do 

Quais os efeitos identificados do processo de comunicação em Projetos de 
Desenvolvimento Distribuído de Software?

Esta questão buscou identificar o
projetos de DDS. A partir dos 20
identificados pela pesquisa, os quais foram classificados de duas formas: ef
estão associados à Comunicação 
Comunicação Efetiva (CE) (Tabela 4.3). 
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extração das informações dos 
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Fonte: Elaboração Própria
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racas 

Em ambientes distribuídos, manter o contato entre os envolvidos no projeto é um 
grande desafio, resultando na dificuldade em obter a confiança. Essa dificuldade ocorre 

como: diferenças culturais e falta de interação face

Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

Mutual trust is important but hard to obtain in GDSPs. This can be due to 
interaction cultural differences and weak social relations. Trust 

among stakeholders is necessary to achieve innovation, flexibility, cooperation, and 
in a distributed environment.” (ES_05, F29, 513, 3º) 

Q2: Efeitos do Processo de Comunicação  

Quais os efeitos identificados do processo de comunicação em Projetos de 
Desenvolvimento Distribuído de Software? 

identificar os principais efeitos do processo de comunicação em 
A partir dos 20 estudos secundários analisados, 25 efeitos foram 

, os quais foram classificados de duas formas: ef
omunicação Não Efetiva (CNE) e efeitos positivos estão

(Tabela 4.3). Os efeitos estão divididos de acordo com as suas 
Fatores Humanos), C2. (Localização e Infra-Estutura) e

conforme apresentado no Gráfico 4.8, os quais foram obtidos a partir da 
estudos secundários selecionados.  

Número de efeitos de acordo com suas respectivas categorias

Elaboração Própria, com dados do estudo terciário sistemático

C1-Fatores 
Humanos

n=6/25 (24%)

C2- Localização 
e  Infra

Estrutura 
n=4/25 (16%)

n= número de efeitos por categoria 
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manter o contato entre os envolvidos no projeto é um 
grande desafio, resultando na dificuldade em obter a confiança. Essa dificuldade ocorre 

face-a-face. 

Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 

Mutual trust is important but hard to obtain in GDSPs. This can be due to 
interaction cultural differences and weak social relations. Trust 

among stakeholders is necessary to achieve innovation, flexibility, cooperation, and 

Quais os efeitos identificados do processo de comunicação em Projetos de 

do processo de comunicação em 
estudos secundários analisados, 25 efeitos foram 

, os quais foram classificados de duas formas: efeitos negativos 
s estão associados à 
acordo com as suas 

) e C3. (Processos e 
, os quais foram obtidos a partir da 

 

efeitos de acordo com suas respectivas categorias 

do estudo terciário sistemático 

n=6/25 (24%)

Localização 
e  Infra-

Estrutura 
n=4/25 (16%)
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Tabela 4.3 – Classificação dos efeitos do processo de comunicação em DDS  

Categoria          Classificação Efeitos 

C1. Fatores 
Humanos 

CE.Comunicação Efetiva 
E8. Relações Pessoais 

E25. Amadurecimento da Equipe 

CNE. Comunicação Não Efetiva 

E1. Incertezas, Mal-Entendidos e Equívocos 

E3. Falta de Confiança 

E21. Falta de Coesão da Equipe 

E23. Baixa Criatividade  

C2. Localização  e 
Infra-Estrutura 

CE. Comunicação Efetiva E14.  Colaboração entre Equipes 

CNE. Comunicação Não Efetiva 

E16. Ausência de Comunicação Síncrona 

E18.  Elevado Número de Falhas 

E22. Baixo Desempenho 

C3. Processos e 
Tecnologias 

CE. Comunicação Efetiva 

E4. Qualidade da Comunicação 

E6.  Processo de Levantamento de Requisitos  

E7. Compartilhamento do Conhecimento  

E10. Gerenciamento de Projetos distribuídos 

E17. Sucesso do Projeto 

E19. Feed-back regular usando Scrum 

CNE. Comunicação Não Efetiva 

E2. Compartilhamento das Informações limitado 

E5. Atraso das Respostas 

E9. Ambiguidade das Informações 

E11. Redução da Produtividade 

E12. Defeitos de Software 

E13. Redução da Frequência da Comunicação 

E15. Perda de Informações 

E20. Restrição da Comunicação 

 E24. Baixa Qualidade da Decisão  

 
Fonte: Elaboração Própria, com dados do estudo terciário sistemático 
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As evidências quanto à questão de pesquisa extraída dos estudos secundários são  
sumarizadas na Tabela 4.4 por categorias e descritas na forma de transcrições no restante 
desta seção. 

Tabela 4.4 – Efeitos do processo de comunicação em DDS por categoria 

 
Categorias Efeitos 

Referências –  
 ES: Estudos Secundários 

Quantidade de 
Estudos 

(Revisões) (%) 

C1. Fatores 
Humanos 

E1. Incertezas, Mal-Entendidos e 
Equívocos 

ES_02; ES_03; ES_04; ES_05; 
ES_13; ES_15; ES_18; 

7/20 (35%) 

E3. Falta de Confiança  
ES_01; ES_05; ES_07; ES_15; 
ES_18. 

5/20 (25%) 

E8. Relações Pessoais ES_04; ES_15; ES_17. 3/20 (15%) 

E21. Falta de Coesão da Equipe ES_19. 1/20 (5%) 

E23.  Baixa Criatividade  ES_05. 1/20 (5%) 

E25. Amadurecimento da Equipe  ES_08. 1/20 (5%) 

C2. Localização  e 
Infra-Estrutura 

E14.  Colaboração entre Equipes ES_05; ES_15. 2/20 (10%) 

E16. Ausência de Comunicação 
Síncrona 

ES_06; ES_11. 2/20 (10%) 

E18. Elevado Número de Falhas ES_05; ES_18. 2/20 (10%) 

E22. Baixo Desempenho ES_05. 1/20 (5%) 

C3. Processos e 
Tecnologias 

E2. Compartilhamento das 
Informações limitado 

ES_02; ES_05; ES_12; ES_13; 
ES_18; ES_20; 

6/20 (30%) 

E4. Qualidade da Comunicação  ES_05; ES_06; ES_13; ES_15. 4/20 (20%) 

E5. Atraso das Respostas ES_02; ES_05; ES_15; ES_18. 4/20 (20%) 

E6.  Processo de Levantamento de 
Requisitos  

ES_03; ES_08; ES_17. 3/20 (15%) 

E7. Compartilhamento do 
Conhecimento  

ES_02; ES_05; ES_17.  3/20 (15%) 

E9. Ambiguidade das Informações ES_02; ES_17; ES_18. 3/20 (15%) 

E10. Gerenciamento de Projetos 
distribuídos 

ES_02; ES_19. 2/20 (10%) 

E11. Redução da Produtividade ES_02; ES_05. 2/20 (10%) 

E12. Defeitos de Software ES_02; ES_05. 2/20 (10%) 

E13. Redução da Frequência da 
Comunicação 

ES_02; ES_17. 2/20 (10%) 

E15. Perda de Informações ES_05; ES_19. 2/20 (10%) 

E17. Sucesso do Projeto ES_05; ES_18. 2/20 (10%) 
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E19. Feed-back regular usando Scrum ES_06; ES_18. 2/20 (10%) 

E20. Restrição da Comunicação ES_06. 1/20 (5%) 

 
E24. Baixa Qualidade da Decisão  ES_05. 1/20 (5%) 

Fonte: Elaboração Própria, com dados do estudo terciário  

 
E1. Incertezas, Mal-Entendidos e Equívocos 

Incertezas, mal-entendidos e equívocos são causados devido as diferenças culturais 
que  implicam terminologias diferentes;  diferentes estilo de comunicação e ausência de 
padrões de comunicação que resultam em má interpretação das partes interessadas; ausência 
de comuicação face-a-face dificulta o esclarecimento das informações; ausência de 
comunicação informal pode ocasionar mal-entendidos e as diferentes linguagens podem 
causar má interpretação da mensagem. 

Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_02 – “Cultural differences imply different terminologies which may cause mistakes 
in messages and translation errors.” (ES_02, F1, 6,2º) 

• ES_03 – Differing attitudes and communication styles often result in stakeholders’ 
misinterpretation and difficulties to understand the requirements, particularly when 
they are from different organizations, with different work environments.” (ES_03, 
F24, 2, 5º) 

• ES_04 – “... it is quite possible that a message is misunderstood by one or more of the 
outsourcing parties.  In addition due to the geographical distributed teams in 
outsourcing business, face-a-face communication is not possible where one can clarify 
any misunderstanding.  These findings indicate that outsourcing clients are aware of 
the barriers that can undermine the whole outsourcing process.” ((ES_04, F2, 83, 6º); 
(ES_04, F9, 83, 6º)) 

• ES_05 – “Task uncertainty represents lack of information needed to develop the 
software. High equivocality increases coordination and communication needs and 
demands on interaction media.” (ES_05, E1, 510, 6º) 

• ES_13 – “However, a lack of real-time awareness can still lead to 
misunderstandings.” (ES_13, E1, 5, 2º) 

• ES_15 – “Lack of informal communication also limits process visibility, leading to 
misunderstandings and frustration on the part of remote teams.” (ES_15, E1, 73, 3º) 

• ES_18 – “Language difference is often mentioned as one of the challenges in 
communication caused by socio-culture distance. Misinterpretation of message often 
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happen when two communicating parties conversing using foreign language.” 
(ES_18, F3, 60, 2º). 

 
E2. Compartilhamento das Informações limitado 

A limitação no compartilhamento das informações é muito presente em ambientes 
distribuídos, comprometendo a confidencialidade das informações. Essa limitação acontece 
principalmente devido à utilização de redes não confiáveis e a distância física, o que prejudica 
a obtenção de informações sobre o que outras equipes estão fazendo, e consequentemente, 
tornando difícil o conhecimento a respeito das modificações, atualizações ou problemas para 
serem manipulados.  

Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_02 – “The software life cycle requires a great deal of communication between 
those members involved in the development who exchange a large amount of 
information through different tools and different formats without following 
communication standards, and who thus face misunderstandings and high response 
times.” (ES_02, F16, 461, 3º) 

• ES_05 – “Unreliable networks may lead to frustration and low efficiency, limit 
exchange of sensitive information or even cause production stop.” (ES_05, F8, 514, 
3º) 

• ES_12 – “…geographically distributed work teams cannot exchange information 
through social and informal mechanisms.” (ES_12, E2, 397, 7º) 

• ES_13 – “Dispersed software teams do not get information on what other teams are 
doing, so it is difficult to know the traceability of each module and the definition of 
modifications or problems to be handled is unclear.”  (ES_13, F17, 4, 5º) 

• ES_18 – “Sometimes the provided information to the remote team is insufficient, thus 
leading to rework. Ensuring proper flow of information is almost as important and 
challenging as ensuring equal access to information. Communication bottleneck can 
cause delays.” (ES_18, E2, 63, 2º) 

• ES_20 – “It sometimes takes longer to get information / decisions / agreements when 
you’re not face to face”. (ES_20, F9, 7,1º) 

 
E3. Falta de Confiança  

A confiança mútua é extremamente importante, mas difícil de obter em ambientes 
distribuídos, devido as diferenças culturais, ausência de interação face-a-face, a grande 
quantidade de equipes e a dispersão geográfica, já que, os membros da equipe dificilmente 
conhecem uns ao outros, bem como as respectivas informações.  
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Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 
 

• ES_01 – “The complexity of communication, coordination and control in GSE projects 
is dependent on the number of distributed sites. Increasing the number of 
collaboration partners increases the number of sources of threat and also complexity 
of trust achievement.” (ES_01, F22, 2, 2º) 

• ES_05 – “Mutual trust is important but hard to obtain in GDSPs. This can be due to 
lack of face-a-face interaction cultural differences and weak social relations. Trust 
among stakeholders is necessary to achieve innovation, flexibility, cooperation, and 
efficiency in a distributed environment.” ((ES_05, F1, 513, 3º), (ES_05, F29, 513, 3º)) 

• ES_07 – “Although distributed software development typically relies on formal 
mechanisms, there is a growing trend towards balancing agile and distributed 
approaches to meet the challenges of communication, control and trust.” (ES_07, 
F11, 106, 1º) 

• ES_15 – “Distance hampers informal communication across sites, making it difficult 
to disseminate implicit knowledge. This affects both the shared understanding about 
issues like requirements, and the level of trust accorded to remote teams.”(ES_15, F2,  
72, 9º) 

• ES_18 – “Trust is also an issue that arises in distributed teams.  It also becomes more 
difficult for team members to develop a sense of “teamness” because the team 
members hardly meet each other. The issues of developing trust and sense of teamness 
can be traced back to the lack of face-a-face meetings.” (ES_18, F9, 58, 3º) 

 
E4. Qualidade da Comunicação  

A qualidade da comunicação é importante para o esclarecimento de informações, 
principalmente em ambientes distribuídos. Para manter essa qualidade é necessário infra-
estrutura adequada, utilização de ferramentas eficazes e redes confiáveis para transmissão das 
informações com qualidade.  

Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 
 

• ES_05 – “Include speed and quality in the communication media requirements as well 
as stability and reliability.” (ES_05, F15, 529, 5º) 

• ES_06 – To provide a rich communication environment and also to avoid slow, 
unreliable, and poor transmission, Scrum teams use the practice “multiple 
communication modes.” (ES_06, F26, 180, 11º) 
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• ES_13 – “Team members also can establish group mailing lists and use instant 
messenger tools to improve communication between individuals.” (ES_13, E4, 5, 3º) 

• ES_15 – “Communication technology is the most commonly cited approach to the 
geographic distance problem. Synchronous communication technology such as video 
conferencing attempts to replicate the rich interaction present in faceto- face 
meetings, and is seen as the best solution for meetings in which reaching agreement is 
the objective.” (ES_15, E4, 74, 4º) 

 
E5. Atraso das Respostas 

 O ciclo de vida de software requer uma boa base de comunicação entre os membros 
envolvidos no desenvolvimento. Portanto, há uma grande quantidade de informações a serem 
compatilhadas, mas em função da ausência de padrões de comunicação e da distância 
temporal, ocasiona atrasos do feedback, complicando o desenvolvimento do trabalho. 

Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_02 – “The software life cycle requires a great deal of communication between 
those members involved in the development who exchange a large amount of 
information through different tools and different formats without following 
communication standards, and who thus face misunderstandings and high response 
times.” (ES_02, F16, 461, 3º) 

• ES_05 – “Temporal distribution increases the complexity of planning and 
coordination activities, makes multisite virtual meetings hard to plan causes 
unproductive waits, delays feedback, and complicates simple things like time 
referencing and time settings.” (ES_05, E5,511, 2º) 

• ES_15 – “Delayed response to communication is seen as a barrier to developing 
‘familiarity’ among participants, which in turn is seen as an impediment to developing 
trust.”  (ES_15, E5, 72, 8º) 

• ES_18 – “The challenges in other process areas that can also be associated with 
control include planning appropriate activities distribution (coordination) and 
delayed communication feedback (communication).” (ES_18, E5, 64, 2º) 

 
E6. Processo de Levantamento de Requisitos  

O processo de levantamento de requisitos é uma fase crítica e importante do ciclo de 
vida de software, que requer muita comunicação e interpretação. seja em projetos co-
localizados ou distribuídos. Assim, em ambientes distribuídos é herdado todos os desafios do 
desenvolvimento tradicional, porém os membros ainda enfrentam mais dificuldades, os quais 
podem ser amenizados e superados por meio da utilização das mídias de comunicação e 
ferramentas adequadas. 
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Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_03 – “… synchronous tools should be used for requirements negotiation and 
asynchronous tools are valuable to structure the discussions before these 
negotiations.”(ES_03, E6, 3, 4º) 

• ES_08 – “… address the importance of communication for the Requirements 
Engineering process within globally distributed teams. They claimed that the use of 
communication technologies, such as e-mail, phone, and video conference.” (ES_08, 
E6, 787, 10º) 

• ES_17 – “... a vídeo-conferência torna-se mais eficaz na busca de um acordo mútuo em 
momentos de negociação de requisitos, com possibilidade até destas discussões em 
momentos assíncronos servirem de pauta para reuniões síncronas.” (ES_17, E6, 6, 3º) 

 
E7. Compartilhamento do Conhecimento  

O compartilhamento do conhecimento é essencialmente importante, principalmente, 
em ambientes distribuídos, principalmente devido às características dos meios de 
comunicação; limitação da comunicação informal, dificultando o entendimento para chegar a 
um censo comum entre os envolvidos. 

Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_02 – “… discuss the need for user-friendly tools, and integrate collaborative tools 
and agents to improve knowledge integration.” (ES_02, E7, 5, 2º) 

• ES_05 – “Knowledge capture is especially important when dissolving the project 
since it may be difficult to subsequently locate a person who possesses the needed 
knowledge.” (ES_05, E7, 511, 1º) 

• ES_16 – “When Interfaces are developed, Coordination Strategies are required to 
coordinate the Distributed Teams in order to manage architectural dependencies 
among tasks. This means that Coordination Strategies are essential for allowing 
Distributed Teams to communicate and share knowledge when component Interfaces 
are developed.” ((ES_16, F5, 349, 4º), (ES_16, F13, 349, 4º)) 

 
E8. Relações Pessoais 

 O relacionamento entre os membros da equipe no desenvolvimento de software é 
bastante comprometido no contexto distribuído. Este comprometimento ocorre principalmente 
pelo fato de haver limitação da comunicação informal, ausência da interação face-a-face e 
dispersão geográfica, minimizando as possibilidades de relações interpessoais. 
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Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_04 – “Understanding different factors in managing software development 
outsourcing relationships can help to ensure the long lasting relationships between 
clients and vendors.” (ES_04, E8, 82, 10º) 

• ES_15 – “The most common approach to developing trust among global software 
developers is to arrange face-to-face meetings, either via video conference or via in-
person. This allows team members to form personal relationships.” (ES_15, E8, 75, 
6º) 

• ES_17 – “... visitas entre os membros das equipes. Em alguns casos, integrantes de 
uma localização são treinados junto à equipe remota e, ao voltarem, trazem consigo 
conhecimentos que os fazem ponte de contato entre os times Esta prática contribui 
bastante na construção de relacionamentos, pois as pessoas se sentem à vontade para 
se comunicar com quem já encontrou ao menos uma vez e no estabelecimento da 
confiança entre os times.” (ES_17, E8, 8, 2º) 

 
E9. Ambiguidade das Informações 

Ambiguidade das informações é bastante comum em ambientes distribuídos, isso 
ocorre devido as diferenças culturais que afetam o entendimento das informações a partir das 
ações realizadas dos participantes, bem como a utilização de ferramentas de comunicação. 
Este efeito pode ser evitado por meio da utilização de ferramentas de colaboração.  

Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_02 – “Supported by collaborative tools, which are a means of avoiding ambiguity 
and face-a-face meetings without comprising the quality of the results.” (ES_02, E9, 
5, 2º) 

• ES_17 – “As diferenças culturais afetam as suposições das pessoas geradas durante 
as interações, tornando-se dúbio o entendimento de suas condutas, suas expectativas 
sobre as práticas de liderança e suas habilidades de trabalho, afetam o entendimento 
das ações realizadas pelos participantes e das necessidades para o desempenho de 
uma tarefa.” (ES_17, F1, 5, 5º) 

• ES_18 – “Usage of asynchronous communication tools, such as email or voice mail, 
increases the possibility of ambiguity of information.” (ES_18, F10, 58, 2º) 

 
E10. Gerenciamento de Projetos Distribuídos 

O gerenciamento de um projeto é fundamental no desenvolvimento de software. No 
contexto distribuído este gerenciamento sofre algumas limitações, principalmente em relação 
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ao status atual e as alterações realizadas no projeto. Essas limitações ocorrem devido à 
limitação da comunicação informal, ausência da interação face-a-face, grande quantidade de 
equipes virtuais e a distância temporal que com fusos horários diferentes restringe o processo 
de comunicação, dificultando o gerenciamento do projeto. 

Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_02 – “Establishment of an efficient communication mechanism between the 
members of the organization, allowing a developer to discover the status and changes 
made within each project.” (ES_02, E10,10, 1º) 

• ES_19 – “… lack of equally shared knowledge can lead to another challenge, i.e. 
maintaining transparency of project status.” (ES_19, F10, 67, 3º) 

 
E11. Redução da Produtividade 

Em um ambiente com equipe distribuída geograficamente a redução da produtividade, 
geralmente é mais freqüente que em projetos co-localizados. A ausência de infra-estrutura 
adequada, as redes não confiáveis, bem como o tamanho significativo das redes pessoais afeta 
diretamente a produtividade, podendo ocasionar sua redução e/ou até mesmo parada. 

Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_02 – The great size of personal networks which change over time, are summarized 
in a decrease in communication frequency and quality, which directly affects 
productivity.” ((ES_02, F19, 5, 2º) (ES_02, F27, 5, 2º)) 

• ES_05 – “Unreliable networks may lead to frustration and low efficiency limit 
exchange of sensitive information or even cause production stop.” (ES_05, F8, 514, 
3º) 

 
E12. Defeitos de Software 

Defeitos de Software se tornam mais freqüentes devido à maior complexidade em 
ambiente distribuído, e na maioria dos casos, isso está relacionado com problemas de 
comunicação e uma falta de consciência de grupo, bem como à propriedades dos meios de 
comunicação. 

Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_02 – “Software defects become more frequent due to the added complexity, and in 
most cases, this is related to communication problems and a lack of group 
awareness.” (ES_02, E12, 58, 2º) 
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• ES_05 – “… knowledge capture may be limited in GDSPs due to factors such as 
changing relations and roles across the organization, properties of electronic 
communication media and lacking knowledge of different sites. This results in reduced 
capability to discover defects in the developed software or loss of knowledge about 
options or specific problem solutions.” (ES_05, E12, 511, 1º) 

 
E13. Redução da Frequência da Comunicação 

Redes de contato em ambientes distribuídos podem ser muito menores quando 
comparadas às co-localizadas, bem como a infra-estrutura complexa e não adequada 
influenciam o processo de comunicação, reduzindo a freqüência e qualidade da comunicação.  

Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_02 – “… the complex infrastructure and the great size of personal networks  
which change over time, are summarized in a decrease in communication frequency 
and quality, which directly affects productivity.” (ES_02, F8, 5, 2º) 

• ES_17 – “… redes de contato no trabalho distribuído serem muito menores quando 
comparadas às co-localizadas e com menor freqüência de comunicação, pois o 
número médio de diferentes pessoas contactadas em uma semana por equipes 
localmente localizadas é de 16.0, enquanto que, no contexto distribuído, alcança-se 
apenas 4.9 contatos.” (ES_17, F19, 5, 3º) 

 
E14. Colaboração entre equipe 

Obter e manter a colaboração e cooperação entre as equipes do projeto distribuído é uma 
tarefa difícil. É mais fácil fazer uma pergunta ou responder a um colega que está sentado 
próximo do que a entrar em contato com uma pessoa situada em um local distante. 

• ES_05 – “Collaboration capability describes the project participants’ understanding 
and appreciation of differences in competencies and their ability to effectively use 
technology to gather and share information across geographical and functional 
distances.” (ES_05, E14, 511, 3º) 

• ES_15 – “In addition to communication media, a common set of tools shared by all 
sites, including a configuration management system that stores design documents and 
meeting minutes, as well as source code, facilitates collaboration.” (ES_15, E14, 74, 
9º) 

 
E15. Perda de Informações 

A distância geográfica, bem como a utilização do meio de comunicação não adequado 
pode causar perda no compartilhamento de informações, atrasos, incertezas, mal-entendidos e 
equívocos, devido à incompatibilidade de diferentes ferramentas utilizadas. 
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Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_05 – “Being separated, interaction media becomes the primary communication 
link between sites, but their properties or use may cause loss of contextual information 
sharing.” (ES_05, F6, 514, 2º) 

• ES_19 – “Another communication issue caused by geographical distance is loss of 
data during transfer due to differences in tools. Sometimes data loss can also be 
caused by usage of different tools.” (ES_19, E15, 59, 4º) 

 
E16. Ausência Comunicação Síncrona 

A ausência de comunicação síncrona é considerada como um desafio importante em 
ambientes distribuídos, devido a dificuldade em conduzir uma reunião longa, já que, as 
equipes distribuídas experimentam distância temporal significativa.  

Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_06 – “Usually sprint planning or retrospective sessions can last up to four hours 
or sometimes even more. Thus, it is very difficult to conduct such a long meeting if the 
distributed teams experience significant time zone differences. For this reason, lack of 
synchronous communication is considered as one of the most vital challenges for 
using Scrum in GSD context.” (ES_06, E16, 179, 3º) 

• ES_11 – “Cultural differences, issues of trust, differences in knowledge levels, and 
language barriers are cited as causes of poor or ineffective communication, as well as 
the lack of synchronous communication. Too much information generated by e-mail 
and frequent conference calls was also identified as source of low 
effectiveness.”(ES_11, F1, 14, 3º) 

 
E17. Sucesso do Projeto 

Comunicação e ferramentas de colaboração são essenciais para a eficácia da 
comunicação entre equipes geograficamente dispersos, sendo fundamental para o sucesso de 
projetos de desenvolvimento de software em ambientes distribuídos. 

Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_05 – “… selection of appropriate information and communication technology is 
crucial for project success.” (ES_05, E17, 462, 3º) 

• ES_18 – “Communication and collaborative tools are essential to the success of 
software development projects.” (ES_18, E17, 69, 2º) 
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E18. Elevado Número de Falhas 

A distribuição e dependências de tarefas é batante complexa no ambiente distribuído, 
pois é necessário um aumento da comunicação entre equipes, pois é fundamental decidir quais  
atividades devem ser distribuídas e  para quem devem ser distribuídas. No entanto, não 
realizando a distribuição das tarefas corrteamente, pode-se determinar ou aumentar o número 
de falhas nos projetos. 

Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_05 – “High task coupling between task segments increases the need for intersite 
communication, coordination, and integration, and it can lead to lower level of 
performance as well as increase the number of failures.” (ES_05, F5, 510, 6º) (ES_05, 
F13, 510, 6º) 

• ES_18 – “Selecting the appropriate activity distribution model is one of the most 
challenging challenges tasks in GSD projects. Deciding which activities to be 
distributed and how they are distributed can determine the success and failures of the 
project.” (ES_18, F13, 62, 1º) 

 

E19. Feed-back regular usando Scrum 

O feed-back rápidos em ambientes distribuídos são essenciais, pois contribuem para o 
compartilhamento do conhecimento e das informações. Equipes que utilizam Scrum, adotam 
política estrita de comunicação (por exemplo, resposta do E-mail dentro de 12 horas) e wiki 
corporativo para evitar atrasos devido à distância temporal e consequentemente facilitar os 
feed-backs. 

Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_06 – “Scrum teams also use strict communication policy (e.g. E-mail reply within 
12 hours) to avoid delay due to the temporal distance of a distributed team.” (ES_06, 
F23, 180, 2º) 

• ES_18 – “Agile methods encourage the need for frequent communication and regular 
feedbacks due to their highly flexible and unpredictable change to work documents 
such as requirements specifications.” (ES_18, E19, 69, 3º) 

 
 
E20. Restrição da Comunicação 

Gerenciar o processo de comunicação em ambientes distribuído é bastante complexo. 
A ausência da infra-estrutura adequada, distância temporal e equipes distribuídas ao longo de 
vários sites influenciam no processo de comunicação, restingindo a comunicaçao entre os 
envolvidos no projeto. 
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Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_06 – “A lack of dedicated meeting room for each site and Scrum team distribution 
at multiple sites also appear to be challenging factors that restrict the team 
communication and collaboration processes.” (ES_06, F8, 179, 3º) 

 
E21. Falta de Coesão da Equipe  

Em ambientes distribuídos é dificultoso manter a coesão da equipe, principalmente 
devido à dispersão geográfica, bem como a utilização de práticas ágeis. No entanto, este 
déficit pode ser amenizado por meio do contato informal. 

Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_19 – “... combining agile practices with a global or distributed context 
complicates things even further, which may decrease a team’s cohesion.” (ES_19, 
E21, 1, 3º) 

 
E22. Baixo Desempenho 

A distribuição e dependências de tarefas é bastante complexa no ambiente distribuído. 
Como as tarefas sempre são distribuídas, logo há necessidade de um aumento de comunicação 
entre sites.  No entanto, não realizando a distribuição das tarefas corretamente, pode ocasionar 
a redução do nível de desempenho, problemas no compartilhamento de informações, afetando 
a visibilidade e percepção. 

Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_05 – “High task coupling between task segments increases the need for intersite 
communication, coordination, and integration, and it can lead to lower level of 
performance as well as increase the number of failures.” (ES_05, F5, 510, 6º) (ES_05, 
F13, 510, 6º) 

 
E23. Baixa Criatividade  

A criatividade é um diferencial no ambiente distribuído. No entanto, se não 
aproveitada adequadamente, pode ser afetada principalmente devido à dispersão geográfica, 
ausência de interação face-a-face, limitação da comunicação informal.  

Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 
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• ES_05 – “Personal communication is often impeded by absence of informal 
communication  and lack of face-a-face interaction. This can negatively impact trust, 
decision quality, creativity and general management. Furthermore it may reduce 
participants’ project overview, which can lead to errors and misunderstandings.” 
(ES_05, F7, 514, 2º) 

 
E24. Baixa Qualidade da Decisão  

A qualidade da decisão é extremamente importante para a distribuição das tarefas 
corretamente e compartilhamento do conhecimento e das informações. No entanto, a 
qualidade da decisão pode ser comprometida principalmente devido à dispersão geográfica, 
ausência de interação face-a-face, limitação da comunicação informal.  

Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_05 – “Personal communication is often impeded by absence of informal 
communication  and lack of face-a-face interaction. This can negatively impact trust, 
decision quality, creativity and general management. Furthermore it may reduce 
participants’ project overview, which can lead to errors and misunderstandings.” 
(ES_05, F7, 514, 2º) 

 
E25. Amadurecimento da Equipe 

A utilização de tecnologias da comunicação, como e-mail e vídeo conferência são 
fundamentais em ambientes distribuídos para o compartilhamento de informações. A 
evolução dessas tecnologias ao longo do tempo favorece ao amadurecimento da equipe. 

Seguem as transcrições de evidências relacionadas à questão e objetivos de pesquisa 
de cada estudo secundário categorizado nesse tópico: 

• ES_08 – “… the use of communication technologies, such as e-mail, phone, and video 
conference evolve over time as the team becomes more mature, and suggested that 
there could be a sequence of steps in this evolution.”  (ES_08, F12, 787, 10º) 

 

4.3.3. Q3: Relação entre Fatores e Efeitos 

Quais fatores estão relacionados aos efeitos identificados do processo de 
comunicação em Projetos de Desenvolvimento Distribuído de Software? 

Esta questão buscou relacionar os principais fatores que ocasionam os efeitos 
identificados do processo de comunicação em projetos de DDS. A partir dos 20 estudos 
secundários analisados, dos 29 fatores identificados, 25 se relacionaram com 23 efeitos dos 25 
identificados pela pesquisa. Foi identificado mais de um efeito para o mesmo fator, bem como 
mais de um estudo relacionando o mesmo efeito a um determinado fator.  
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Os tons de cinza nas células da Tabela 4.5 enfatizam a frequência que um efeito 
relacionado ao mesmo fator é citado por diferentes estudos secundários. Os fatores F12. 
Seleção das Tecnologias de Comunicação e F14. Ferramentas de Colaboração estão 
relacionados com o efeito E10.Gerenciamento de Projetos Distribuídos e os fatores F1. 
Diferenças Culturais e F3. Idioma/ Barreiras lingüísticas estão principalmente  relacionados 
com o efeito E1. Incertezas, mal-entendidos e equívocos, conform mostra a Tabela 4.5. As 
evidências referentes à relação Fatores e Efeitos são sumarizadas na Tabela 4.6. 

A relação entre fatores e efeitos por categorias estão mapeados no Gráfico 4.9. O 
tamanho da bolha mostra quantidade de efeitos que estão diretamente relacionados com os 
fatores correspondentes a cada categoria. Por exemplo, existem 4 efeitos da C1 (Fatores 
Humanos) que se relacionam com os fatores que também fazem parte da categoria C1 
(Fatores Humanos). O quantitativo está indicado no centro da bolha. 

 

 
Gráfico 4.9 – Mapeamento da relação entre fatores e efeitos por categoria 

Fonte: Elaboração Própria, com dados do estudo terciário  
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Tabela 4.5 – Frequência de efeitos por fator 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 
F1 3 3 2             1          
F2  1 1  1          1  1           
F3 3 1 1          1             
F4     4        1       1      
F5  2   1  1       1    1    1    
F6  2     1   2   1             
F7 1  1     2  2             1 1  
F8  1  1       1  1  1     1      
F9 1 1 2     2                  
F10    2  3   1 1                
F11   1   1             1       
F12  1  2   1 2  2    2 1  1        1 
F13 1      1   1       1 2   1     
F14    1    1  2       2  1       
F15     1      1                
F16 2 1     1                     
F17  2          1              
F18  1  1                      
F19           1  2             
F20          1                
F22   1                       
F23                   1       
F24 1                         
F26    1                      
F27           1  1             
F29   1                       

Fonte: Elaboração Própria, com dados do estudo terciário. 
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Tabela 4.6 – Relação entre fatores e efeitos. 

Fator Efeitos 
Referências – 

ES: Estudos Secundários 
Quantidade de Estudos 

(Revisões) (%) 

F1. Diferenças Culturais 

E1. Incertezas, Mal-Entendidos e Equívocos 

ES_02; ES_04; ES_05; ES_11. 4/20 (20%) 
E2. Compartilhamento das Informações limitado 
E3. Falta de Confiança 
E16. Ausência de Comunicação Síncrona 

F2. Dispersão Geográfica 

E1. Incertezas, Mal-Entendidos e Equívocos 

ES_03; ES_04; ES_05; ES_15; ES_18; 
ES_19. 

6/20 (30%) 

E2. Compartilhamento das Informações limitado 
E3. Falta de Confiança  
E5. Atraso das Respostas 
E13. Reduçção da Frequência da Comunicação 
E15. Perda de Informações 

F3. Idioma/ Barreiras 
lingüísticas 

E1. Incertezas, Mal-Entendidos e Equívocos 

ES_04; ES_05; ES_18. 3/20 (15%) E2. Compartilhamento das Informações limitado 
E3. Falta de Confiança  
E13. Redução da Frequência da Comunicação 

F4. Distância Temporal 
E5. Atraso das Respostas 

ES_05; ES_06; ES_15; ES_18. 4/20 (20%) E13.  Redução da Frequência da Comunicação 
E20. Restrição da Comunicação 

F5. Coordenação 

E2. Compartilhamento das Informações limitado 

ES_02; ES_05; ES_18. 3/20 (15%) 

E5. Atraso das Respostas 
E7. Compartilhamento do Conhecimento  
E14.  Cooperação entre Equipes 
E18. Elevado Número de Falhas 
E22. Baixo Desempenho 

F6. Visibilidade/Percepção 

E2. Compartilhamento das Informações limitado 

ES_02; ES_03;ES_12; ES_17; ES_18. 5/20 (25%) 
E6.  Processo de Levantamento de Requisitos  
E7. Compartilhamento do Conhecimento 
E10.  Gerenciamento de Projetos Distribuídos 
E13.  Redução da Frequência da Comunicação 

F7. Comunicação Informal 
limitada 

E3. Falta de Confiança 

ES_02; ES_03; ES_05; ES_15; ES_18. 5/20 (25%) 
E6.  Processo de Levantamento de Requisitos  
E8. Relações Pessoais 
E10. Gerenciamento de Projetos Distribuídos 
E23. Baixa Criatividade  
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E24. Baixa Qualidade da Decisão  

F8. Infra-Estrutura  

E2. Compartilhamento das Informações limitado 

ES_02; ES_05; ES_06; ES_15. 4/20 (20%) 

E4. Qualidade da Comunicação 
E11. Redução da Produtividade 
E13.  Redução da Frequência da comunicação 
E15. Perda de Informações 
E20. Restrição da Comunicação                                                                                                                              

F9. Ausência de Interação 
face-a-face 

E1. Incertezas, Mal-Entendidos e Equívocos 

ES_04; ES_05; ES_15; ES_18; ES_20. 5/20 (25%) 
E2. Compartilhamento das Informações limitado 
E3. Falta de Confiança 
E8. Relações Pessoais 

F10. Definição da Mídia de 
Comunicação (síncrona ou 
assíncrona)  

E4. Qualidade da Comunicação 

ES_03; ES_05; ES_08; ES_17; ES_18. 5/20 (25%) 
E6.  Processo de Levantamento de Requisitos 
E9. Ambiguidade das Informações 
E10.  Gerenciamento de Projetos Distribuídos 

F11. Aplicação de 
Abordagens Ágeis 

E3. Falta de Confiança 
ES_07; ES_18;  2/20 (10%) E6.  Processo de Levantamento de Requisitos 

E19. Feed-back regular usando Scrum 

F12.  Seleção das 
Tecnologias de 
Comunicação 

E2. Compartilhamento das Informações limitado 

ES_02; ES_04; ES_05; ES_08; ES_13; 
ES_15; ES_19. 

7/20 (35%) 

E4. Qualidade da Comunicação 
E7.  Compartilhamento do Conhecimento  
E8. Relações Pessoais 
E10.  Gerenciamento de Projetos Distribuídos 
E14. Colaboração entre Equipes 
E15. Perda de Informações 
E17. Sucesso do Projeto 
E25. Amadurecimento da Equipe 

F13.  Distribuição de 
Tarefas 

E1. Incertezas, Mal-Entendidos e Equívocos 

ES_05; ES_18. 2/20 (10%) 
E7.  Compartilhamento do Conhecimento  
E17. Sucesso do Projeto 
E18. Elevado Número de Falhas 

F14. Ferramentas de 
Colaboração 

E4. Qualidade da Comunicação 

ES_02; ES_06; ES_18.               3/20 (15%) 

E7. Compartilhamento do Conhecimento  
E8. Relações Pessoais 
E10. Gerenciamento de Projetos Distribuídos 
E17. Sucesso do Projeto 
E19. Feed-back rápido usando Scrum 
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Fonte: Elaboração Própria, com dados do estudo terciário sistemático 

 
 

A Figura 4.2 apresenta de uma forma mais detalhada, de acordo com o índice de qualidade, a relação entre fatores e efeitos, 
evidenciando os fatores que estão relacionados com determinados efeitos de acordo com as evidências dos seus respectivos estudos 
secundários. 

F15. Alta Largura de Banda 
E4. Qualidade da Comunicação 

                     ES_05; ES_06.               2/20 (10%) 
E10.  Gerenciamento de Projetos Distribuídos 

F16. Padrões de 
Comunicação 

E1. Incertezas, Mal-Entendidos e Equívocos 
ES_02; ES_05.               2/20 (10%) E2. Compartilhamento das Informações limitado 

E5. Atraso das Respostas 

F17.  Consciência da Equipe 
E2. Compartilhamento das Informações limitado 

ES_02; ES_05. 2/20 (10%) 
E12. Defeitos de Software 

F18. Habilidades de 
Comunicação 

E2. Compartilhamento das Informações limitado 
ES_02; ES_18. 2/20 (10%) 

E4. Qualidade da Comunicação 

F19. Redes de Contato  
E11. Redução da Produtividade 

ES_02; ES_17. 2/20 (10%) 
E13. Frequência da Comunicação 

F22. Quantidade equipes 
distribuídas 

E3. Falta de Confiança  ES_01. 1/20 (5%) 

F23. Políticas de 
Comunicação 

E19. Feed-back rápido usando Scrum ES_06. 1/20 (5%) 

F24. Diferentes Estilos de 
Comunicação 

E1. Incertezas, Mal-Entendidos e Equívocos ES_03. 1/20 (5%) 

F26. Múltiplos Canais de 
Comunicação 

E4. Qualidade da Comunicação  ES_06. 1/20 (5%) 

F27. Tamanho das Redes 
Pessoais 

E11. Redução da Produtividade 
ES_02. 1/20 (5%) 

E13.  Redução da Frequência da Comunicação 
F29. Relações sociais fracas E3. Falta de Confiança  ES_05. 1/20 (5%) 



Figura 4.2 - Relação entre Fatores e Efe

Fonte: 

Relação entre Fatores e Efeitos de acordo com a avaliação da qualidade de cada Estudo Secundário

Fonte: Elaboração Própria, com dados do estudo terciário sistemático 
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de cada Estudo Secundário 



 78

4.3. Discussão sobre os resultados obtidos 

 Com os resultados obtidos é possível fazer uma analogia à Abordagem de Carmel em 
que são abordadas as forças Centrífugas e Centrípetas, conforme apresentado na Seção 2.1.5, 
de acordo com os fatores e efeitos identificados na pesquisa (Figura 4.3).  

 

Figura 4.3. – Analogia à abordagem de Carmel utilizando os fatores e os efeitos da pesquisa. 
Fonte: Adaptada de Carmel (1999), com os dados do estudo terciário 

 Dentre os 29 fatores e 25 efeitos identificados, destacam-se F1. Diferenças Culturais, 
F2. Dispersão Geográfica, F3. Idiomas/Barreiras Linguísticas, F4. Distância Temporal, F5. 
Coordenação, F7. Comunicação Informal limitada e F17. Consciência da Equipe e, dentre os 
c efeitos, destaca-se E5. Confiança como Forças Centrífugas, podendo levar uma equipe 
distribuída ao fracasso. Já os fatores F6. Visibilidade/Percepção, F10. Definição da Mídia de 
Comunicação (síncrona e assíncrona), F11. Aplicação de Abordagens Ágeis, F14. 
Ferramentas de Colaboração, F15. Alta largura de banda, F20. Definição de papéis e 
responsabilidades e F26. Múltipos Canais de Comunicação e, o efeito E19. Feed-back 
regular usando Scrum destaca-se como forças Centrípetas, podendo levar uma equipe 
distribuída ao sucesso. 

 Com essa analogia foi possível perceber que, mesmo passado cerca de 12 anos,  
alguns fatores como: F1. Diferenças Culturais e F2. Dispersão Geográfica ainda persistem 
como Forças Centrífugas, assim como a inclusão de novos fatores de acordo com as 
evidências dos estudos secundários. Assim como o fator F14. Ferramentas de Colaboração 
ainda persiste como Força Centrípeta. 

Diante deste contexto, pode-se perceber que mesmo com todo o processo de 
globalização, é nítida a importância do processo de comunicação para o encaminhamento do 
projeto em ambientes distribuídos, porém obter e manter uma comunicação eficaz não é uma 
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tarefa fácil. Sendo assim, foi construído um modelo conceitual de eficácia do processo de 
comunicação em projetos de DDS, pois as evidências relacionadas aos fatores podem ser 
interpretados como variáveis.  

Para a construção deste modelo conceitual, uma cadeia de relações de causa-efeito 
pode ser desenvolvida para expressar o impacto de determinados fatores sobre a eficácia 
global do processo de comunicação no contexto DDS. Este modelo foi desenvolvido para 
explicar essas relações de causa-efeito com base no método apresentado por Sjøberg et al. 
(2008), após quatro etapas e utilizando um enfoque semelhante ao utilizado em da Silva et al. 
(2011):  

• 1ª etapa: Identificação dos fatores como construções no modelo. Em particular, foram 
considerados os fatores que poderiam ser interpretados como indicadores de eficácia 
do processo de comunicação; 

 
• 2ª etapa: Os fatores foram agrupados de acordo com seu efeito em outros fatores, de 

acordo com as evidências dos estudos secundários. Nesta etapa, foram identificadas 
sete categorias, as quais serão compostas por determinados fatores; 
 

• 3ª etapa: A partir das evidências fornecidas pelos estudos secundários, foram 
construídas as relações de causa-efeito entre as categorias dos fatores; 
 

• 4ª etapa: Proposições ou hipóteses  foram desenvolvidas com base nas evidências e 
em outros trabalhos teóricos encontrados na literatura. O modelo proposto é 
apresentado na Figura 4.4. 

Figura 4.4 – Modelo conceitual para eficácia do Processo de Comunicação em projetos de DDS. 
Fonte: Elaboração própria, com os dados do estudo terciário 
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As construções relacionadas com a categoria distância social, cultural e pessoal afetam 
determinados fatores de forma diferente das construções relacionados a distância física e 
temporal. Estas construções são expressas pelas seguintes hipóteses: 

Hipótese 1: Distância Física e Temporal e Distância Social, Cultural e Pessoal têm 
efeito direto sobre os Antecedentes do Trabalho em Equipe. 

Hipótese 2: Distância Social, Cultural e Pessoal têm um efeito direto sobre 
Antecedentes do Compartilhamento de Informações. 

Hipótese 3: Distância Física e Temporal têm um efeito apenas indireto sobre 
Antecedentes do Compartilhamento de Informações através do seu efeito nos 
Antecedentes do Trabalho em Equipe. 

No modelo proposto, os fatores relacionados às categorias Antecedentes do Trabalho 
em Equipe e  Antecedentes do Compartilhamento de Informações têm relações mútuas. Além 
disso, foi necessário dividir em dois grupos os fatores relacionados  ao processo de 
comunicação em projetos de DDS, devido as evidências mostrarem que um grupo de fatores 
afeta os fatores do outro grupo. Isto é expresso pela seguinte hipótese: 

Hipótese 4: O efeito de construção relacionado com a categoria Antecedentes da 
Eficácia da Comunicação na Eficácia do Processo de Comunicação é mediado por 
definição da mídia de comunicação, diferentes tecnologias, ferramentas de colaboração, 
alta largura de banda e múltiplos canais de comunicação. 

Este modelo de eficácia do processo de comunicação em projetos DDS é uma 
proposição conceitual que não foi testada por estudos empíricos. No entanto, a compilação 
das evidências identificadas nos estudos secundários fornece algum nível de confiança em sua 
validade. Além disso, as proposições declaradas são apenas exemplos de possíveis relações 
entre as categorias, sendo assim, nem todas as relações de causa-efeito geraram hipóteses. 
Portanto, é necessária uma  investigação futura para refinar e testar estas hipóteses e outras 
que poderão ser derivadas do modelo. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo descreve as considerações finais deste estudo, apresentando uma 
discussão sobre as limitações do estudo, propostas de trabalhos futuros e as conclusões 
obtidas com o trabalho. 

 
5.1. Limitações e Ameaças a Validade  

Apesar da preocupação em utilizar um quadro metodológico rigoroso, esta pesquisa 
possui algumas limitações.  

As limitações mais comuns em revisões e mapeamentos sistemáticos é o possível viés 
introduzido no processo de seleção e imprecisões de extração de dados. Estas são também as 
principais possíveis limitações deste estudo. O protocolo de investigação desenvolvido é a 
medida tomada para evitar o viés de seleção dos estudos. A combinação de pesquisa 
automática em vários fontes de busca e a manual melhora a cobertura do processo de seleção.  

A extração de dados também é considerado um desafio, devido à grande diversidade 
no formato, estilo e conteúdo dos estudos secundários analisados. Verificou-se  pouca 
padronização da estrutura e conteúdo, ocasionando a possibilidade de imprecisão nos dados 
extraídos dos estudos secundários. Em vários estudos, dados importantes não foram 
explicitamente apresentados, forçando a interpretação das informações, sendo possível 
alguma imprecisão nos dados extraídos dos estudos secundários. 

 

5.2. Trabalhos Futuros 

A relevância de um trabalho pode ser avaliada também pelas oportunidades de 
trabalhos futuros que o mesmo provê. Então, buscando obter tal importância, a seguir são 
propostos alguns direcionamentos para novas pesquisas que puderam ser identificados a partir 
desse estudo.  

• É comum na análise qualitativa a realização da verificação com membros (member 
checking), como forma de verificar a precisão da extração e síntese das 
evidências. Um projeto nesta direção poderia entrevistar (utilizando ferramentas on-
line), os autores dos estudos secundários para coletar a avaliação deles quanto à síntese 
realizada a partir dos seus estudos; 

• Associar aos fatores que influenciam o processo de comunicação possíveis práticas 
para minimizar os efeitos identificados e, consequentemente, melhorar a comunicação 
em projetos de DDS; 

• Testar o modelo conceitual com estudos empíricos, a fim de refinar estas hipóteses e 
outras que poderão ser derivadas do modelo; 
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• Por fim, podem ser realizados estudos específicos para alguns dos fatores que foram 
muito citados pelas evidências. Com um trabalho mais direcionado para um ou mais 
efeitos, bem como o aprofundamento da relação entre os fatores e efeitos. 

 
5.3. Conclusões 

Os resultados desta pesquisa mostram que o número de estudos secundários no 
contexto distribuído tem aumentado significativamente. A pesquisa identificou 16 diferentes 
autores e 21 instituições diferentes (de ensino e/ou pesquisa e comerciais) distribuídas entre 
11 países. 

De forma geral, foram identificados 29 fatores que influenciam a comunicação no 
DDS, sendo importante destacar o fator F1. Diferenças Culturais, o qual foi evidenciado por 
40% (8/20) dos estudos secundários. Já dentre os 25 efeitos identificados do processo de 
comunicação, é importante destacar o efeito E1. Incertezas, Mal-Entendidos e Equívocos 
pertencente à classificação Comunicação Não Efetiva, o qual foi evidenciado por 35% (7/20) 
dos estudos secundários e o efeito E4. Qualidade da Comunicação pertencente à classificação 
Comunicação Efetiva, o qual foi evidenciado por 20% (4/20) dos estudos secundários.  

Os resultados deste estudo terciário fornecem à comunidade acadêmica uma visão e 
compreensão mais abrangente sobre os fatores e efeitos do processo de comunicação em 
projetos de DDS e, com isso, mostram lacunas na área que podem ser boas oportunidades para 
futuras pesquisas. Além disso, a abordagem para o processo de comunicação em projetos de 
DDS pode apoiar os profissionais e pesquisadores na identificação dos fatores que 
influenciam o processo de comunicação e a minimização dos possíveis efeitos do processo de 
comunicação identificados pelos estudos secundários, em ambientes experimentais e 
industriais.  
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B1. Introdução 

Revisões sistemáticas provêem meios para executar revisões na literatura abrangentes 
e não tendenciosas, fazendo com que seus resultados tenham valor científico conforme 
mencionado por Travassos (2007). As revisões sistemáticas têm por objetivo apresentar uma 
justa avaliação de um tópico de investigação, usando uma confiável, rigorosa e auditável 
metodologia (KITCHENHAM e CHARTERS, 2007). 

Travassos (2007) apresenta algumas das razões para se realizar uma revisão 
sistemática: Sumarizar evidências existentes sobre um fenômeno; Identificar lacunas na 
pesquisa atual; Fornecer um arcabouço para posicionar novas pesquisas; e, Apoiar a geração 
de novas hipóteses.  

1. Para examinar a extensão, alcance e natureza dos fenômenos de investigação. É uma 
maneira útil para mapeamento de áreas de estudo, onde é difícil visualizar a gama de 
materiais que possam estar disponíveis; 

2. Para determinar a necessidade de uma completa revisão sistemática. 
Nestes casos, um mapeamento preliminar da literatura pode ser realizado para 
identificar se é relevante ou não uma revisão sistemática completa; 

3. Para resumir e divulgar resultados de pesquisa. Esse tipo de estudo de escopo pode 
descrever com mais detalhes os resultados e o alcance da investigação em 
determinadas áreas de estudo, proporcionando assim um mecanismo de síntese e 
divulgação dos resultados da investigação; 

4. Para identificar as lacunas de pesquisa na literatura existente. Este tipo de estudo de 
escopo leva à disseminação de conclusões, a partir da literatura existente, sobre o 
estado global da área investigada. 

Travassos (2007) através de alguns passos confirma e acrescenta novas informações 
sobre o que a fase de planejamento deve contemplar: 

• Objetivos da pesquisa devem ser listados; 

• Questões de pesquisa formuladas (strings de busca preparadas); 

• Métodos que serão utilizados para execução e análise dos dados obtidos; 

• As fontes e seleção de estudos devem ser planejadas; 

• Um protocolo deve ser definido, documentado e disponibilizado. 

Assim, este documento apresenta o protocolo deste estudo terciário baseado no 
protocolo desenvolvido por Kitchenham et al. (2008) e utilizado em Kitchenham et al. (2009), 
Kitchenham et al. (2010) e da Silva et al. (2011), cujo objetivo principal é fornecer uma 
melhor compreensão sobre os fatores que influenciam o processo de comunicação, bem como 
os possíveis efeitos do processo de comunicação que podem ser ocasionados por 
determinados fatores, possibilitando à comunidade científica novas estratégias de pesquisas 
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sobre fatores e efeitos do processo de comunicação em projetos de DDS, de acordo com a 
identificação das questões centrais e lacunas.  

B2. Questões da Pesquisa 

Com objetivo de investigar o conhecimento científico produzido sobre o processo de 
comunicação em projetos de DDS, identificando os fatores que influenciam o processo de 
comunicação, os efeitos identificados do processo de comunicação, bem como a relação dos 
fatores com os efeitos identificados. Esta investigação é guiada por três questões de pesquisa: 

• Q1: Quais os fatores que influenciam o processo de comunicação em projetos de 
Desenvolvimento Distribuído de Software? 

•  Q2: Quais os efeitos identificados do processo de comunicação em projetos de 
Desenvolvimento Distribuído de Software? 

Q3: Quais fatores identificados em Q1 estão relacionados aos efeitos do processo de 
comunicação identificados em Q2 em projetos de Desenvolvimento Distribuído de 
Software? 

 
B3. Estratégia de Busca 
 

Este estudo terciário consiste em uma revisão sistemática de estudos secundários e utiliza 
a mesma metodologia de uma revisão sistemática padrão (KITCHENHAM e CHARTERS, 2007). 
Segundo Kitchenham (2007), uma estratégia deve ser usada para a pesquisa dos estudos, com 
a definição das palavras chaves, bibliotecas digitais, jornais e conferências. A estratégia usada 
nessa pesquisa é apresentada nas próximas subseções. 

 
B3.1. Termos Chaves da Pesquisa  

A construção dos termos de busca foi realizada seguindo a estratégia composta pelos 
seguintes passos: 

1. A partir das questões de pesquisa definidas anteriormente, os principais termos são 
identificados; 

2. É realizada a tradução desses termos para o inglês por ser a língua utilizada nas bases 
de dados eletrônicas pesquisadas e nas principais conferências e eventos dos tópicos 
de investigação; 

3. Sinônimos são identificados baseados em artigos conhecidos e relevantes na área de 
pesquisa; 

4. A string de busca é gerada a partir da combinação dessas palavras-chave e sinônimos. 
São usados os operadores OR (ou) entre os sinônimos identificados e AND (e) entre as 
palavras-chave.  

Os termos e sinônimos identificados são apresentados no Quadro 1. 
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Quadro 1. Termos e Sinônimos 

TERMOS SINÔNIMOS  

Desenvolvimento 
Distribuído de Software 

Distributed software development, Global software 
development, Collaborative software development, Global 
software engineering, Globally distributed work, 
Collaborative software engineering, Distributed 
development, Distributed teams, Global software teams, 
Globally distributed development, Geographically 
distributed software development, Offshore software 
development, Offshoring, Offshore, Offshore outsourcing, 
Dispersed teams. 

Comunicação Communication, Communication Management 
Revisão Sistemática da 

Literatura  
Systematic Literature Review, Systematic Review, 
Systematic Mapping Study, Systematic Mapping. 

Fonte: Elaboração própria 
 

O Quadro 2 apresenta a string de busca gerada para as questões de pesquisa do 
trabalho. 

Quadro 2. String para as cinco questões de pesquisa 

String de Busca 
(Communication OR Communication Management) AND (Distributed software development 
OR Global software development OR Collaborative software development OR Global 
software engineering OR Globally distributed work OR Collaborative software engineering 
OR Distributed development OR Distributed teams OR Global software teams OR Globally 
distributed development OR Geographically distributed software development OR Offshore 
software development OR Offshoring OR Offshore OR Offshore outsourcing OR Dispersed 
teams) AND (Systematic Literature Review OR Systematic Review OR Systematic 
Mapping Study OR Systematic Mapping) 

Fonte: Elaboração Própria 

B3.2. Fontes de Busca 

Segundo Kitchenham (2007), as pesquisas iniciais dos estudos podem ser realizadas 
em bibliotecas digitais, mas isso não é suficiente para uma revisão sistemática, outras fontes 
também podem ser pesquisadas. Pesquisadores da área de pesquisa também podem ser 
consultados para a indicação de fontes de material mais adequado.  

Os critérios para a seleção das fontes foram: (1) disponibilidade de consultar os artigos 
na web; (2) presença de mecanismos de busca usando palavras-chave; e, (3) importância e 
relevância das fontes. Um processo de ampla pesquisa foi realizado à procura de artigos 
publicados no período de  2008 a 2010, combinando pesquisa automática e manual para 
aumentar a cobertura. A busca automática foi realizada em cinco fontes de pesquisa: 

• IEEEXplore Digital Library (httt://ieeexplore.ieee.org/) 

• ACM Digital Library (http://portal.acm.org) 

• Elsevier ScienceDirect (http:// www.sciencedirect.com) 

• EI Compendex (http://www.engineeringvillage2.org) 
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• Elsevier Scopus (http://www.scopus.com) 

A busca manual foi realizada sobre conferências e eventos (Quadro 3), sendo analisado o 
título de todos os artigos publicados em cada fonte usado na busca manual.  

Quadro 3. Fontes de Pesquisa Manual 

Conferências / Eventos 
Agile Conference 2009 e 2010 
GSW 2009, 2010, 2011 – Global Sourcing Workshop 
ICGSE 2009 e 2010 – 4th  e 5th International Conference on Global Software Engineering;   
EASE 2010 - 14th International Conference on Evaluation and Assessment in Software 
Engineering;  
SEAFOOD 2010 - Software Engineering Approaches for Offshore Software Development; 
ESELAW 2008, 2009, 2010 - VII Experimental Software Engineering Latin American 
Workshop 
 WDDS 2008, 2009, 2010 - IV Workshop de Desenvolvimento Distribuído de software  

Fonte: Elaboração Própria 
 
Uma vez que potencias estudos secundários tenham sido obtidos, eles precisam ser 

analisados para que a sua relevância seja confirmada e trabalhos com pouca relevância sejam 
descartados. Tendo em vista isto, nas próximas seções, critérios de inclusão e exclusão são 
definidos para ajudar na análise desses trabalhos. 

 
B4. Seleção dos Estudos 

Os estudos que podem fazer parte dessa pesquisa são: 

• Artigos em Conferências e Congressos; 

• Relatórios Técnicos; 

• Dissertações e Teses; 

Uma vez que estudos potencialmente candidatos a se tornarem estudos secundários 
tenham sido obtidos, eles precisam ser analisados para que a sua relevância seja confirmada e 
trabalhos com pouca relevância sejam descartados. Segundo Travassos (2007) critérios de 
inclusão e exclusão devem ser baseados nas questões de pesquisa. Logo, alguns critérios de 
inclusão e exclusão são definidos nas próximas subseções, baseados nos trabalhos de 
Kitchenham (2007) e Travassos (2007). 

 
B4.1. Critérios de Inclusão 

A inclusão de um trabalho é determinada pela relevância (acredita-se que o trabalho é 
um potencial candidato a tornar-se um estudo secundário) em relação às questões de 
investigação, determinada pela análise do titulo, palavras-chave, resumo e conclusão. Os 
seguintes critérios de inclusão foram definidos: 

a) Estudos que descrevem revisão sistemática da literatura em ambientes de DDS; 



 98

b) Estudos que foquem secundariamente o processo de comunicação em ambientes 
distribuídos, ressaltando os fatores e efeitos; 

c) Estudos que estejam disponíveis para acesso através do serviço de bibliotecas onlines. 

 
B4.2. Critérios de Exclusão 

A partir também da análise do título, palavras-chave, resumo e conclusão, são 
excluídos os estudos que se enquadrem em qualquer dos casos abaixo: 

a) Estudos Irrelevantes: que não respondam as perguntas de pesquisa; 

b) Estudos Repetidos: se determinado estudo estiver disponível em diferentes fontes de 
busca, a primeira pesquisa será considerada; 

c) Estudos Duplicados: caso dois trabalhos apresentem estudos semelhantes, apenas o 
mais recente e/ou o mais completo será incluído, a menos que tenham informação 
complementar; 

d) Estudos Incompletos: que apresentem texto, conteúdo e resultados incompletos. 

 
B5. Processo de Seleção dos Estudos Secundários 

Após a definição das questões de pesquisa, da estratégia usada para a busca dos 
estudos secundários e dos critérios de inclusão e exclusão, o processo de seleção dos estudos 
secundários é descrito abaixo: 

• O pesquisador inicialmente realiza as buscas de acordo com a estratégia de busca 
descrita nas seções anteriores para identificar os potenciais estudos secundários e a 
partir da leitura dos títulos dos trabalhos e palavra-chave que a pesquisa retorna, 
excluem trabalhos que claramente são irrelevantes para as questões investigadas. De 
acordo com Kitchenham (2007), as buscas iniciais retornam uma grande quantidade de 
estudos que não são relevantes, não respondendo às questões ou mesmo não tendo 
relação com o tópico em questão. Logo, estudos totalmente irrelevantes serão 
descartados no início e não serão mantidos em nenhuma lista de estudos excluídos; 

• O pesquisador chega então a uma lista de potenciais estudos secundários. As duas listas 
são então comparadas e os pesquisadores chegam a uma única lista de potenciais 
candidatos. Se houver qualquer discordância na inclusão ou exclusão de um estudo, o 
mesmo deve ser incluído; 

• A partir da lista unificada com os resultados da pesquisa de potenciais candidatos a 
estudos secundários, todos os trabalhos são avaliados pelos pesquisadores, mediante a 
leitura do resumo e conclusão, considerando-se os critérios de inclusão e exclusão, para 
então se chegar a uma lista final de estudos secundários.  

• Os estudos incluídos serão documentados através do Formulário A e posteriormente no 
Formulário C. E todos os trabalhos excluídos e o critério que definiu sua exclusão serão 
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documentados no Formulário B. Posteriormente, cada estudo secundário será lido e 
através do Formulário C, a extração dos dados será realizada. 

Formulário A 

O formulário A deverá ser utilizado para armazenar dados relativos aos trabalhos 
incluídos no estudo. 

TRABALHOS INCLUÍDOS 

ID Fonte Título Ano Autor  Questões de 
Pesquisa 

Número de estudos 
primários analisados 

Bibliotecas 

        

        

        

        

Fonte: Elaboração Própria 

Formulário B 

O formulário B deverá ser utilizado para armazenar dados relativos aos trabalhos não 
incluídos no estudo. 

TRABALHOS EXCLUÍDOS  

ID  Fonte Ano Título  Autor  Critério usado para 
Exclusão 

         
         
         
      

Fonte: Elaboração Própria 
 
Formulário C 

O formulário C deverá ser utilizado para extração dos dados relativos aos trabalhos 
incluídos no estudo. 

FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS  

ID:  Pesquisador:  Data da Avaliação:  
Título do Trabalho:  
Autor:  
Instituição do Autor:  
País da Instituição: 
Fonte de Pesquisa:   Ano de Publicação:  
[x] INCLUIDO - Critérios Utilizados:  
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QUESTÕES DE PESQUISA 

 
Q1: Quais os fatores que influenciam o processo de comunicação em Projetos de 
Desenvolvimento Distribuído de Software? 
 

Q2: Quais os efeitos identificados do processo de comunicação em Projetos de 
Desenvolvimento Distribuído de Software? 
 

Q3: Quais fatores estão relacionados aos efeitos do processo de comunicação em projetos 
de Desenvolvimento Distribuído de Software? 
 
 
 

 
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE  

 

Item Critérios de Qualidade Valores 

CQ1 Os critérios de inclusão e exclusão das revisões são descritos e 
adequados? 

 

CQ2 A pesquisa da literatura provavelmente contemplou todos os estudos 
relevantes? 

 

CQ3 Foi realizada a avalição da qualidade/validade dos estudos incluídos?  
CQ4 A base de dados/estudos foram descritos adequadamente?  

TOTAL   
Observações/Comentários: 
 
 

Fonte: Elaboração Própria 

 
B6. Avaliação da Qualidade 

Em adição aos critérios gerais de inclusão e exclusão, é considerado importante avaliar 
a qualidade dos estudos (KITCHENHAM, 2004). Apesar de não existir uma definição 
universal do que seja qualidade de estudo, a maioria dos checklists incluem questões que 
objetivam avaliar a extensão em que o viés é minimizado e a validação interna e externa são 
maximizadas (KHAN et al., 2001; KITCHENHAM, 2007). 

 
 
B6.1 Critérios de Avaliação 

Para a realização da avaliação dos estudos secundários, algumas questões são 
definidas, essas questões estão disponíveis nessa seção e fazem parte do formulário C da 
Seção B5.  
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O índice de qualidade das revisões foi avaliada usando uma versão antiga aos critérios 
definidos pelo Centre for Reviews and Dissemination (CDR) e  Database of Abstracts of 
Reviews of Effects (DARE), da Universidade York (ATKINS et al., 2004). Esta versão dos 
critérios DARE baseia-se em quatro criérios conforme é mostrado no Quadro 4, onde serão 
utilizados os seguintes níveis de concordância ou discordância: 

• Não complementada (0): deve ser concedido no caso em que o trabalho não atenda 
de forma alguma aos critérios de avaliação, isto é, não existe nada no trabalho que 
atenda aos critérios da questão. 

• Parcialmente contemplada (0,5): deve ser concedido no caso em que o trabalho 
atenda parcialmente aos critérios da questão. 

• Totalmente contrmplada (1): deve ser concedido no caso em que o trabalho atenda 
totalmente aos critérios da questão; 

Quadro 4. Critérios de Qualidade para Avaliação dos Estudos Secundários 

 
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE  

 

Item Critérios de Qualidade Valores 

CQ1 Os critérios de inclusão e exclusão das revisões são descritos e 
adequados? 

 

CQ2 A pesquisa da literatura provavelmente contemplou todos os estudos 
relevantes? 

 

CQ3 Foi realizada a avalição da qualidade/validade dos estudos incluídos?  
CQ4 A base de dados/estudos foram descritos adequadamente?  

TOTAL   
Observações/Comentários: 
 

Fonte: Elaboração Própria 
 

O índice de qualidade final é calculado pela soma das pontuações dos quatro critérios, 
variando de 0 a 4. 

B7. Estratégia de Extração dos Dados 

 Para Kitchenham (2007), o objetivo desta etapa é criar formas de extração dos dados 
para registrar com precisão as informações obtidas a partir dos estudos secundários. Esta deve 
ser projetada para coletar as informações necessárias às questões. Um formulário eletrônico é 
sugerido por vários trabalhos, pois segundo especialistas, o uso pode facilitar a análise 
posterior. Logo, para apoiar a extração e registro dos dados e posterior análise, será utilizado o 
gerenciador de referências Mendeley (http://www.mendeley.com/). Após a coleta dos dados, 
as informações são estruturadas em tabelas do Microsoft Excel™ de acordo com as questões 
de pesquisa, para cada trabalho aprovado pelo processo de seleção, os pesquisadores também 
fazem uso dos Formulários A e C, seção A5.  
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B7.1 Síntese dos Dados Coletados 

Após a coleta dos dados, as informações devem ser tabuladas de acordo com as 
questões de pesquisa, as tabelas devem ser estruturadas de forma a destacar as semelhanças e 
diferenças entre os resultados do estudo (KITCHENHAM, 2007; TRAVASSOS, 2007). 
Como já mencionado, o processo de análise se inicia com a marcação de trechos dos textos 
dos estudos (ou dados qualitativos) que fornecem informação relevante para responder as 
questões de pesquisa 

Os dados extraídos dos estudos são estruturados em tabelas do Microsoft Excel™ de 
acordo com as questões de pesquisa. A síntese dos dados foi baseada no método de 
comparações constantes (GLASER e STRAUSS, 1967), onde as transcrições dos estudos 
possuem um código, referente a um determinado fator/efeito, os quais compõem uma 
determinada categoria. O procedimento de síntese desses dados é apresentado na próxima 
seção. 

Com os dados do estudo terciário que foram extraídos e sintetizados, realizou-se uma 
análise mais detalhada dos mesmos para relacionar os fatores aos efeitos identificados. 
Conforme os dados foram identificados como fatores ou efeitos dos estudos secundários, os 
mesmos eram extraídos e recebiam uma numeração. Os dados recebem a formatação 
conforme mostra o Quadro 5. 

Quadro 5 − Formatação dos Dados 

Fonte: Elaboração própria 

Um estudo secundário codificado pode ter mais de um artigo relacionado, o qual foi 
incluído por meio do processo de seleção e deve ser codificado e associado ao seu respectivo 
estudo secundário, conforme é mostrado no Apêndice A. Para facilitar a síntese das 
evidências os estudos secundários que possuem mais de um artigo relacionado adota-se a 
seguinte regra: o artigo mais antigo é utilizado para compor as estatísticas temporais e o mais 
completo é utilizado para a extração dos dados. 

A síntese das evidências foi estruturada, de acordo com o Grounded Theory (GT), 
método de pesquisa qualitativa rigorosa (GLASER, 1998), o qual foi desenvolvido por Glaser 
e Strauss (1967). O método de análise de dados GT é exemplificado na figura 3.2., 
apresentando tal procedimento para a evidência F9. Ausência de interação face-a-face, o qual 

CÓDIGO SIGNIFICADO DESCRIÇÃO 

C1...Cn Categoria 
Um código atribuído seqüencialmente para as categorias em que 
os fatores e efeitos se enquadram de acordo com os estudos 
secundários avaliados. 

F1...Fn Fator 
Um código atribuído seqüencialmente para os fatores 
identificados nos estudos secundários avaliados. 

E1...En Efeito 
Um código atribuído aos efeitos identificados nos estudos  
secundários avaliados. 

ES...ESn Estudo Secundário Um código atribuído aos estudos secundários analisados 

A1...An Artigos 
Um código atribuído aos artigos que estão associados a um 
determinado estudo secundário 
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foi repetido para os demais fatores e efeitos. Esse procedimento iniciou pela maracação dos 
pontos-chave de cada transcrição do estudo secundário, sendo atribuído um código para cada 
ponto-chave. Um código é  representado pela referência do estudo secundário, fator ou efeito 
correspondente, página e parágrafo do estudo em que a transcrição foi identificada (Ex. 01).  

Código: F9. Ausência de interação face-a-face (ES_02, F9, 6, 3º)                   (Ex. 01) 

O método de comparação constante está sendo utilizado, agrupando estes códigos para 
produzir um maior nível de abstração, por meio dos conceitos subjacentes em GT (Ex. 02).  

Conceito: Encontros presenciais                                                                          (Ex. 02) 

Novamente foi  repetido o método de comparação constante em conceitos para 
produzir um terceiro nível de abstração chamado evidência. Este nível será composto pelos 
fatores e efeitos identicados no estudos secundários, o qual fará parte de um quarto nível de 
abstração chamado Categoria. Esse nível está dividio em três categorias distintas:  C1. Fatores 
Humanos; C2. Localização e Infra-Estutura; C3. Processos e Tecnologias, sendo que cada 
evidência compõem uma categoria (Ex. 03) 

Evidência: F9. Ausência de interação face-a-face                     
Categoria: C1. Fatores Humanos 
 

O fator F9. Ausência de interação face-a-face trata dos encontros ou reuniões 
presenciais entre as equipes de uma organização. A Figura 1.A ilustra como a evidência F9. 
Ausência de interação face-a-face surgiu a partir dos conceitos subjacentes e a Figura 
1.B mostra os níveis de abstração de dados usando GT.  

 
Figura 1. – A: Surgimento da evidência a partir dos conceitos / B: Níveis de abstração 

Fonte: Adaptado de Hoda, Nobel e Marshall. (2010) 

Assim, cada transcrição será identificada por um código, que estará relacionada a uma 
determinada evidência, podendo ser fator ou efeito e cada evidência estará associada a uma 
determinada categoria, conforme apresentado na Figura 3.3, utilizando o exemplo do fator F9. 
Ausência de interação face-a-face. 
   
 

 

(Ex. 03) 
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Figura 2. – Estrutura das evidências de acordo com os níveis de abstração 

Fonte: Elaboração própria 

A síntese das evidências coletadas foi organizada em forma de tabelas, onde 
apresentam a freqüência de ocorrência das evidências, através da contagem do número de 
vezes que a evidência é identificada em diferentes estudos. 

O exemplo da Tabela 3.2 ilustra a síntese dos resultados para alguns fatores 
encontrados. Na primeira coluna são apresentadas as categorias, na segunda os fatores, na 
terceira as referências, ou seja, os estudos secundários que a citaram, e na quarta coluna é 
apresentada a freqüência das citações. 

No exemplo, o fator F1. Diferenças Culturais foi citado em oito Estudos Secundários 
(ES) como um fator que influencia o processo de comunicação de projetos no DDS. A Seção 
4.2 apresenta a análise das evidências e as tabelas com essa organização 

Tabela 1 – Exemplo da organização dos resultados 

Categorias Fatores 
Referências: ES – Estudos 

Secundários 
Quantidade de Estudos 

(Revisões) (%) 

C1. Fatores Humanos F1. Diferenças culturais 
ES_02; ES_04; ES_05; 
ES_14; ES_16; ES_17, 
ES_11, ES_20. 

8/20 (40%) 

C2. Localização  e 
Infra-Estrutura F2. Dispersão geográfica 

ES_03; ES_04; ES_05; 
ES_11; ES_12; ES_15; 
ES_18. 

7/20 (35%) 

C3. Processos e 
Tecnologias 

F10. Definição da mídia de 
comunicação (síncrona e 
assíncrona)   

ES_03; ES_05; ES_15; 
ES_17; ES_18. 

5/20 (25%) 

Fonte: Elaboração Própria 
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APÊNDICE C – Avaliação da Qualidade 

 

Referência 
dos Estudos 
Secundários 

ID 

1 2 3 4 

TOTAL 
Classificação 

da 
Qualidade 

Critérios de 
Inclusão e 
Exclusão 

Contemplação 
de todos os 

estudos 
relevantes 

Avaliação da 
Qualidade/ 

Validade dos 
Estudos 

Descrição 
adequada da 

base de 
dados/estudos 

ES_05 [A6] 1 1 1 1 4 
 (4) 

ES_11 [A14] 1 1 1 1 4 

ES_14 [A17] 1 0,5 1 1 3,5 

 (3 – 3,5)  

ES_18 [A21] 1 1 1 0,5 3,5 

ES_20 [A24] 0,5 1 1 1 3,5 

ES_07 [A9] 1 1 0 1 3 

ES_08 [A10] 1 1 0 1 3 

ES_10 [A12] 1 1 0 1 3 

ES_13 [A16] 1 1 0 1 3 

ES_15 [A18] 1 0,5 1 0,5 3 

ES_19 [A22] 1 1 0 1 3 

ES_02 [A2] 0,5 1 0 1 2,5 

 (2 – 2,5) 

ES_12 [A15] 1 0,5 0 1 2,5 

ES_04 [A4] 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

ES_06 [A7] 1 0,5 0 0,5 2 

ES_16 [A19] 1 0,5 0 0,5 2 

ES_17 [A20] 1 0,5 0 1 2  

ES_03 [A3] 0,5 0,5 0 0,5 1,5  

ES_01 [A1] 0 0,5 0 0,5 1 
 (1 – 1,5) 

ES_09 [A11] 0 0,5 0 0,5 1 

 

 


