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RESUMO 

 
No desenvolvimento de software, a equipe tem papel fundamental na condução e 
execução das atividades. Conhecer esta forma de organização do trabalho no 
desenvolvimento de software é importante para melhorar a efetividade das equipes 
na direção do objetivo final de produzir software de melhor qualidade.  
O método de pesquisa utilizado neste trabalho foi a Revisão Sistemática de 
Literatura, que analisou trinta e sete trabalhos publicados entre os anos de 1981 e 
2010. Foram mapeados o conhecimento sobre as equipes de desenvolvimento de 
software (tipos, propriedades/características, estruturas e funcionamento) e os 
critérios de formação das mesmas. 
Como resultados, identificamos três tipologias dominantes: Bazar, Catedral e Auto-
organizadas. O perfil técnico, o comportamento, a personalidade e outros fatores 
foram identificados como critérios utilizados na formação das equipes. Também 
identificamos os antecedentes necessários para a efetividade do trabalho em 
equipes de desenvolvimento de software. Os resultados podem ser utilizados na 
prática do desenvolvimento de software na indústria, além de mostrar oportunidades 
para novos trabalhos de pesquisa. 
 
 

Palavras-chave: Equipe; Desenvolvimento de Software; Revisão Sistemática. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 
In software development projects, the team has a key role in driving and executing 
activities. Nothing more fair than to be known about this “community” that gathers 
around a common goal and contribute in a complementary to the delivery of 
software, either as a product or a service. Knowing this form of organization is 
important to understand their needs and constantly improve your bottom line, building 
quality software. And besides these teams meet, it is also necessary to know the 
criteria that are used to build them. 
The research method used in this study was the Systematic Literature Review, wich 
examined thirty-seven papers published between the years 1981 and 2010. We 
mapped the knowledge on software development teams (types, 
properties/characteristics, structures, operations) and the criteria for building them. 
As a result, we identified three dominant types: Bazaar, Cathedral and Self-
organized. The technical profile, behavior, personality and other factors were 
identified as criteria used for building teams. We also identified the necessary 
background for effective work in software development teams. The results can be 
used in practical software development industry in addition to showing new 
opportunities for research. 
 

Keywords: Team; Software Development; Systematic Review. 

 

 

  



 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Direcionamento da energia dos indivíduos em equipe (b) e isolados (b) ... 21 
Figura 2: Alguns fatores que podem afetar o desempenho da eficácia de uma 

equipe, de acordo com pesquisas de Guzzo e Dickson [16] ...................... 25 
Figura 3: Passos da SLR .......................................................................................... 37 
Figura 4: Visão geral da estratégia de busca ............................................................ 39 
Figura 5: Visão geral da coleta de dados .................................................................. 43 
Figura 6: Estruturas de equipes de desenvolvimento de software quanto à 

organização ................................................................................................ 63 
 

 

  



 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Modelo para síntese da avaliação da qualidade dos estudos primários ... 48 
Tabela 2: Síntese do volume de estudos primários na fase de coleta de dados 

(valores relativos) ..................................................................................... 50 
Tabela 3: Avaliação da qualidade dos estudos primários ......................................... 55 
 

 

 

  



 

 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1: Taxonomia de Revisão de Literatura de Cooper [21] ............................... 34 
Quadro 2: Classificação da pesquisa ........................................................................ 35 
Quadro 3: Strings de busca da revisão sistemática .................................................. 40 
Quadro 4: Quantidade de trabalhos por faixa de nota na avaliação de qualidade .... 56 
Quadro 5 : Relação de estudos primários da questão de pesquisa Q1 .................... 56 
Quadro 6: Tipos de equipes de desenvolvimento de software .................................. 57 
Quadro 7: Propriedades das equipes de desenvolvimento de software .................... 59 
Quadro 8: Categorias de estruturas de equipes de desenvolvmento de software .... 62 
Quadro 9: Visão geral das estruturas controladas (centralizada e 

descentralizada) ....................................................................................... 64 
Quadro 10: Visão geral do funcionamento de uma equipe de desenvolvimento de 

software .................................................................................................... 67 
Quadro 11 : Relação de estudos primários da questão de pesquisa 2 ..................... 71 
Quadro 12: Distribuição dos estudos primários em grupos de critérios de 

formação de equipes de desenvolvimento de software ............................ 72 
Quadro 13: Critérios de formação de equipes de desenvolvimentos na prática........ 73 
Quadro 14: Associação entre modelos de formação de equipes de 

desenvolvimento de software e estudos primários ................................... 77 
Quadro 15: Testes de personalidade utilizados nos modelos de formação de 

equipes de desenvolvimento .................................................................... 83 
Quadro 16: Comparação dos resultados do trabalho de Da Silva et al.[12] com 

nossa revisão ........................................................................................... 87 
Quadro 17: Critérios de antecedentes de efetividade para montar equipes de 

desenvolvimento de software ................................................................... 88 
 

 

  



 

 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: Distribuição dos estudos primários incluídos por fonte ............................. 51 
Gráfico 2: Síntese do volume dos estudos primários por fonte e classificação ......... 51 
Gráfico 3: Distribuição temporal dos estudos primários ............................................ 52 
Gráfico 4: Distribuição dos estudos primários incluídos por País (período de 1981 

a 2010) ..................................................................................................... 53 
Gráfico 5: Distribuição dos estudos primários por País (período de 2008 a 2010).... 53 
Gráfico 6: Distribuição dos critérios de inclusão nos estudos primários .................... 54 
Gráfico 7: Distribuição das questões de pesquisa nos estudos primários ................. 54 
 

 

 

  



 

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS/ACRÔNIMOS 

 

CMM Capabilty Maturity Model 

EBSE Evidence-Based Software Engineering 

FFM Five-Factor Model 

MBTI Myers-Briggs Type Indicator 

QI Quociente de Inteligência 

RUP Rational Unified Process 

SE Software Engineering 

SLR Systematic Literature Review 

 

 

  



 

 

 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 15 

Enfoque do Estudo................................................................................................. 16 

Objetivos ................................................................................................................ 17 

Estrutura da Dissertação ........................................................................................ 18 

REFERENCIAL TEÓRICO ........................................................................................ 20 

O Estudo de Equipes ............................................................................................. 20 

2.0.1. Eficácias das Equipes ............................................................................ 23 

Equipes na Engenharia de Software ...................................................................... 25 

Revisão Sistemática de Literatura.......................................................................... 31 

METODOLOGIA ........................................................................................................ 35 

Classificação da Pesquisa ..................................................................................... 35 

3.0.1. Classificação segundo Cooper ............................................................... 35 

Ciclo da Pesquisa .................................................................................................. 36 

Procedimentos da Revisão Sistemática ................................................................. 37 

3.2.1. Questões de Pesquisa ........................................................................... 38 

3.2.2. Fontes de Dados e Estratégia de Busca ................................................ 38 

3.2.3. Critérios de Inclusão e Exclusão ............................................................ 40 

3.2.4. Extração dos Dados ............................................................................... 42 

3.2.5. Análise dos Dados ................................................................................. 47 

3.2.6. Procedimentos para Síntese dos Dados ................................................ 49 

RESULTADOS .......................................................................................................... 50 

Visao geral dos estudos ......................................................................................... 50 

4.0.1. Avaliação da Qualidade ......................................................................... 54 

Respostas às questôes de pesquisa q1 ................................................................. 56 

4.1.1. [Q 1.1] Quais são todos os tipos de equipes de desenvolvimento de 
software? ................................................................................................ 57 

4.1.2. [Q1.2] Quais são as propriedades/características de equipes de 
desenvolvimento de software? ............................................................... 59 

4.1.3. [Q1.3] Quais são as estruturas das equipes de desenvolvimento de 
software? ................................................................................................ 61 

4.1.4. [Q1.4] Como uma equipe de desenvolvimento de software funciona 
normalmente? ........................................................................................ 67 



 

 

 

 

4.1.5. [Q 1.5] Como uma equipe de software difere de outros tipos de equipes?
 ............................................................................................................... 70 

Respostas às questôes de pesquisa q2 ................................................................. 71 

4.2.1. [Q2] Quais os critérios de formação de equipes de desenvolvimento de 
software? ................................................................................................ 72 

4.2.2. [Q2.1] O Quais os antecedentes de efetividade para montar uma equipe 
de desenvolvimento de software? .......................................................... 87 

Discussão sobre os resultados Obtidos ................................................................. 92 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 95 

Limitações e Ameaças à Validade ......................................................................... 95 

5.0.1. Influência do Investigador ...................................................................... 95 

5.0.2. Viés de Publicação ................................................................................. 95 

5.0.3. Ameaças à Identificação dos Estudos Primários .................................... 96 

5.0.4. Ameaças à Extração de Dados e Consistência dos Resultados ............ 97 

Trabalhos Futuros .................................................................................................. 97 

Conclusões ............................................................................................................ 99 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................ 100 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS DA REVISÃO SISTEMÁTICA ........................ 103 

APÊNDICE A – Protocolo da Revisão Sistemática ................................................. 107 

APÊNDICE B – Estudos Primários Incluídos .......................................................... 122 

APÊNDICE C – Estudos Primários Excluídos ......................................................... 124 

 

 



15 

 

 

 INTRODUÇÃO 

 

A Engenharia de Software tem contribuído de forma excepcional para a 

Computação sob a ótica de organização, produtividade e qualidade em todas as 

suas áreas de conhecimento. Observando as pesquisas dos últimos anos, notamos 

um crescente número de pesquisas relacionadas aos aspectos humanos da 

Engenharia de Software.  Laughery e Laughery [18] e Nash e Redwine [19] 

apresentam revisões da literatura sobre aspectos humanos com estudos a partir do 

início dos anos 1970. Nestes estudos, já era presente a preocupação com fatores 

focados no indivíduo (identificação e desenvolvimento de habilidades, seleção de 

pessoas, atribuição de tarefas, etc.) e no trabalho em equipe (estruturação, 

desenvolvimento, gerenciamento, etc.). 

O desenvolvimento de projetos de software é uma atividade intelectual que 

depende essencialmente de pessoas, reunidas em grupos ou equipes e trabalham 

para entregar os softwares ou serviços contratados. Weinberg [27] foi um dos 

primeiros autores a considerar a programação como um trabalho individual e social, 

isto é, desenvolvido por indivíduos através do trabalho em equipe. Os “Chief 

Programmer Teams” [3] e “Surgical Teams” [9] foram os primeiros modelos que 

tratavam explicitamente sobre a estrutura e composição de equipes de software.  

Cada vez mais se exige qualidade e produtividade em todos os ramos da 

indústria, inclusive na Engenharia de Software. Saber como essas equipes 

funcionam é de fundamental importância para entender como formar equipes de 

software que sejam eficazes. Os trabalhos de Shneiderman [23] e Constantine [11] 

explicitam diversos fatores que afetam o desempenho de equipes de software, com 



16 

 

 

destaque para a interação entre a personalidade dos componentes, o ambiente de 

trabalho, a composição e a organização das equipes, liderança, desenho das 

tarefas, comunicação, etc. O autogerenciamento tem sido estudado desde os anos 

1950 como uma forma de melhorar a efetividade do trabalho em equipe [25]. Cohen 

[10] defende que o uso de equipes auto-gerenciadas pode resultar também em 

redução de custos, aumento de qualidade e produtividade, maior satisfação dos 

membros da equipe com conseqüente diminuição de absenteísmo e rotatividade. 

Portanto, conhecer o que é uma equipe de desenvolvimento de software, 

sua tipologia, características e critérios de formação assume grande importância 

prática.  

 

 

 ENFOQUE DO ESTUDO 

 

Nesse estudo, a seguinte problemática é levantada: “Quais são os critérios 

de formação de equipes de desenvolvimento de software?”. Guiada por essa 

questão principal, a pesquisa busca investigar o conhecimento produzido sobre a 

formação de equipes de desenvolvimento de projetos de software na Engenharia de 

Software. Mas para entender como uma equipe é formada, é importante conhecer o 

que é uma equipe de desenvolvimento de software, suas características, estruturas 

e seu funcionamento. Para isso, essa dissertação irá responder as seguintes 

questões de pesquisa: 

� Q1: O que é uma equipe de desenvolvimento de software? 
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� Q1.1: Quais são todos os tipos de equipes de desenvolvimento de 

software? 

� Q1.2: Quais são as propriedades/características de equipes de 

desenvolvimento de software? 

� Q1.3: Quais são as estruturas das equipes de desenvolvimento de 

software? 

� Q1.4: Como uma equipe de desenvolvimento de software funciona 

normalmente? 

� Q1.5: Como uma equipe de desenvolvimento de software difere de 

outros tipos de equipes? 

� Q2: Quais são os critérios de formação de equipes de desenvolvimento 

de software? 

� Q2.1: Quais os antecedentes de efetividade para montar uma equipe 

de desenvolvimento de software? 

 

 

 OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo geral investigar e reunir de forma 

sistemática o conhecimento sobre equipes de desenvolvimento de software, a partir 

das questões de pesquisa citadas anteriormente, e entender se existem e quais são 

os critérios utilizados para formar essas equipes, e se existe um meio eficaz de 

montar tais equipes. A partir disso, elaborar uma revisão sistemática que apresente 
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as evidências produzidas nos tópicos em questão que poderão ser utilizadas de, 

pelo menos, duas formas complementares: 

1. Na prática da Engenharia de Software: praticantes em geral e 

especificamente gerentes e líderes de projeto poderão utilizar as evidências 

para guiar processos de seleção de pessoas e formação de equipes de 

desenvolvimento de software, levando em consideração o resultado do estudo 

apresentado; e 

2. Na pesquisa sobre fatores humanos na Engenharia de Software: 

pesquisadores poderão identificar lacunas e inconsistências no conhecimento 

atual e definir novas estratégias para estudos experimentais sobre a formação 

de equipes de desenvolvimento de software. 

 

 

 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Este 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 idéia geral sobre equipes e em particular 

equipes de desenvolvimento de software. Em seguida, é apresentada a metodologia 

de Revisão Sistemática de 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 
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pesquisa e o processo para a realização da revisão sistemática. Por fim, é descrita a 

forma de análise e síntese dos dados extraídos. 

No Capítulo 4 são apresentados os resultados desta revisão sistemática. 

Inicialmente o capítulo apresenta uma análise geral da revisão sistemática como as 

principais fontes, o número de estudos retornados, a distribuição temporal dos 

estudos, entre outras análises. Complementando, são apresentadas as evidências 

encontradas para as questões de pesquisa e, por fim, desenvolvemos uma 

discussão sobre os trabalhos obtidos. 

Finalizando, no Capítulo 5 são apresentadas as conclusões do trabalho, 

onde realizamos 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. 
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 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, apresentamos a base teórica necessária para a realização 

da pesquisa e o entendimento do assunto. O capítulo está organizado da seguinte 

forma: 

0 O Estudo de Equipes: nesta seção são apresentados os conceitos e 

estudos relativos a equipes e sua eficácia; 

0 Equipes na Engenharia de Software: nesta seção apresentamos os 

estudos relacionados a equipes na Engenharia de Software; e 

0 Revisão Sistemática de Literatura: nesta seção são apresentados os 

conceitos sobre Revisão Sistemática de Literatura.  

 

 

 O ESTUDO DE EQUIPES 

 

Tendo o capital humano como um dos principais ativos, o uso inteligente e 

eficaz dos indivíduos disponíveis pode levar algumas Organizações a obter 

vantagem competitiva sobre outras [2]. A formação de equipes refere-se a um amplo 

conjunto de atividades, utilizada no meio industrial e acadêmico como forma de 

melhorar o desempenho. É um fator importante, que traz como foco especializar-se 

em trazer o melhor de uma equipe para garantir o desenvolvimento e a capacidade 

dos indivíduos componentes trabalharem juntos para resolver problemas. 
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Em seu livro, Senge cita a escrita do jogador de basquete Bill Russel sobre 

seu time, o Boston Celtics: 

(nós) éramos uma equipe de especialistas e, como uma equipe 
de especialistas em qualquer área, nosso desempenho 
dependia tanto da excelência individual quanto de nossa 
capacidade de trabalho em conjunto. Nenhum de nós teve de 
fazer um grande esforço para entender que tínhamos de 
complementar as habilidades especiais uns dos outros; era 
simplesmente um fato, e todos nós tentávamos encontrar 
formas de tornar nossa combinação mais eficaz... (apud [22] 
p.285, tradução nossa) 

Essa definição de Russel para o trabalho em equipe enfatiza que não basta 

somente possuir a excelência individual, mas é necessário também que os 

indivíduos tenham a capacidade de trabalhar em conjunto, um complementando as 

habilidades do outro. Assim acontece em qualquer equipe, até mesmo nas equipes 

de desenvolvimento de software. Para isso, Senge chama de “alinhamento”, quando 

um grupo de pessoas funciona como um todo, então os objetivos finais são comuns 

(Figura 1a). Cada indivíduo, em seus diferentes níveis de aprendizagem e evolução, 

apresenta uma visão diferente do seu trabalho, como ilustrado na Figura 1b. Se os 

indivíduos se esforçarem, mas não tiverem o alinhamento necessário em forma de 

propósito comum, visão compartilhada e compreensão de como complementar os 

esforços uns dos outros, o trabalho em equipe irá tornar-se ineficiente. 

 
 

 

Figura 1: Direcionamento da energia dos indivíduos em equipe (b) e isolados (b) 
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Para Belbin [6], as equipes derivam seu conceito dos primeiros jogos, onde 

cada jogador tinha uma posição e uma responsabilidade específica. Apesar das 

habilidades dos jogadores serem importantes, a força da equipe depende de como 

eles se combinam. Em equipes de alto desempenho, cada jogador sabe o momento 

exato de entrar e sair de cena. 

Poucos gestores, responsáveis por formar equipes, desfrutam do luxo de 

começar do zero. Belbin também cita que geralmente os recrutamentos são vistos 

pelas organizações como estritamente requisitos de pessoal, havendo uma política 

de recrutamento padrão, baseado algumas vezes em premissas tais como “o tipo de 

pessoa que tenha sucesso nessa organização é ...” (apud [6], tradução nossa). Mais 

tarde, o impacto dessa seleção será sentido em declarações do tipo: “Somos muito 

bons em fazer as coisas andar, mas não tão bons em acabamento”, ou “Temos 

muitas pessoas inteligentes nesta organização, mas eles são ruins na comunicação 

um com o outro” (apud [6], tradução nossa). Um grande problema é que muitas 

vezes a estrutura da organização não é flexível o bastante para permitir alterá-la 

rapidamente em resposta às mudanças, impondo restrições que impedem as 

pessoas de fazerem mudanças significativas em procedimentos padrões. 

Belbin recomenda que para formar uma equipe bem balanceada é ideal que 

se tenha uma oferta de candidatos razoável, adequada em número e em diversidade 

de talentos e papéis de equipe. Pode-se iniciar a equipe com um indivíduo talentoso 

na área requerida e depois partir para a seleção de candidatos para os demais 

papéis, balanceando dentro dos papéis disponíveis. E para isso, não é suficiente 

montar equipes com bons indivíduos, é essencial que eles sejam peças ideais no 

jogo. 
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Pesquisas sobre equipes têm sido conduzidas nos últimos 20 anos, 

conforme pôde observar Stewart [24], onde ele faz uma avaliação sobre o 

funcionamento das equipes nas organizações. Alguns estudos primários 

contribuíram para o conhecimento mais acelerado de alguns tópicos, porém ainda 

há algumas lacunas sobre o funcionamento das equipes nas Organizações. Dentre 

esses tópicos mais discutidos nos últimos vinte anos, Stewart constatou que os 

tópicos mais explorados nos estudos sobre equipes têm sido os modelos mentais, o 

contexto das equipes, o contexto organizacional, traços de personalidade, 

diversidade da equipe e tempo de vida da equipe, entre outros. 

Vamos utilizar para este trabalho a definição para grupos de 

trabalho/equipes, adotada por Guzzo e Dickson [16]: 

Um grupo de trabalho é feito de indivíduos que se vêem e que 
são vistos pelos outros como uma entidade social que é 
interdependente por causa das atividades que realizam como 
membro de um grupo, que são incorporados em um ou mais 
sistemas sociais maiores (por exemplo, comunidade, 
organização) e que realizam atividades que afetam outros (tais 
como clientes ou fornecedores). (apud [16], p.308, tradução 
nossa). 

Assim como Guzzo e Dickson, vamos utilizar a palavra grupo e equipe com 

o mesmo significado, reconhecendo que pode haver graus de diferenças [16]. 

 

2.0.1. Eficácias das Equipes 

 

Além de conhecer a equipe, seus tipos, suas características, suas 

estruturas, seu funcionamento e como formar essas equipes, é importante conhecer 
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qual seria uma forma eficaz de montar uma equipe. Apenas selecionar indivíduos 

para formar a equipe não dita o seu potencial de sucesso. É necessário que haja 

uma estratégia para conduzir a equipe e ela seguir alinhada numa mesma direção. 

Segundo Bettenhausen [7], algumas variáveis chaves são responsáveis pela 

eficácia do modelo de trabalho em grupo. Dentre estas variáveis estão: estrutura, 

ambiente e tecnologia envolvidos, e como eles se relacionam entre si. Bettenhausen 

identificou alguns fatores dentro de cada variável que influenciam o desempenho e a 

eficácia dos grupos. No contexto da estrutura do grupo, muitos estudos abordam 

sobre modelo de tomada de decisão (centralizado versus descentralizado), o estilo 

de liderança, o tamanho da equipe, a composição do sexo dos membros, as 

diferenças culturais dos membros, a motivação, a personalidade e algumas outras. 

Já no contexto ambiente, há fatores como complexidade e dinamismo da 

organização, e aspectos físicos do ambiente de trabalho como iluminação. E por 

último, no contexto de tecnologia, Bettenhausen encontrou pesquisas sobre 

diferenças entre as interações entre a equipe moderadas por computador e as 

interações face-a-face. 

É difícil medir a eficácia de uma equipe, e para isso vamos utilizar também o 

conceito utilizado por Guzzo e Dickson para eficácia de equipes que é indicada 

pelas (a) saídas produzidas pela equipe (quantidade ou qualidade, velocidade, 

satisfação do cliente, e assim por diante), (b) a conseqüência que um grupo tem 

para seus membros, ou (c) o reforço da capacidade de uma equipe de realizar 

efetivamente no futuro [16]. 

Em sua pesquisa sobre equipes, Guzzo e Dickson [16] encontraram 

pesquisas sobre eficácia nas equipes, onde o objeto de avaliação tem sido coesão, 
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composição e desempenho do grupo, liderança, motivação e objetivo do grupo. São 

questões genéricas que têm recebido mais atenção em relação ao desempenho da 

eficácia em equipes recentemente [16] (ver Figura 2). 

 
 

 

Figura 2: Alguns fatores que podem afetar o desempenho da eficácia de uma equipe, de 
acordo com pesquisas de Guzzo e Dickson [16] 

 
 

 

 
 EQUIPES NA ENGENHARIA DE SOFTWARE 

 

A Computação utiliza o conceito de equipes há muito tempo [26]. Porém 

uma lacuna ainda está presente na Engenharia de Software no que se refere à 

identificação de modelos ou características ideais utilizados na formação de equipes 
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de projetos de software. Ou seja, conhecer o que é considerado no momento da 

formação de equipes.  

Como já citado anteriormente, o desenvolvimento de projetos de software é 

uma atividade intelectual, que depende essencialmente de pessoas, reunidas em 

grupos ou equipes e trabalham para entregar os softwares ou serviços contratados. 

Cada vez mais é exigido qualidade e produtividade em todos os ramos da indústria, 

inclusive na Engenharia de Software.  

Com o avanço dos estudos dos aspectos humanos na Engenharia de 

Software [18,19], outros fatores foram identificados como relacionados ao sucesso 

de um projeto: habilidade de análise, experiência de aplicação, habilidade de 

programação, experiência em máquina virtual, experiência na linguagem, etc. 

O que se observa na prática é que a atribuição de pessoas a papéis, ou 

seja, a formação de equipes de trabalho no desenvolvimento de software é realizada 

de forma não sistemática, que pode depender desde a opinião da gerência do 

projeto até a associação por experiência que o indivíduo desempenha na execução 

de determinada atividade [2].  

Para Acuña et al. [2], o processo de atribuição de pessoas a trabalhos ou 

papéis é de importância inquestionável também nas organizações de software. 

Alguns autores já vêm abordando este tema e tentando entender esse lado da 

Engenharia de Software [1, 2, 14], buscando uma explicação para as atividades de 

gestão de pessoas. Alguns princípios seguiram como guia para tratar sobre este 

assunto, dentre eles: 

� O princípio do melhor talento: usar as melhores e poucas pessoas; 
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� O princípio da combinação do trabalho: encaixar as atividades às 

habilidades e motivação das pessoas disponíveis; 

� O princípio da progressão de carreira: uma organização melhora ao 

longo da auto-atualização das pessoas; 

� O princípio do equilíbrio da equipe: selecionar pessoas que 

complementarão e se harmonizarão entre si; 

� O princípio da eliminação: manter um desajuste na equipe não 

beneficia ninguém. 

Outros autores conhecidos como DeMarco e Constantine [11] também 

consideraram os aspectos humanos como maiores pontos de atenção no 

desenvolvimento de software. 

Apesar dos avanços nessa área, pouco se sabe como estão sendo 

selecionadas, treinadas, organizadas e gerenciadas as pessoas nas equipes de 

desenvolvimento de software na prática. Ou mesmo não se tem encontrado 

pesquisas que sintetizem sobre esse assunto. Acuña et al. [1] relataram que pouco 

se tem conhecido sobre identificar a pessoa certa para um papel: “Gerentes de 

software tipicamente baseiam seus processos na sua experiência, conhecimento 

heurístico, percepção subjetiva e instinto” (apud [1], tradução nossa).  Essa 

constatação foi encontrada também por França et al. [14], que ao final da pesquisa 

nota-se claramente que os gerentes formam suas equipes baseados na sua 

experiência pessoal e na crença do que acreditam ser melhor para suas empresas. 

Como forma de integrar a experiência gerencial com um processo para identificar o 

indivíduo que melhor se adéqua a cada papel, Acuña et al. [1] definiram um 

processo baseado nas capacidades humanas para complementar as atividades de 
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gestão para apoiar o desenvolvimento pessoal e a gestão de recursos humanos na 

Engenharia de Software. Seu processo consiste em três passos: 

A) identificar as habilidades pessoais do indivíduo; 

B) definir os papéis e as habilidades requeridas para o papel; 

C) alocar os indivíduos ao papel que melhor se adéqua a ele. 

Após a experiência, os parceiros industriais demonstraram maior interesse 

em conhecer as habilidades de cada indivíduo e seus papéis como forma de 

melhorar os recursos humanos da organização. 

Da Silva et al. [12] investigaram os efeitos do uso de critérios na formação 

de equipes de desenvolvimento de software de sucesso. Em suas pesquisas 

conseguiram mostrar que o uso consistente de um conjunto de critérios para 

formação de equipes de desenvolvimento de projetos de software está relacionado 

com o sucesso dos projetos. Seu trabalho foi dividido em duas fases; a primeira 

fase, chamada de qualitativa, teve como foco entender quais critérios os gerentes 

utilizam na prática para selecionar engenheiros de software para formar equipes de 

projeto de software. A segunda fase, quantitativa, complementou a primeira fase 

construindo um questionário para entender se há alguma relação no uso de critérios 

de formação de equipes de desenvolvimento de projetos de software com o sucesso 

do projeto. Ao final, concluíram que o uso formal de critérios na formação de equipes 

de desenvolvimento de software tem um efeito positivo no sucesso do projeto. A 

principal implicação destes resultados é que as Organizações podem aumentar as 

chances de sucesso de projetos de software através da adoção de conjunto mais 

formal e detalhada dos critérios de formação de equipe.  
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Gorla e Lam [15] conduziram uma metodologia de pesquisa de estudo com o 

objetivo de encontrar relação entre a composição de personalidade das equipes e o 

desempenho da equipe. Foi utilizado o Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) como 

método para avaliar a personalidade dos indivíduos. No âmbito do sucesso ou 

insucesso do projeto foi utilizado um questionário para avaliar a percepção dos 

membros sobre o desempenho da equipe. Ao final, baseados nos resultados da 

pesquisa, foi possível elaborar uma lista de recomendações para criar uma equipe 

ideal de desenvolvimento de software. 

Em [26] Trower e Moore estudaram o impacto dos objetivos individuais e 

desempenho que a formação das equipes tem sobre o desempenho da equipe. 

Baseado em quatro fatores (tamanho da equipe, objetivos individuais, motivação e 

desempenho) observou-se mais de 65% de variabilidade no desempenho de 

projetos. Foram analisadas variáveis individuais e de equipe, e o estudo corrobora 

com os anteriores sobre o cuidado que se deve ter na formação de equipes de 

projetos de software. 

Após nove anos de estudo e observação, Meredith Belbin, conceituado 

pesquisador na área de gerência de equipes e autor de vários livros, desenvolveu 

uma abordagem à gerência de equipes baseada na teoria de papéis. Em um 

indivíduo não se encontram todas as características desejáveis, mas uma equipe 

pode combinar todas as qualidades exigidas [5]. Em seu livro Management Teams - 

Why they succeed or fail, Belbin descreve seus experimentos, que foram projetados 

para visualizar como certas combinações de indivíduos podem produzir 

determinados resultados. Vários temas são abordados pelo trabalho, incluindo 

traços de personalidade, a síndrome Apolo (onde todos os componentes da equipe 
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apresentam características diferenciais), tamanho de equipe, formação da equipe, 

liderança em equipes, trabalho com equipes fracassadas e equipes vencedoras. 

Pieterse et al. [20] citam a importância de um engenheiro de software ser 

competente no desenvolvimento de software, mas também é necessária aptidão 

para trabalhar em equipe. Nesse artigo, os autores mostram como chegaram a um 

modelo simples de formação de equipe. Encontraram na literatura vários fatores que 

podem influenciar no desempenho de uma equipe de projeto de software, entre eles 

habilidades de trabalhar em equipe, o envolvimento gerencial, as ferramentas e 

métodos de desenvolvimento de software, o tamanho da equipe, a alocação de 

papel de acordo com a personalidade e a diversidade de habilidades. Partindo desse 

modelo, fizeram um experimento e o utilizaram nas diversas fases de um projeto. 

Comprovaram que a diversidade de personalidade é um forte fator de sucesso que 

não pode ser ignorado, principalmente nas fases iniciais de formação da equipe.  

Observa-se que a habilidade e experiência também são fatores importantes 

no resultado final de um projeto de software. Beaver et al. [4] criaram um modelo 

para avaliar e quantificar as habilidade de uma equipe de desenvolvimento de 

software. Foram avaliados vinte e seis projetos de pequena escala e, ao final, 

concluíram que uma seleção com alto grau de experiência e habilidade da equipe de 

desenvolvimento nas fases iniciais do projeto (requisitos, projeto e implementação) 

aumentava a qualidade do produto final. Por outro lado, a seleção de engenheiros 

de software menos qualificados afeta negativamente na qualidade do software. Os 

autores recomendam o uso do modelo de avaliação como forma de entender melhor 

os pontos fortes e fracos dos indivíduos, de forma a evitar atribuir tarefas que não 
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são adaptadas a determinado perfil e dessa forma evitar o impacto negativo na 

qualidade do produto. 

 

 

 REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA 

 

As Revisões Sistemáticas de Literatura (SLR, do inglês Systematic Literature 

Review) são métodos utilizados pela Engenharia de Software Baseada em Evidência 

(do inglês, EBSE – Evidence-Based Software Engineering) com o objetivo de aplicar 

uma abordagem baseada em evidência para a pesquisa e prática de Engenharia de 

Software. Apesar de inicialmente ter originado da área de Medicina [17], muitas 

outras áreas de domínio têm adotado seu uso, por exemplo, Criminologia, 

Enfermagem, entre outras, inclusive a Engenharia de Software. 

Criada como uma metodologia de caráter rigoroso, as SLR’s visam agregar 

evidências sobre determinado assunto através de questões de pesquisa. A primeira 

recomendação para o uso de SLR’s na Engenharia de Software foi sugerida em 

2004 no evento ICSE (International Conference on Software Engineering) por 

Kitchenham e Charters [17]. Mais tarde, Kitcheham et al. elaboraram um guia para a 

realização de SLR para Engenharia de Software [17]. Este guia cobre as três fases 

de uma revisão sistemática: planejamento, condução e relatório da revisão. 

Dentre as razões principais para conduzir uma SLR, destacamos: 

� Sumarizar evidência existente referente a tratamento ou tecnologia; 

� Identificar qualquer lacuna nas pesquisas atuais com objetivo de 

sugerir áreas para maiores investigações; e 
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� Prover um modelo/histórico para posicionar apropriadamente novas 

atividades de pesquisa. 

Toda SLR é definida por um protocolo, um documento que especifica como 

a revisão sistemática será realizada para responder as questões de pesquisa. Esse 

protocolo define as estratégias de busca de forma que o leitor possa assegurar-se 

do rigor e completude do processo. O protocolo define também os critérios de 

inclusão e exclusão para seleção de cada estudo primário, assim como critérios de 

avaliação da qualidade dos mesmos. Dessa forma, a SLR é um estudo 

sistematizado, com regras próprias e passível de auditoria. Segundo Kitchenham e 

Charters [17], um protocolo pré-definido reduz a possibilidade de desvios de 

pesquisa. A estratégia para recuperar as evidências e a definição das questões de 

pesquisa disponibiliza para outros pesquisadores a possibilidade de reproduzir o 

mesmo protocolo, de forma que possam julgá-lo quanto à adequação dos padrões 

definidos para a revisão [7]. 

A SLR contém mais dois tipos de revisão que a complementam: 

� Mapeamento Sistemático: trata de um tipo de revisão de literatura com 

o objetivo de identificar toda pesquisa existente sobre determinado 

tópico, geralmente de caráter exploratório; 

� Revisões Terciárias: são revisões sistemáticas de revisões 

sistemáticas, cujo objetivo principal é responder questões mais amplas 

de pesquisa [17]. 

As três fases de uma SLR são bem distintas entre si, destacando-se as 

fases a seguir: 
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i. Planejamento da revisão: refere-se ao início da revisão. É uma fase 

onde há a identificação da necessidade da revisão, estruturação do 

comitê de revisão e elaboração, avaliação e revisão do protocolo. Neste 

momento se determina explicitamente os critérios que irão ditar a 

inclusão ou exclusão de um estudo primário [17]. A estratégia de coleta 

dos estudos primários deve ser registrada; 

ii. Condução da revisão: nesta fase, dá-se início à execução do protocolo. 

Os estudos primários são selecionados, é realizada a avaliação de 

qualidade e extração e síntese dos mesmos. Tanto Randolph [21] 

quanto Kitchenham e Charters [17] citam a importância de uma revisão 

dos artigos por um segundo pesquisador para confirmar a concordância 

quanto à inclusão e exclusão. Havendo discordância de opiniões, o 

estudo primário deve ser incluído na revisão. Geralmente a avaliação 

dos dados é registrada e extraída em formulários com extensivo 

detalhamento; e 

iii. Relatório da revisão: esta terceira e última fase apresenta o resultado 

da pesquisa em forma de relatório. Os dados extraídos devem ser 

integrados e uma síntese dos mesmos deve ser realizada. 

A revisão sistemática torna possível para o pesquisador realizar um 

mapeamento de conhecimento existente e conhecido previamente no campo de sua 

pesquisa [8]. Segundo Randolph [21], uma revisão de literatura deveria ser 

classificada de acordo com cinco características, conforme sugerido por Cooper’s 

Taxonomy of Literature Review. O Quadro 1 mostra essas características. 
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Dependendo das questões de pesquisa, a quantidade de artigos retornados 

pelos sistemas de busca automatizada pode ser enorme, sendo necessário um 

tempo maior para a revisão. Procurando minimizar este esforço, Randolph [21] 

sugere que seja criado um mecanismo de seleção dos artigos como um filtro, 

separando os artigos potencialmente relevantes daqueles artigos obviamente 

irrelevantes, através da leitura do resumo, título ou alguma outra combinação. Após 

o descarte dos artigos irrelevantes é que os critérios de inclusão seriam utilizados na 

revisão.  

 
 
 

CARACTERÍSTICA CATEGORIA 

FOCO Resultados de pesquisa 
Métodos de pesquisa 
Teorias 
Práticas ou aplicações 

OBJETIVO Integração 
a) Generalização 
b) Resolução de conflito 
c) Construção de ponte-linguística 

Crítica 
Identificação de questões centrais 

PERSPECTIVA Representação neutra 
Exposição de posição 

COBERTURA Exaustiva 
Exaustiva com citação seletiva 
Representativa 
Central ou pivô 

ORGANIZAÇÃO Histórica 
Conceitual 
Metodológica 

PÚBLICO-ALVO Estudiosos especializados 
Estudiosos gerais 
Profissionais ou políticos 
Público geral 

Quadro 1: Taxonomia de Revisão de Literatura de Cooper [21] 
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 METODOLOGIA 

 

Neste capitulo descrevemos a classificação e o ciclo da pesquisa, assim 

como os procedimentos da revisão sistemática.  

 

 

 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

3.0.1. Classificação segundo Cooper 

 

A classificação da pesquisa apresentada nesta Dissertação segundo a 

classificação de taxonomia de Cooper, citada por Randolph [21], está exposta no 

Quadro 2. Foram definidos dois focos para esta revisão sistemática: resultado da 

pesquisa e prática e aplicações. O primeiro foco visa poder ajudar no entendimento 

dos critérios de formação de equipe de desenvolvimento de software. 

Adicionalmente, o foco na prática e aplicações é importante para entender certas 

tendências. 

 
 
 

CARACTERÍSTICA CATEGORIA 

FOCO 
Resultados de pesquisa 
Práticas e Aplicações 

OBJETIVO Integração: Generalização 
PERSPECTIVA Representação neutra 
COBERTURA Exaustiva com citação seletiva 
ORGANIZAÇÃO Metodológica 

PÚBLICO-ALVO 
Profissionais ou políticos 
Estudiosos especializados 

Quadro 2: Classificação da pesquisa 
 



36 

 

 

 

O objetivo central concentra-se na integração e generalização do resultado 

da pesquisa, conhecendo pesquisas anteriores em torno do ponto central das 

questões de pesquisa e integrando todo conhecimento anterior já registrado na 

literatura. 

No âmbito da perspectiva vamos seguir uma linha neutra em relação ao 

assunto, evitando revelar um viés pré-existente do pesquisador. A cobertura dos 

estudos será exaustiva com citação seletiva, onde as fontes de pesquisa e período 

de cobertura serão limitadas, assim como a pesquisa será restrita a apenas 

pesquisas publicadas. 

A organização será metodológica, seguindo a ordem das questões de 

pesquisa para apresentação dos resultados.  

O público-alvo primário envolvido são os profissionais da área de 

Engenharia de Software interessados em conhecer as práticas utilizadas para 

formação de equipes de desenvolvimento de software. Como público-alvo 

secundário estão os estudiosos interessados em Engenharia de Software, e 

especificamente em seus aspectos humanos. 

 

 

 CICLO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada seguindo os passos recomendados por Kitchenham 

e Charters [17] para elaboração de uma SLR. A Figura 3 mostra o esquema destes 



 

 

passos, que tem sido utilizado para conduzir SLR na área de 

Software. 

A necessidade da revisão já foi descrita na 

Seção 0 detalha o planejamento e a 

 

 
 
 
 

 PROCEDIMENTOS 

 

Esta seção discute alguns tópicos do protocolo 

guiou este estudo. O protocolo completo da revisão 

no Apêndice A – Protocolo da Revisão Sistemática

 

• Identificar a necessidade de 
uma revisão

• Especificar as questões de 
pesquisa

• Desenvolver um protocolo de 
revisão

• Avaliar o protocolo de revisão

Planejamento

passos, que tem sido utilizado para conduzir SLR na área de Engenharia de 

A necessidade da revisão já foi descrita na introdução deste documento. A 

o planejamento e a condução desta revisão. 

Figura 3: Passos da SLR 

 DA REVISÃO SISTEMÁTICA 

Esta seção discute alguns tópicos do protocolo da revisão de literatura que 

O protocolo completo da revisão está no final deste documento, 

Protocolo da Revisão Sistemática. 

Desenvolver um protocolo de 

Avaliar o protocolo de revisão

Planejamento

• Identificar a pesquisa
• Selecionar os estudos 
primários

• Avaliar a qualidade do estudo
• Extrair dados e controlar
• Síntese dos dados

Condução
• Especificar os mecanismos 
de divulgação

• Formatar o relatório principal
• Avaliar o relatório
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3.2.1. Questões de Pesquisa 

 

Para entender as equipes e os critérios de sua formação temos as seguintes 

questões de pesquisa: 

[Q1] O que é uma equipe de desenvolvimento de software?  

[Q1.1] Quais são todos os tipos de equipes de desenvolvimento 

de software? 

[Q1.2] Quais são as propriedades/características de equipes de 

desenvolvimento de software? 

[Q1.3] Quais são as estruturas das equipes de desenvolvimento 

de software? 

[Q1.4] Como uma equipe de desenvolvimento de software 

funciona normalmente? 

[Q1.5] Como uma equipe de desenvolvimento de software difere 

de outros tipos de equipes? 

[Q2]  Quais são os critérios de formação de equipes de 

desenvolvimento de software? 

[Q2.1] Quais os antecedentes de efetividade para montar uma 

equipe de desenvolvimento de software? 

 

3.2.2. Fontes de Dados e Estratégia de Busca 

 

Foram definidas três fontes para realizar a busca automatizada levando em 

consideração: (a) disponibilidade de consulta dos estudos primários na web; (b) 



 

 

presença de mecanismos de busca utilizando palavras

acesso gratuito aos documentos. A

a seguir: 

� SCOPUS (http://www.scopus.com)

� IEEE Explorer (http://iiieexplore.ieee.org)  

� ACM (http://portal.acm.org)

A visão geral da estratégia de busca está ilustrada na 

chave foram geradas cuidadosamente e revisadas pelo grupo de validação, baseado 

nas questões de pesquisa visando reduzir o erro e retornar o máximo de

possíveis. O Quadro 3 apresenta as 

 
 
 

Figura 

 
 
 

O foco principal d

desenvolvimento de software

Selecionar 
Fontes strings de 

presença de mecanismos de busca utilizando palavras-chave; e, 

documentos. As bibliotecas digitais selecionadas estão 

SCOPUS (http://www.scopus.com) 

(http://iiieexplore.ieee.org)   

ACM (http://portal.acm.org) 

A visão geral da estratégia de busca está ilustrada na Figura 

chave foram geradas cuidadosamente e revisadas pelo grupo de validação, baseado 

nas questões de pesquisa visando reduzir o erro e retornar o máximo de

apresenta as strings de busca utilizadas na pesquisa. 

Figura 4: Visão geral da estratégia de busca 
 

foco principal desta revisão sistemática é estudar as equipes de 

desenvolvimento de software e como elas são constituídas, por isso tentamos deixar 

Criar 
strings de 
busca

Realizar 
Busca 
piloto

Checar a 
validade/
revisar 

strings de 
busca

Realizar 
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 por último, (c) 

selecionadas estão listadas 

Figura 4. As palavras-

chave foram geradas cuidadosamente e revisadas pelo grupo de validação, baseado 

nas questões de pesquisa visando reduzir o erro e retornar o máximo de estudos 

utilizadas na pesquisa.  

 

a revisão sistemática é estudar as equipes de 

, por isso tentamos deixar 

Realizar 
Busca 
Final
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as strings de busca o mais genérica possível para não deixar de fora nenhum estudo 

que retrate esse tópico. Para testar as strings, realizamos três buscas que aqui 

chamaremos de busca Piloto, procurando refinar essas strings. Ao final chegamos 

ao conjunto de strings presentes no Quadro 3, que retornaram 2.222 estudos 

candidatos para a nossa revisão sistemática. 

 
 

"software team" OU 
"software project team" OU 

"project management team" OU 
"software development team" OU 
"software engineering team" OU 
"software system team" OU 

"software system development team" OU 
"software programming team" OU 

"software developers" OU 
"software developing team" OU 
"software development team" OU 
"program development team" OU 
"program developing team" OU 

"programming team" OU 
"agile team" OU 

"agile development team" OU 
"agile system team" OU 

"agile system development team" OU 
"agile programming team" OU 
"agile developing team" OU 
"open source team" OU 

"open source development team" OU 
"open source system development team" OU 

"open source programming team" OU 
"open source developing team" 

Quadro 3: Strings de busca da revisão sistemática 
 
 
 
3.2.3. Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

A inclusão de um trabalho foi determinada pela relevância em relação às 

questões de investigação, analisando-se o título, resumo e conclusão do estudo na 
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terceira fase da extração de dados. Os seguintes critérios de inclusão foram 

definidos: 

� [I1] Estudos que tratem primária ou secundariamente sobre tipos de equipes 

de desenvolvimento de software; e 

� [I2] Estudos que tratem primária ou secundariamente sobre os critérios de 

formação de equipes de desenvolvimento de projeto de software; e 

� [I3] Estudos que apresentem primária ou secundariamente estruturas e 

características das equipes de desenvolvimento de software. 

Semelhante ao critério de inclusão foi criada uma lista de critérios de 

exclusão, também a partir da análise do título, resumo e conclusão. Foram excluídos 

os estudos que se enquadravam em alguns dos casos a seguir: 

� [E1] Estudos que não respondam nenhuma das questões de pesquisa; 

� [E2] Estudos Repetidos: se determinado estudo estiver disponível em 

diferentes fontes de busca, a primeira pesquisa será considerada; e 

� [E3] 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; 

� [E4] Estudos que apresentem texto, conteúdo e resultados incompletos, ou 

seja, trabalhos com resultados não concluídos não serão aceitos; 

� [E5] Estudos relacionados a tópicos de Ciência da Computação que não 

sejam relativos à Engenharia de Software; e 

� [E6] Estudos que estejam escritos em línguas diferente de português e inglês. 
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3.2.4. Extração dos Dados 

O volume de estudos primários candidatos à revisão devolvidos pelas 

bibliotecas digitais com as strings utilizadas levou a decidir dividir a busca 

automatizada em três fases, conforme ilustradas na Figura 5. As fases são 

seqüenciais e cada fase funcionou como um filtro para a fase seguinte, restringindo 

a quantidade dos artigos selecionados de acordo com o critério de cada fase. A 

seguir, a descrição das atividades realizadas em cada fase: 

� Fase 1: Eliminação dos artigos duplicados, leitura do título e palavra-

chave dos artigos retornados e classificação dos artigos como 

relevantes ou irrelevantes. 

� Fase 2: Tentar recuperar os estudos não disponíveis em outras fontes 

diferentes da original. Caso não fosse possível encontrar 

eletronicamente, foi solicitado ao(s) autor(es) através de e-mail. Para 

isso foi informado o motivo da solicitação. Ao final, excluímos os 

estudos que não conseguimos acesso. 

� Fase 3: Leitura do título, resumo e conclusão dos artigos resultantes da 

fase 2. Quando essa leitura era insuficiente, a introdução podia ser lida 

para facilitar a avaliação de cada artigo pelos critérios de inclusão e 

exclusão. Registro do critério selecionado em formulário. Na divergência 

de opinião dos pesquisadores quanto à inclusão ou exclusão, o artigo 

foi incluído.  

 
 
 



43 

 

 

 
Figura 5: Visão geral da coleta de dados 

 
 
 

Na primeira fase da coleta de dados as referências foram extraídas 

dos engenhos de busca da seguinte maneira: 

Fase 3 

Fase 2 

Fase 1 

Leitura do Título e 
Palavra-Chave 

Biblioteca Digital 
ACM 

Biblioteca Digital 
IEEE Explore 

Biblioteca Digital 
SCOPUS 

515 
estudos 

206 
estudos 

1.494 
estudos 

2.215  
estudos 

910  
estudos 

Avaliação dos estudos pelos 
critérios de seleção 
(inclusão/exclusão) 

729 
estudos 

Estudos Sem 
acesso 

Base de Dados Final para Extração de Dados 
(103 estudos) 
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� Biblioteca Digital ACM: Foi utilizada a opção de busca Advanced Search 

e informada a string de busca conforme o protocolo. Para extrair os 

dados de Autor, Título, Ano, Palavras-chave e Resumo dos estudos 

primários retornados pelo ACM, foi utilizado o gerenciador de referências 

bibliográficas Mendeley (http://mendeley.com). Essas informações foram 

armazenadas eletronicamente em um arquivo, no formato Bibtext, com 

nome “Piloto_03_ACM”, contendo 518 referências. Esse arquivo foi 

exportado para a ferramenta JabRef (http://jabref.org) e, utilizando o 

recurso de retirar duplicidades, foi gravado um novo arquivo, no mesmo 

formato, com o nome “Piloto_03_ACM_JabRef_Candidato”, contendo 

515 referências. Na própria ferramenta JabRef foi criado um campo 

nomeado RELEVANTE para indicar se o estudo primário é relevante 

(SIM) ou irrelevante (NÃO). Em seguida, foi realizada a leitura do título e 

palavra-chave e registrado SIM ou NÃO para o campo RELEVANTE. Ao 

final dessa fase, foram classificados 172 documentos como relevantes e 

343 como irrelevantes. Um arquivo contendo somente os artigos 

relevantes foi gravado com nome “Piloto_03_ACM_Relevante”. 

� Biblioteca Digital IEEE Explorer: Foi utilizada a opção Advanced Search 

do engenho e informada a string de busca conforme o protocolo. Para 

extrair os dados de Autor, Título, Ano, Palavras-chave e Resumo dos 

estudos primários retornados pelo IEEE Explorer, foi utilizado o 

gerenciador de referências bibliográficas Mendeley 

(http://mendeley.com). Essas informações foram armazenadas 

eletronicamente em um arquivo, no formato Bibtext, com nome 
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“Piloto_03_IEEE”, contendo 210 referências. Esse arquivo foi exportado 

para a ferramenta JabRef (http://jabref.org) e, utilizando o recurso de 

retirar duplicidades, foi gravado um novo arquivo, no mesmo formato, 

com o nome “Piloto_03_IEEE_JabRef_Candidato”, contendo 206 

referências. Assim como realizado para as referencias ACM, foi criado 

um campo nomeado RELEVANTE para indicar se o estudo primário é 

relevante (SIM) ou irrelevante (NÃO). Também na ferramenta JabRef foi 

realizada a leitura do título e palavra-chave e registrado SIM ou NÃO 

para o campo RELEVANTE. Ao final dessa fase, foram classificados 120 

documentos como relevantes e 86 como irrelevantes. Um arquivo 

contendo somente os artigos relevantes foi gravado com nome 

“Piloto_03_IEEE_Relevante”. 

� Biblioteca Digital SCOPUS: Foi utilizada a opção Advanced Search do 

engenho e informada a string de busca conforme o protocolo. Como o 

SCOPUS não possibilita o uso da ferramenta Mendely para extração dos 

resultados, foi utilizado a própria opção do SCOPUS para extrair: o 

Export. Com o recurso Export foram extraídos os dados de Autor, Título, 

Ano, Palavras-chave e Resumo dos estudos primários retornados pelo 

SCOPUS. Essas informações foram armazenadas eletronicamente em 

um arquivo, no formato Bibtext, com nome “Piloto_03_SCOPUS”, 

contendo 1.499 referências. Esse arquivo foi exportado para a 

ferramenta JabRef (http://jabref.org) e, utilizando o recurso de retirar 

duplicidades, foi gravado um novo arquivo, no mesmo formato, com o 

nome “Piloto_03_SCOPUS_JabRef_Candidato”, contendo 1.494 
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referências. Assim como realizado para as referencias ACM e IEEE, foi 

criado um campo nomeado RELEVANTE e registrado SIM ou NAO. Ao 

final dessa fase, foram classificados 618 documentos como relevantes e 

876 como irrelevantes. Um arquivo contendo somente os artigos 

relevantes foi gravado com nome “Piloto_03_SCOPUS_Relevante”. 

Os arquivos contendo as referências relevantes de cada fonte foram 

armazenados em um único arquivo: ou seja, os arquivos Piloto_03_ACM_Relevante, 

Piloto_03_IEEE_Relevante e Piloto_03_SCOPUS_Relevante geraram o arquivo 

Piloto_03_ACM_IEEE_SCOPUS_Relevante, contendo 910 referências de estudos 

relevantes no total. Para esse arquivo, foi registrado a fonte de busca original e 

exportado para a ferramenta Excel, onde foram registrados os critérios de inclusão e 

exclusão de cada referencia. Os arquivos individuais de estudos relevantes de cada 

fonte foram exportados para tabelas do MS SQL Server (ACM_Relevante, 

IEEE_Relevante e SCOPUS_Relevante). 

Na segunda fase, iniciamos o armazenamento digital dos estudos 

potencialmente relevantes para análise posterior pelos critérios de seleção (inclusão 

e exclusão). Alguns apesar de não estar disponíveis para download direto pela 

biblioteca digital foram procurados em outras fontes de busca digital, por exemplo, 

no engenho de busca Google. Quando o documento não estava disponível para 

download, tentou-se entrar em contato com o(s) autor(es) solicitando o estudo. Não 

conseguimos ter acesso a 181 estudos, excluindo-os da nossa lista de estudos 

potencialmente relevantes, ficando ao final com 729 estudos. 

Na terceira e última fase da coleta de dados, todos os estudos primários 

classificados como potencialmente relevantes e que estavam disponíveis tiveram o 
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título, o resumo e a conclusão lidos. Seguindo o protocolo da revisão, todos foram 

classificados de acordo com o critério de inclusão ou exclusão. Quando havia dúvida 

na classificação, a introdução era lida. Ainda assim, restando dúvida quanto a incluir 

ou não no estudo, ele foi incluído. Ao final, dos 103 estudos incluídos para a revisão, 

16 estudos são estudos que na dúvida entre incluir ou excluir, foram incluídos. 

Todos os estudos incluídos foram identificados por um código único, que 

segue a seguinte sintaxe: a letra S (de selecionado) mais um seqüencial iniciando 

pelo número um. Por exemplo: S001, S002, e assim por diante. 

As listas de estudos primários incluídos e excluídos nesta revisão estão 

listadas no Apêndice B e Apêndice C, respectivamente. 

 
 
 

3.2.5. Análise dos Dados 

 
Após a extração dos dados, todos os 103 artigos foram inteiramente lidos e 

seus dados extraídos. Para facilitar a análise dos dados, a coleta dos dados foi 

realizada dando ênfase às questões de pesquisa desta revisão. Para isso, 

adaptamos o formulário de coleta de dados utilizado por Dyba et al. [13] e criamos 

um formulário que atendesse a nossa pesquisa (ver Seção 3.5 do Apêndice A – 

Protocolo da Revisão Sistemática), dividido em quatro perspectivas: Identificação, 

Descrição do Estudo, Resultados do Estudo e Observações Referentes as Questões 

de Pesquisa. Na identificação são registradas informações gerais do estudo 

primário, como Identificador, Titulo, Ano, Autor(es), Fonte, se é Empírico, Tipo de 

Documento e Critério(s) de Inclusão utilizado. A parte relativa à Descrição do Estudo 

registra informações sobre objetivos, tipo do estudo, hipótese e amostra, entre 
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outras. No Resultados do Estudo, são registradas informações sobre resultado, 

conclusão, limitações, validação e relevância do estudo primário. Na ultima parte, 

são realizadas sínteses sobre cada questão de pesquisa que o estudo primário trata. 

Cada estudo foi avaliado segundo alguns critérios de avaliação de 

qualidade. Para construir essa avaliação, foi utilizado o formulário de avaliação da 

qualidade dos estudos (ver Seção 4 do Apêndice A – Protocolo da Revisão 

Sistemática), seguindo o modelo do formulário utilizado por Dybå et al. [13]  

apresentado na Tabela 1. Este formulário serve para indicar a qualidade o estudo 

primário, considerando tópicos como projeto de pesquisa, amostragem, grupo de 

controle, coleta de dados, analise de dados, reflexividade, resultados e valor da 

pesquisa. Todos os tópicos dos estudos primários receberam nota zero (não atende 

ao critério de qualidade) ou nota um (atende ao critério de qualidade) na seção de 

detalhamento da qualidade. A qualidade do estudo foi medida pelo total de pontos 

obtidos nos oito tópicos avaliados da seção detalhamento. 

 
 
 
Tabela 1: Modelo para síntese da avaliação da qualidade dos estudos primários 

#ID Projeto 
pesquisa 

Amostra-
gem 

Grupo de 
controle 

Coleta de 
dados 

Análise de 
dados 

Reflexivi-
dade 

Resulta-
dos 

Valor da 
pesquisa 

Total 

S001 0 0 1 1 0 1 0 0 3 

S002 1 1 0 0 1 1 0 0 4 

Etc.          

Total 1 1 1 1 1 2 0 0 - 

Fonte: Dybå et al. [13] 

 
 
 

As informações dos formulários de coleta de dados e avaliação da qualidade 

foram estruturadas e armazenadas em Tabelas do Microsoft SQL Express, para 

facilitar a síntese e extração dos dados. 
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Após leitura completa dos 103 estudos primários selecionados, identificamos 

sessenta e seis estudos que não respondiam as questões de pesquisa de acordo 

com os critérios de inclusão, por isso decidimos excluí-las da base final. Portanto, ao 

final ficamos com trinta e sete estudos para a revisão sistemática. 

A identificação inicial atribuída aos estudos, realizada na última fase da 

coleta de dados, foi mantida. Por esse motivo haverá alguns saltos de número nos 

estudos primários selecionados para esta revisão. 

 
 
 

3.2.6. Procedimentos para Síntese dos Dados 

Após a extração e análise dos dados, foi realizada a síntese mais detalhada 

dos dados de forma a deixar mais claros os resultados gerados pela pesquisa. A 

síntese relaciona as equipes de desenvolvimento de software, seus tipos, 

características, funcionamento e critérios de formação. Partindo da similaridade dos 

dados extraídos, foi realizada uma categorização para cada questão de pesquisa. 

O processo de análise foi realizado com marcação dos textos dos trabalhos 

que fornecem informação relevante para responder as questões de pesquisa. Cada 

texto foi associado a uma categoria ou tópico que o texto provê. 
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 RESULTADOS 

 

Este capítulo fornece uma visão geral dos estudos primários e detalha os 

resultados obtidos na extração dos dados. 

 

 

 VISAO GERAL DOS ESTUDOS 

 

A revisão sistemática foi realizada conforme o planejamento registrado no 

protocolo, resumido na Seção 0 e disponível por completo no Apêndice A – 

Protocolo da Revisão Sistemática. A Tabela 2 mostra a síntese do volume de 

estudos primários em cada fase da coleta de dados. 

 
 
 

Tabela 2: Síntese do volume de estudos primários na fase de coleta de dados (valores 
relativos) 

Fonte de 
Busca 

 Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Estudos 
candidatos 

Estudos 
potencialmente 
relevantes 

Estudos não 
disponíveis 

Estudos 
excluídos 

Estudos 
incluídos 

SCOPUS 1.494 618 154 442 22 
ACM 515 172 27 131 14 
IEEE 206 120 0 118 2 
Total 2.215 910 181 692 37 

 
 
 

Apesar de apresentar 100% de disponibilidade dos artigos, o IEEE teve um 

baixo aproveitamento dos mesmos. O ACM e SCOPUS apresentaram 

indisponibilidade em cerca de 5% e 10% respectivamente. O Gráfico 1 apresenta a 



 

 

distribuição dos estudos incluídos por fonte e o 

estudos primários por fonte ao longo das fases da coleta de dados.

 
 
 

Gráfico 1: Distribuição dos estudos primários incluídos por fonte
 
 
 
 
 

Gráfico 2: Síntese do volume dos estudos primários por fonte e 
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distribuição dos estudos incluídos por fonte e o Gráfico 2 apresenta o volume dos 

primários por fonte ao longo das fases da coleta de dados. 
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Os estudos para os quais não foi possível ter acesso foram excluídos da lista 

de potencialmente relevantes, seja por serem pagos, seja por não termos obtido 

retorno dos autores. A lista final de estudos incluídos está disponível no Apêndice B 

– Estudos Primários Incluídos. Estudos futuros podem utilizar a lista de estudos sem 

acesso para eventuais extensões desta revisão. 

Outro ponto interessante para observar, apesar dos estudos incluídos terem 

sido publicados desde 1981, mais de 50% foi publicada nos últimos cinco anos 

(2006 a 2010). Isso demonstra e confirma que o interesse nas pesquisas de 

formação de equipes de desenvolvimento de software vem crescendo nos últimos 

anos. O Gráfico 3 ilustra a distribuição dos estudos primários incluídos pelo processo 

de seleção ao longo dos anos e o Gráfico 4 mostra a distribuição destes estudos por 

país. 

 
 

 

Gráfico 3: Distribuição temporal dos estudos primários 
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Gráfico 4: Distribuição dos estudos primários incluídos por País (período de 1981 a 2010) 
 
 

 
No geral, os Estados Unidos, Brasil e China lideram em número de 

publicações. Reduzindo a visão para os últimos três anos (2008 a 2010), quando 

houve um salto em número de publicações referentes aos anos anteriores, esses 

países continuam como líderes em número de publicações, conforme ilustra o 

Gráfico 5. 

 
 

 

Gráfico 5: Distribuição dos estudos primários por País (período de 2008 a 2010) 
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Alguns estudos primários atendiam a mais de um critério de inclusão, 

enriquecendo ainda mais o resultado. O Gráfico 6 e o Gráfico 7 ilustram a 

distribuição por quantidade estudos primários selecionados por critério de inclusão e 

por questão de pesquisa, respectivamente. 

 
 
 

 

Gráfico 6: Distribuição dos critérios de 
inclusão nos estudos primários 

 

 

Gráfico 7: Distribuição das questões de 
pesquisa nos estudos primários 

 
 
 
 
 

4.0.1. Avaliação da Qualidade 

 
Na avaliação da qualidade, obtivemos a pontuação individual que está 

detalhada na Tabela 3. A classificação geral da qualidade está exposta no Quadro 4. 
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Tabela 3: Avaliação da qualidade dos estudos primários 

#ID Projeto 

pesquisa 

Amostra 

gem 

Grupo 

de 

controle 

Coleta 

de 

dados 

Análise 

de 

dados 

Reflexi- 

vidade 

Resulta-

dos 

Valor da 

pesquisa 

Total 

S002 1 0 1 1 1 1 1 1 7 

S004 1 0 0 1 1 0 1 1 5 

S009 0 0 0 1 1 1 0 1 4 

S010 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

S011 1 1 1 1 0 1 1 1 7 

S012 0 1 0 1 0 0 0 0 2 

S013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S016 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

S018 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

S019 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

S020 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

S021 0 0 0 1 0 1 1 1 4 

S026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S029 0 0 0 0 1 0 1 1 3 

S030 1 1 0 1 1 0 1 1 6 

S032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S034 1 1 0 1 1 1 1 1 7 

S035 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

S039 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

S041 1 1 0 1 1 1 1 1 7 

S046 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

S048 1 0 1 1 1 0 1 1 6 

S052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S053 0 0 0 0 1 0 1 1 3 

S054 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

S060 1 0 0 1 1 1 1 1 6 

S061 1 0 1 1 1 1 1 1 7 

S064 0 1 0 1 0 0 0 1 3 

S066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S077 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

S079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S081 1 1 0 1 1 0 1 1 6 

S084 1 1 0 1 1 1 1 1 7 

S090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S094 1 0 0 0 1 0 1 1 4 

Total 17 13 8 19 18 11 20 25 0 
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ESTUDOS  
PRIMÁRIOS 

PONTUAÇÃO  
MÍNIMA 

PONTUAÇÃO  
MÁXIMA 

QUANTIDADE DE  
ESTUDOS PRIMÁRIOS 

S002, S011, S016, S018, S020, 
S034, S041, S046, S061, S084 

7 8 10 

S004, S030, S048, S060, S081 5 6 5 
S009, S021, S029, S053, S064, 
S094 

3 4 6 

S010, S012, S013, S019, 
S026, S027, S028, S032, S035, 
S039, S052, S054, S066, S077, 
S079, S090 

0 2 16 

Quadro 4: Quantidade de trabalhos por faixa de nota na avaliação de qualidade 
 
 
 
 

 RESPOSTAS ÀS QUESTÔES DE PESQUISA Q1 

 

Nessa seção, serão apresentados os resultados para cada questão de 

pesquisa Q1, que aborda o que é uma equipe de desenvolvimento de software 

através de seus tipos, propriedades, estruturas e funcionamento. O Quadro 5 

apresenta os estudos que respondem a cada questão. 

 
 

QUESTÃO DE 
PESQUISA 

ESTUDOS PRIMÁRIOS 

Q1.1 S011, S020, S046, S048 
Q1.2 S010, S011, S012, S018, S029,  

S030, S032, S035, S060, S090 
Q1.3 S012, S013, S016, S019, S020,  

S027, S028, S029, S035, S039,  
S046, S090 

Q1.4 S009, S010, S012, S019, S020,  
S027,S028, S034, S035, S084 

Q1.5 S012, S035, S060 

Quadro 5 : Relação de estudos primários da questão de pesquisa Q1 
 

 

 



57 

 

 

4.1.1. [Q 1.1] Quais são todos os tipos de equipes de desenvolvimento de 

software? 

Com essa questão, buscamos identificar os tipos de equipes de 

desenvolvimento de software. Nesta revisão sistemática foram identificados três 

tipos de equipes de desenvolvimento de software nos estudos primários 

selecionados: equipes Bazar, equipes Catedral e equipes Auto-organizadas. No 

Quadro 6 podemos visualizar de forma resumida algumas características desses três 

tipos de equipes e os estudos primários onde são citadas.  

 
 
 

TIPO DE 
EQUIPE 

ESTUDO 
PRIMÁRIO 

CONTROLE DE 
COMANDO 

REPONSÁVEL 
PELA TOMADA 
DE DECISÃO 

EXEMPLO 

CATEDRAL S011, S046, S048 Centralizado Gerência Equipes baseada 
no Rational 
Unified Process 
(RUP) 

BAZAR S046 Descentralizado Membro da equipe Equipes de 
código 
aberto/livre 

AUTO-
ORGANIZADAS 

S020, S048 Descentralizado Compartilhando 
entre membro da 
equipe e gestores 

Equipes Ágeis 

Quadro 6: Tipos de equipes de desenvolvimento de software 
 
 
 

Baytiyeh e Pfaffman [S046] em suas pesquisas sobre as comunidades de 

projetos de software de código aberto e as motivações desse tipo de organização, 

citam uma definição sobre dois estilos de equipes de desenvolvimento de software: 

Bazar e Catedral. No tipo de equipe Bazar, a comunidade está livre dos limites 

corporativos e está aberta à comunidade em todo o mundo. Qualquer membro da 

comunidade (equipe) tem o direito de participar e contribuir para o produto final. As 

equipes consideradas do tipo Bazar são caracterizadas pelo controle de comando 
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descentralizado, onde a tomada de decisão é de responsabilidade compartilhada 

entre os membros da equipe. Por outro lado, nas equipes do tipo Catedral, há o 

conceito de desenvolvimento de software comercial, similar ao estilo hierárquico de 

uma Catedral. Similares ao estudo de caso apresentado por Huckman et al. [S011], 

nas equipes de desenvolvimento do tipo Catedral, também conhecidas por equipes 

Hierárquicas, a atribuição de trabalho para a equipe é realizada pelo gerente de 

projeto, sendo dessa forma centralizada. 

Surge também no novo contexto de metodologias Ágeis, um novo estilo de 

equipe na Engenharia de Software que é uma combinação do estilo Bazar com o 

estilo Catedral: equipes Auto-organizadas. Cohen [10] define equipes auto-

gerenciadas como “grupos de indivíduos interdependentes que podem auto-regular 

seu comportamento em relação a tarefas relativamente auto-contidas”. Ou seja, são 

equipes que possuem uma estrutura de tomada de decisão descentralizada, com a 

distribuição e monitoração do trabalho realizada entre os membros da equipe e a 

gerência, mas que apresenta uma hierarquia interna através da liderança de um 

membro que provê feedback e direção sutil nas atividades ([S020] e [S048]). Nas 

equipes de estilo Auto-gerenciadas e Bazar, o responsável pela atribuição de tarefa 

é o próprio membro da equipe, enquanto que nas equipes Catedral essa 

responsabilidade é da gerência.  
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4.1.2. [Q1.2] Quais são as propriedades/características de equipes de 

desenvolvimento de software? 

Com essa questão, buscamos identificar as características inerentes às 

equipes de desenvolvimento de software. No Quadro 7 apresentamos as 

propriedades e características de uma equipe de desenvolvimento de software de 

forma resumida, com base na revisão realizada, com os respectivos estudos 

primários onde são citadas. 

 
 

CARACTERÍSTICA ESTUDOS PRIMÁRIOS 
É um trabalho intelectual (individual ou em grupo). S010 
Requer uma variedade de habilidades (projeto 
para projeto). 

S012, S018, S029, S035, S090 

Comportamento em relação a regras (formal ou 
informal, dependendo do tipo). 

S030 

Apresentam estágios de crescimento e declínio 
(início, meio e fim). 

S011, S32, S060 

Equipes pequenas, co-localizadas, membros 
generalistas. 

S090 

Quadro 7: Propriedades das equipes de desenvolvimento de software 
 
 

Humphrey [S010] considera o desenvolvimento de software um trabalho de 

natureza intelectual, onde as tarefas podem ser realizadas individualmente ou em 

colaboração com outros membros. 

Cinco estudos são unânimes em afirmar que o desenvolvimento de software 

requer uma variedade de habilidades ([S012], [S018], [S029], [S035], [S090]).  De La 

Barra e Crawford [S029] citam que nenhum membro da equipe de desenvolvimento 

de software possui todo o conhecimento requerido para cumprir todas as atividades. 

Dentre as habilidades requeridas, os autores exemplificam: autonomia, 

comunicação, cooperação e aprendizado, manipulação de conflitos, pressão, 
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formalização, avaliação de desempenho, etc. McGuire [S012] também exemplifica 

essas habilidades: computação técnica, relações com clientes, escrita de 

documentação, depuração de código, gerenciamento de programadores e analistas. 

De acordo com Barret [S035], o tamanho da organização influencia sobre a 

variedade de tarefas executadas por um membro da equipe: em organizações 

pequenas, os indivíduos tendem a gerir e manter todos os sistemas e desenvolver 

uma ampla gama de conhecimento e como tudo se encaixa. Nesse sentido, há 

poucos membros na equipe com muitos conhecimentos mais gerais; porém um 

membro complementa o conhecimento do outro. Com o crescimento do tamanho 

das equipes, nota-se pouca diferenciação nas atividades do dia-a-dia entre os 

desenvolvedores. Nesse caso, há muitos membros na equipe, com atividades mais 

especializadas, e cada membro também complementa o outro [S090]. Ambler [S090] 

complementa que as habilidades requeridas podem variar de projeto para projeto. 

Duggan et al. [S018] exemplificam também essa variabilidade de habilidades entre 

projetos, citando que, ao contrário de atividades fabris que envolvem processos bem 

estruturados e repetitivos, a programação de computador é altamente variável. 

McGuire [S029] relata que a experiência no Centro de Tecnologia de Computação 

Avançada (ACTC – Advanced Computing Technology Centre), da Universidade de 

Calgary, tem levado a melhor utilizar os recursos disponíveis na ACTC através do 

reconhecimento da habilidade do membro para combinar e recombinar a distribuição 

dos membros nas equipes através de diferentes projetos de acordo com as 

habilidades necessárias.  

Outra característica coletada nesta revisão no estudo de Gray et al. [S030] é 

que nas equipes de desenvolvimento de software do tipo CATEDRAL os membros 
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das equipes têm o foco voltado mais em regras e estruturas regimentadas, enquanto 

as equipes do tipo AUTO-ORGANIZADAS são focadas mais em pessoas e suas 

interações. Ou seja, as equipes podem se comportar de maneira formal ou informal 

segundo o seu tipo. 

Além das características citadas anteriormente (trabalho intelectual, 

variedade de habilidades e comportamento), surge outra característica relatada por 

McGrew et al. [S060]: as equipes de desenvolvimento de software apresentam 

estágios de crescimento e de declínio, podendo durar somente pelo tempo do 

projeto como cita Huckman et al. [S011]. Nesse caso as equipes são compostas por 

membros que participam e deixam a equipe ao longo do projeto. Esses estágios de 

crescimento e declínio influenciam no tamanho da equipe ao longo do projeto 

[S032]. 

Há três características que foram observadas na revisão que tratam de 

equipes do tipo Ágeis relatadas por Ambler [S090]: geralmente são pequenas, estão 

co-localizadas e os membros tendem a ser generalistas, ou seja, possuem uma ou 

mais especialidades com um mínimo de conhecimento geral do processo e do 

domínio de trabalho. 

 
 
 

4.1.3. [Q1.3] Quais são as estruturas das equipes de desenvolvimento de 

software? 

Com essa questão, buscamos identificar como as equipes de 

desenvolvimento de software estão estruturadas, quanto à constituição, disposição e 

organização. Dentre os doze estudos primários desta revisão que estão 
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relacionados a esta questão de pesquisa, conseguimos categorizar as estruturas 

das equipes quanto ao tipo da equipe, quanto à localização, organização e papéis 

(ver Quadro 8).  

 
 

CATEGORIA DE ESTRUTURA ESTUDO PRIMÁRIO 
TIPO DE EQUIPE  S013, S016, S020, S027, 

S035, S046 
LOCALIZAÇÃO S039 
ORGANIZAÇÃO S028 
PAPÉIS S012, S019, S029, S090 

Quadro 8: Categorias de estruturas de equipes de desenvolvmento de software 
 

 

 
4.1.3.1. Estrutura por Tipo de Equipe 

Nos tipos de equipes Catedral e Auto-organizadas, encontramos uma estrutura 

mais hierárquica, enquanto que no tipo Bazar a estrutura se assemelha ao formato 

de uma cebola (ver Figura 6).  

As equipes do tipo Bazar, geralmente representadas pelas equipes de código 

aberto, possuem uma estrutura em forma de cebola (Figura 6-b). No estudo primário 

[S016], Zhang investiga a auto-formação de equipe de projeto de código aberto e 

descreve a estrutura dessas equipes: no centro da cebola estão os membros do 

projeto que são responsáveis pela codificação, depuração e manutenção do código-

fonte. Eles são os únicos que possuem privilégios para atualizar versões do código-

fonte. Em torno do núcleo de membros do projeto, estão os contribuintes, ou co-

desenvolvedores, que escrevem código, mas não possuem privilégio para atualizá-

lo. A versão do código-fonte deles é revisada e aprovada pelos membros do projeto. 

Ao redor dos co-desenvolvedores estão os usuários ativos, que contribuem com 
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novas versões através de relatórios de erros, sugerindo recursos adicionais e 

ajudando a responder perguntas dos usuários. Na casca mais externa da cebola, 

estão os usuários passivos, que utilizam o código sem contribuir para o seu 

desenvolvimento. Alguns podem publicar informações relacionadas à instalação e 

configuração do software. Segundo Baytiyeh e Pfaffman [S046] essas comunidades 

podem ter tamanho pequeno ou grande, ter vida longa ou vida curta, estar co-

localizadas ou distribuídas, ser homogênneas ou heterogêneas. 

 
 

 

(a-1) Equipe Catedral  

 

(a-2) Equipe Auto-organizada 

 

(b)Equipe Bazar 

Figura 6: Estruturas de equipes de desenvolvimento de software quanto à organização 
 
 
 
Como ilustrado na Figura 6.a-2, as equipes auto-organizadas, tipicamente 

aquelas associadas aos métodos ágeis. Nos casos de uso de Scrum, possuem 
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papéis como Scrum Master e instrutor técnico em vez de gerentes tradicionais. 

Rettig [S027] diz que são equipes abertas e estruturadas, onde um membro da 

equipe assume o papel permanente de líder técnico, que é responsável pelo 

sucesso do projeto e tem poder de veto nas decisões do grupo. A equipe decide por 

consenso. Além desses papéis, Hoda et al. [S020] relatam a existência do papel do 

representante do cliente na equipe de desenvolvimento de software. Mantei [S013] 

apresentou um estudo sobre estruturas de equipes de desenvolvimento de software, 

e a estrutura dita Democrática Descentralizada se adéqua ao tipo de equipe Auto-

organizada. Nesta estrutura, relata Mantei, a autoridade é distribuída entre os 

membros da equipe e a troca de informações é descentralizada. São equipes 

pequenas onde a liderança do grupo é rotativa. 

 
 

ESTRUTURA VISÃO GERAL 
CENTRALIZADA 
CONTROLADA 

� Autoridade de decisão: Programador 
Chefe 

� Troca de informações: centralizado 
� Há controle rígido de padrões 
� Recomendada para tarefas grandes e 

complexas 
DESCENTRALIZADA 
CONTROLADA 

� Autoridade de decisão: Distribuída entre 
líder de projeto e programadores sênior 

� Troca de informações: descentalizado 
em cada nível da hierarquia 

Quadro 9: Visão geral das estruturas controladas (centralizada e descentralizada) 
 

 
 

Nas equipes de estrutura Catedral, ilustrado na Figura 6.a-1, as equipes estão 

organizadas hierarquicamente, onde existe um responsável pelo projeto e abaixo há 

supervisores responsáveis por um componente ou aspecto do projeto, como relata 

Rettig [S027]. Barret [S035] cita que mesmo as equipes pequenas são 

supervisionadas por um gerente de projeto. Em seu estudo sobre as estruturas das 
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equipes de desenvolvimento, Mantei [S013] ilustra duas estruturas que se 

enquadram nas equipes do tipo Catedral: a estrutura Centralizada Controlada e a 

estrutura Descentralizada Controlada. Uma visão geral dessas duas estruturas está 

descritas no Quadro 9. 

 

 
4.1.3.2. Estrutura por Papéis 

 
Nos estudos relacionados a papéis, ficou bem claro que os membros das 

equipes ocupam um papel bem definido dentro das equipes. McGuire [S012] relata 

os papéis existentes na ACTC: administrador de projeto, assessor técnico, 

coordenador de projeto, assessor de documentação, programador/analista, escritor 

técnico e bibliotecário do projeto. Mesmo as equipes ágeis, que possuem estruturas 

mais informais, possuem papéis bem definidos, conforme relatam Srinivasan e 

Lundqvist [S019] em seu estudo sobre a interseção de métodos ágeis e 

desenvolvimento global de software: desenvolvedor, analista de qualidade, analista 

de negócio, líder de equipe, representante do cliente. De la Barra e Crawford [S029] 

complementam: programador, cliente, testador, controlador, treinador, consultor e 

grande chefe. Alguns membros podem algumas vezes assumir vários papéis [S090]. 

Além de estruturar os membros das equipes em papéis, esses papéis podem 

ser agrupados em duas dimensões: papéis base e papéis de suporte, como citam 

De la Barra e Crawford [S029]. Os papéis de base estão relacionados diretamente 

ao papel criativo e os papéis de suporte estariam relacionados no apoio e na 

condução de outras funções. Ambler [S090] vai mais além, quanto à discussão 

dessa estrutura e característica dos tamanhos das equipes ágeis que utilizam 
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Scrum: as equipes pequenas tomam a forma simples de organização, com um 

treinador, desenvolvedores e Product Owner e possuem o apoio de uma equipe de 

suporte. Já equipes de tamanho médio requerem a presença de um testador e um 

especialista da equipe de suporte na equipe base.  

 
 

4.1.3.3. Estrutura por Localização 

 
 

Algumas vezes, seja por indisponibilidade de membros ou por decisão de 

negócio, as equipes podem estar globalmente distribuídas ao redor do mundo, que 

foi o caso relatado por Battin et al. [S039] na experiência da Motorola na montagem 

e andamento de recursos para um projeto de desenvolvimento global. Algumas 

equipes estavam co-localizadas e outras distribuídas. 

 

 
4.1.3.4. Estrutura por Organização 

 
 

Outra forma de estruturação das equipes de desenvolvimento foi citada no 

estudo de Lui e Chan [S028]: pode-se estruturar uma equipe por módulos do 

sistema ou por fases do processo de desenvolvimento. Por exemplo, uma equipe 

pode ser formada para atender o módulo de Vendas, outra equipe atende o módulo 

de Finanças; ou uma equipe pode estar responsável pelo Projeto, outra equipe ser 

responsável pelo Teste.  
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4.1.4. [Q1.4] Como uma equipe de desenvolvimento de software funciona 

normalmente? 

Com essa questão, buscamos identificar como uma equipe de 

desenvolvimento de software exerce sua função em suas atividades. Os dez estudos 

primários relacionados ao funcionamento de uma equipe de desenvolvimento de 

software estão listados no Quadro 10, que apresenta cada perspectiva de 

funcionamento da equipe em relação ao seu tipo. Toda equipe de desenvolvimento 

de software tem como objetivo final alguma entrega administrativa ou técnica, 

definida no início do projeto [S012]. 

 
 

 
FUNCIONAMENTO TIPO DE EQUIPE 

PERSPECTIVA/ 
ESTUDO 
PRIMÁRIO 

DESCRIÇÃO CATEDRAL BAZAR AUTO-
ORGANIZADA 

Objetivo final 
S012 

Entregas administrativas e 
técnicas 

X X X 

Ciclo de vida 
S012, S019 

Dividido em fases X X X 
Duração fixa dos períodos   X 

Atividades  
S009, S012, 
S028, S034, 
S035 

Execução recursiva/paralelo X X X 
Atividades 
individuais/colaborativas 
(45%) 

X   

Uniformidade   X 
Organização 
S009, S019, 
S027, S084 

Atribuição de papéis 
funcionais 

X X X 

Papel é permanente X   
Papel é rotativo  X X 
Transparência   X 
Reuniões diárias   X 

Papel do líder 
S010, S020 

Gerente atribui atividades X   
Equipe atribui atividades  X X 
Motivar e liderar X X X 

Quadro 10: Visão geral do funcionamento de uma equipe de desenvolvimento de software 
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As equipes de desenvolvimento de software envolvidas em projetos estão 

envolvidas em atividades que, tradicionalmente, possuem um ciclo de vida bem 

definido, com as seguintes fases: análise, projeto, codificação, teste, implementação, 

manutenção e documentação [S012]. Srinivasan e Lundqvist [S019] relatam que 

uma das diferenças entre equipes que adotam o tipo Catedral e Auto-organizadas é 

que, nesta última, cada iteração é executada em períodos fixos, por exemplo, de 

duas semanas. As atividades, denominadas stories, são anotadas em um quadro e 

enfileiradas de acordo com o status: desenvolvimento, integração, teste.  

Barret [S035] comenta que “o desenvolvimento de software não é uma 

atividade uniforme, as tarefas podem ser organizadas de várias maneiras, 

dependendo, em parte, do tipo de software a ser desenvolvido” (grifo nosso). 

McGuire [S012] apresenta outra perspectiva sobre as atividades da equipe de 

desenvolvimento de software: elas realizam atividades que podem ser recursivas e 

outras que podem ser realizadas em paralelo. Em 2006, Lui e Chan [S028] em seu 

estudo explorando as atividades de programação classificaram essas atividades em 

seis tipos: 

� Tarefas aditivas: são tarefas que podem ser divididas de maneira que 

os membros da equipe executem o mesmo trabalho; 

� Tarefas conjuntivas divisíveis: são tarefas que quando divididas cada 

membro da equipe realiza uma função diferente de acordo com sua 

habilidade; 

� Tarefas conjuntivas unitárias: são tarefas que não podem ser 

divididas. Se um membro trabalha mais devagar, todo o processo é 

afetado; 
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� Problemas disjuntivos: são problemas que requerem que toda a 

equipe participe da solução. Nessas situações o membro com mais 

alto desempenho compensa a fraqueza de outros membros; 

� Tarefas compensatórias: são tarefas que lidam com incerteza e todos 

os membros contribuem para estimá-las; e, 

�  Tarefas discricionárias: quando a equipe pode decidir como combinar 

seus esforços para resolver um problema. 

Gonçalves et al. [S034], ao apresentar estudos iniciais para entender como o 

tempo dos desenvolvedores de software é distribuído ao longo do seu dia de 

trabalho, identiticaram que são executadas atividades individuais e atividades 

colaborativas, sendo esta última responsável por 45% do tempo. Além disso, 

observaram que se utiliza 46% do tempo em procura de informações sobre 

implementação e regras de negócio e 42% do tempo é gasto para compartilhar 

informação. Chong [S009] analisando e comparando equipes XP e não-XP, 

observou que as equipes XP revelaram uma rotina de trabalho uniforme através dos 

membros da equipe. Já nas equipes não-XP, o trabalho variava dia-a-dia de 

indivíduo para indivíduo. 

Quanto à organização das atividades, há um consenso nos estudos sobre 

atribuição de papéis para a execução das atividades. Segundo Karn et al. [S084] as 

atividades são cooperativas com diferentes papéis participando nas atividade e 

comunicando-se entre si. Rettig [S027]informa que há equipes que atribuem 

permanentemente um papel para cada membro da equipe e a atribuição pode ser 

rotativa para melhor encaixe em situações de mudança e habilidades especiais. 

Srinivasan e Lundqvist [S019] citam que equipes ágeis têm reuniões diárias para 
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avaliar o status atual das tarefas, definirem as atividades do dia e escolher os pares. 

Nas observações de equipes que adotam XP e as que não adotam, Chong [S009] 

observou que equipes XP tem consciência do que está acontecendo com todo a 

equipe, possuindo as informações acessíveis e disponíveis sobre o status das 

atividades para qualquer membro da equipe. 

Algumas atividades podem ser executadas por papéis diferentes na equipe, 

dependendo do tipo da equipe. Hoda et al. [S020] ilustram essa característica 

citando que em equipes tradicionais (Catedral) o gerente define os objetivos da 

equipe, atribuindo as atividades individuais para os membros e micro-gerencia essas 

atividades. Já nas equipes Auto-organizadas há um suporte gerencial que dá 

liberdade para a própria equipe se organizar e dando poder para definição e 

distribuição das atividades. Mas independente do tipo de organização da equipe, 

uma vez selecionado seus papéis e alocado tarefas entre os membros, o líder é 

responsável por motivar e liderar a equipe [S010]. 

 

 

 

4.1.5. [Q 1.5] Como uma equipe de software difere de outros tipos de equipes? 

Com essa questão, buscamos identificar como uma equipe de 

desenvolvimento de software se diferencia de outros tipos de equipes. Esta revisão 

só encontrou três estudos que respondem a esta questão: S012, S035 e S060. 

McGrew et al. S060] analisaram dez equipes pequenas de desenvolvimento 

de software e citam que as equipes de desenvolvimento de software se diferenciam 

de outras equipes por quase sempre permanecerem juntas por anos para 
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desenvolver, manter e melhorar um produto. Outros tipos de equipes podem ser 

formadas para um período pequeno de tempo, para realizar um objetivo simples e 

seguir um estágio de encerramento. Alem desse tempo de vida da equipe, eles 

citam que as equipes de desenvolvimento de software tem múltiplos propósitos, não 

entregando somente um produto. 

Além do tempo e propósito final, as equipes de desenvolvimento de software 

apresentam certa flexibilidade quanto aos horários e alocação de pessoas.  McGuire 

[S012] exemplifica isso quando cita o exemplo da ACTC para alocação flexível de 

pessoas com o objetivo de maximizar a utilização de recursos para não haver 

ociosidade. E Barret [S035] exemplifica através da Vanguard, que os horários são 

flexíveis e orientados a tarefas. 

 

 

 RESPOSTAS ÀS QUESTÔES DE PESQUISA Q2 

 

O Quadro 11 apresenta a lista dos estudos primários que respondem às 

questões de pesquisa 2. Cada questão será detalhada em uma Seção diferente. 

 
 

QUESTÃO DE 
PESQUISA 

ESTUDOS PRIMÁRIOS 

Q2 S002, S012, S016, S019, S026, S028, 
S030, S032, S035, S041, S046, S048, 
S052, S053, S061, S064, S066, S077, 
S079, S081, S094 

Q2.1 S004, S010, S011, S021, S026,  
S027, S028, S041, S048, S053, 
S054, S061, S064, S066, S084,  
S094 

Quadro 11 : Relação de estudos primários da questão de pesquisa 2 
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4.2.1. [Q2] Quais os critérios de formação de equipes de desenvolvimento de 

software? 

Com a questão de pesquisa P2, buscamos identificar as exigências 

requeridas pelos gestores no momento de compor as equipes de desenvolvimento 

de software. Na fase de análise, dois tipos de estudos foram identificados: (a) 

estudos baseados na prática da indústria e academia, e (b) estudos propondo 

modelos de formação de equipes de desenvolvimento de software (testados ou não 

empiricamente). O Quadro 12 fornece uma visão geral dos estudos primários e os 

grupos que compõem. 

 
 
 

GRUPO ESTUDOS PRIMÁRIOS 
CRITÉRIOS DE FORMAÇÃO DE 
EQUIPES (PRÁTICA) 

S012, S016, S019, S032, S035, 
S046, S053, S064  

MODELOS DE FORMAÇÃO DE EQUIPES S002, S018, S026, S028, S030, 
S041, S048, S052, S061, S066,   
S077, S079, S081, S094 

Quadro 12: Distribuição dos estudos primários em grupos de critérios de formação de equipes 
de desenvolvimento de software 

 
 
 
 
4.2.1.1. Critérios de Formação de Equipes 

Há uma divisão clara nos estudos que abordam os critérios de formação de 

equipes de desenvolvimento de software na prática, seja na indústria ou acadêmica. 

Os critérios utilizados pelas equipes do tipo Bazar, por apresentarem uma formação 

de equipes por meio de adesão e não atribuição, são bem distintos dos critérios 

utilizados pelas equipes do tipo Catedral e Auto-organizadas. (ver Quadro 13). 
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Os membros das equipes do tipo Bazar, como já citado anteriormente, 

aderem às equipes voluntariamente. Zhang [S016] identificou os fatores que levam 

os desenvolvedores a participarem de uma comunidade (que podem ser 

consideradas equipes) e contribuir para o desenvolvimento de um software. Os 

desenvolvedores estão mais propensos a aderir a um projeto iniciado por alguém 

com quem eles já desenvolveram fortes laços em projetos anteriores. Outro aspecto 

observado é que os membros aderem a projetos com equipes maiores: a cada 

membro novo aumenta em doze vezes a probabilidade de outro membro participar 

da equipe. Os projetos criados para receber doações também possuem mais 

chances de atrair desenvolvedores adicionais para a equipe. E se o desenvolvedor é 

inexperiente no ambiente Open Source, ele dá preferência a aderir a equipes de 

projetos recém-iniciados. Além disso, algumas características influenciam a adesão: 

sociabilização, altruísmo, possibilidade de aprendizagem e criação [S046]. 

 
 
 
TIPO DE EQUIPE CRITÉRIOS 

ADESÃO/FORMAÇÃO DE 
EQUIPES 

ESTUDOS 
PRIMÁRIOS 

BAZAR 

Familiaridade com equipe S016 
Necessidade de sociabilização S046 
Altruísmo S046 
Doações de usuários S016 
Projetos recém-iniciados S016 
Possibilidade de aprendizagem S046 
Possibilidade de criação S046 
Equipes maiores S016 

CATEDRAL  
E  
AUTO-ORGANIZADAS 

Perfil técnico S012, S019, S032, 
S035, S053, S064 

Comportamento S019, S032, S064 
Personalidade S019, S053 
Preferência S032, S064 
Indicação S035 
Disponibilidade S032 

Quadro 13: Critérios de formação de equipes de desenvolvimentos na prática 
 



74 

 

 

Nas equipes do tipo Catedral e Auto-organizadas foi possível categorizar os 

estudos primários em seis grupos: perfil técnico, comportamento, personalidade, 

preferência, indicação e disponibilidade. 

O critério perfil técnico foi o mais citado nos estudos primários. Ao discutir o 

desenvolvimento de software integrado e técnicas de gestão que são utilizados em 

uma Empresa no Canadá, McGuire relata que a Empresa considera agrupar todo 

indivíduo por competências, e os papéis são atribuídos à medida que os projetos 

iniciam e finalizam [S012].  Portanto, no estudo [S012] a Empresa organiza a 

formação das equipes de acordo com as habilidades técnicas do indivíduo e as 

necessidades do projeto. 

No estudo [S019], Srinivasan e Lundqvist identificaram diferentes formas de 

seleção de pessoal em cada empresa investigada. Na BankCo a organização se 

apresenta extremamente seletiva com seus profissionais, dando importância ao 

largo nível de experiência que as pessoas apresentam, mas que ainda não atingiram 

o pico de sua carreira. Já na AgileCo, o processo de seleção de pessoal para 

compor as equipes é longo e detalhado, estruturado em três fases (testes de 

codificação, entrevista técnica e entrevista com pessoal de Recursos Humanos) 

antes da oferta de emprego ser realizada. Os candidatos são avaliados quanto aos 

aspectos de experiência anterior, habilidade de pensar independentemente, testes 

de codificação e capacidade analítica. Para cargos gerenciais, também são exigidas 

capacidades para orientar, motivar e gerenciar equipes. 

Goebel III, no estudo primário [S032], faz um relato da experiência da 

organização que ele representa, mostrando como a adoção de métodos Ágeis 

mudou a política de recursos humanos.  O modelo da organização para gerência da 
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distribuição de pessoas no portfólio de projetos já rendeu vários prêmios. 

Trabalhando com métodos Ágeis, a organização sentiu a necessidade de melhorar a 

habilidade de mover os recursos entre os projetos. A rotação dessas pessoas é 

planejada por um grupo específico de pessoas, representada pelo gerente de chão 

de fábrica, como eles chamam (Factory Floor Manager). Essa equipe tenta alinhar 

vários aspectos para formar, porém o fator mais importante é a competência técnica, 

que são os aspectos mais observados nas fases de recrutamento realizadas em 

conjunto pelo setor de Recursos Humanos e a equipe que precisa do novo membro. 

Ao investigar os fatores que influenciam a eficácia das equipes de 

desenvolvimento numa das maiores indústrias de tecnologia, Demirors et al. [S053] 

conseguiram identificar os aspectos considerados pela Microsoft no momento de 

contratação dos seus funcionários para compor as equipes de desenvolvimento de 

software. Uma das estratégias da Microsoft é contratar pessoas especialistas em um 

assunto técnico e que possuam conhecimento de negócios. 

Hilburn [S064] descreve sua experiência de ensino num curso introdutório de 

Engenharia de Software, onde um grande tempo e esforço são dedicados à 

formação das equipes. Um dos critérios utilizados para formar as equipes é o 

balanceamento de acordo com as habilidades do estudante. Sobre as habilidades 

dos estudantes são coletadas informações sobre experiências anteriores de trabalho 

em equipe, experiência técnica, experiência em liderança e preferência entre os 

papéis de desenvolvimento. 

Além dos fatores descritos anteriormente, um estudo relacionado ainda ao 

critério perfil técnico declara que uma empresa tem como critério de seleção a 
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escolha de profissionais com pouca qualificação técnica. Os autores justificam que a 

a empresa defende que a mobilidade entre os papéis vem com a experiência.  

Falando sobre o critério comportamento, o estudo [S019] aborda-o através 

da experiência da FinServiceCo, que acredita que com o tempo cada empresa cria 

sua própria cultura, atraindo para seu quadro funcional pessoas com personalidade 

similar. Essa adaptação cultural também foi observada na AgileCo. Para cargos 

gerenciais, também são exigidas capacidades para orientar, motivar e gerenciar 

equipes. Os estudos [S032] e [S064] informam que a habilidade de trabalho em 

equipe também é um critério considerado na formação de equipes de 

desenvolvimento de software. 

O critério personalidade, junto com comportamento, são os critérios mais 

citados. Em uma das três empresas que Srinivasan e Lundqvist [S019] analisam, a 

habilidade de pensar independentemente é um critério considerado na formação de 

equipes. Na Microsoft [S053], observa-se que além dos critérios já citados 

anteriormente, são considerados os indivíduos inteligentes (com alto QI) e que 

sejam ambiciosas. 

Os itens preferência do indivíduo por um papel, indicação e disponibilidade 

são citados nos estudos como critérios utilizados na formação de equipes de 

desenvolvimento de software, porém com menos ênfase que os demais. 

 

4.2.1.2. Modelos de Formação de Equipes 

Dentre os modelos apresentados nos estudos primários para formação de 

equipes de desenvolvimento de software, podemos claramente dividi-los em dois 

grupos: os modelos que de alguma forma foram validados, testados ou comparados 
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empiricamente ou com um projeto real e os modelos que não chegaram a ser 

avaliados empiricamente. Observamos no Quadro 14 que o critério perfil técnico é o 

mais citado dentre os demais critérios, seguido de personalidade. Vale ressaltar, que 

nesses modelos, o critério personalidade refere-se a algum teste formal de 

personalidade utilizado pelos pesquisadores, e não avaliação informal. A seguir, 

vamos apresentar os resultados por critério. 
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TESTADO 

S002      X 
S030 X X X  X  
S041 X X     
S066 X X X    
S094 X X     

NÃO TESTADO 

S018 X      
S026 X      
S028 X      
S048 X      
S052 X      
S061  X     
S077 X   X   
S079 X      
S081 X X     

Quadro 14: Associação entre modelos de formação de equipes de desenvolvimento de 
software e estudos primários 

 
 
 
O estudo [S018] descreve uma abordagem para alocação de equipes de 

desenvolvimento de software, considerando somente a equipe de programação com 

atividades bem definidas e processos repetitivos. Foi elaborado um algoritmo que 
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leva em consideração a interdependência entre as tarefas, e tem como objetivo 

chegar ao menor tempo e melhor qualidade (medida em número de erros gerados). 

O otimizador foi construído com algoritmo genético e possui duas entradas: detalhes 

do pacote (em termos de complexidade, linhas de código) e equipe de software 

disponível (competência em cada pacote de especialização por nível de 

competência: novato, mediano, bom, muito bom e especialista). Como entrada, foi 

escolhida uma equipe com habilidades diversificadas, alguns com muita qualificação 

e alguns com pouca qualificação. Após algumas execuções, observou-se que os 

dois engenheiros mais qualificados ficaram alocados todo o tempo do projeto e os 

profissionais menos qualificados ficaram ociosos por alguns períodos. 

Usando elementos dos indivíduos tais como conhecimento, habilidades, 

especialização e inter-relacionamento entre as tarefas dos participantes aliado com 

as características do perfil requerido, Plekhanova e Offen [S026] montaram um 

modelo matemático para encontrar a alocação de recursos humanos baseado nas 

características do projeto, no contexto econômico e nos requisitos do cliente. O 

modelo, publicado no estudo primário [S026], avalia as habilidades e conhecimentos 

dos membros individualmente e através de modelos matemáticos e mapeia os perfis 

de habilidades disponíveis, os reservados e os ausentes. 

Considerando que em desenvolvimento de software diferentes tarefas 

exigem uma equipe que combine as forças dos seus membros de diferentes 

maneiras [S028], Lui e Chan sugerem que a composição da equipe pode ser 

realizada por módulos do sistema ou por fases do processo do desenvolvimento. Em 

seu estudo primário [S028] os autores tentam entender as tarefas envolvidas no 

processo de desenvolvimento de software para poder atribuir melhor as pessoas às 
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tarefas mais adequadas ao seu perfil técnico. Os autores consideram importante 

esse conhecimento nessa era Ágil, já que ênfase agora recai mais sobre as pessoas 

e a atividade de programação, e não mais em processos e papéis como era antes. 

Por exemplo, tarefas de projeto e codificação são classificadas como tarefas 

Aditivas, que são tarefas que podem ser subdivididas em sub-tarefas exigindo que 

todos os membros façam o mesmo trabalho. Nesse caso o desempenho da tarefa 

depende da soma do todo. Outro exemplo seriam as tarefas do tipo Conjuntivas 

Unitárias que, diferente das tarefas Aditivas, não são divisíveis. Todos os membros 

da equipe trabalham em diferentes funções de acordo com suas habilidades, mas 

que vão requerer integração para gerar o final. Então, nessas tarefas o desempenho 

cai sobre o membro menos competente, pois o produto final só estará pronto quando 

todos os módulos estiverem prontos e funcionando. Um exemplo dessa tarefa no 

processo de desenvolvimento de software seria a atividade de Integração. 

No estudo [S030] os autores tentam formar uma equipe Ágil baseada na 

similaridade dos membros. Dentre os aspectos considerados para compor essa 

similaridade, Gray et al. [S030] elegeram experiência, habilidades de programação e 

auto-eficiência. Com essa pesquisa, os autores confirmaram que as similaridades 

nas habilidades dos membros da equipe apresentaram bons resultados na vontade 

da equipe se adaptar às práticas fundamentais do XP. 

Feldt et al. [S041] mostram como principal idéia capturar o conhecimento 

sobre as preferências de Engenharia de Software individuais, e seus 

comportamentos e desempenho para auxiliar os gestores no momento da formação 

das equipes. Tempo de experiência, papel desempenhado, ferramentas e processos 

utilizados pelo indivíduo são analisados. 
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Simplesmente colocar indivíduos juntos e esperar que eles automaticamente 

saibam trabalhar em equipe não é suficiente, segundo Moe et al. [S048]; é 

necessário saber como organizar a equipe. Moe et al. [S048] observam cinco 

equipes em três grandes organizações que introduziram práticas de 

desenvolvimento de software Ágeis. Na análise, eles recomendam que no processo 

de formação de equipe se valorize os generalistas em vez de especialistas. 

Xu et al. em [S052] propõem um modelo de colaboração entre projetos 

baseado em papéis. A atribuição é feita considerando-se três elementos básicos: o 

papel, a tarefa e o recurso. No papel, considerado um catálogo, são registradas o 

conjunto de habilidades requeridas para o referido papel. Na tarefa, consideram o 

objetivo, as saídas, o papel requerido e a duração. Para os recursos são registrados 

os nomes e habilidades de cada indivíduo. No primeiro passo, os recursos são 

obtidos acoplando-se os papéis necessários com os indivíduos que possuem as 

habilidades requeridas para o papel. Ao final dessa alocação, é possível que 

algumas tarefas fiquem sem recursos apropriados devido à lacuna de habilidades 

dos indivíduos. Então há um segundo passo em que o papel será alocado para 

satisfazer a alocação dos papéis sem atribuição, escolhendo-se o indivvíduo que 

possui o conjunto de habilidades mais similar para assumir o papel.  

Outro modelo, proposto por Shujuan et al. [S066], apresenta o 

balanceamento de projetos e membros da equipe baseado nas características do 

projeto. Dentre as informações coletadas estão: complexidade do projeto, 

classificação do projeto e perfil técnico do membro (tanto operacional quanto 

gerencial). 
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Pereira et al. [S077] propõem um modelo para alocação de equipes globais 

de desenvolvimento, visando minimizar as necessidades de comunicação entre as 

equipes globais. O modelo está segmentado em três passos principais: (a) divisão 

por módulos que possam ser implementados por equipes independentes, (b) 

mapeamento do módulo com a equipe tecnicamente capaz de implementar o 

módulo e, (c) sugerir um conjunto de alocações que darão suporte à gerência de 

projetos. Para esse modelo são contemplados descrição técnica da equipe 

(habilidades técnicas), análise da arquitetura e desempenho técnico (que será 

avaliado ao final do projeto). A alocação das equipes é realizada com uso de 

algoritmo heurístico, e o resultado é apenas uma recomendação, dando 

possibilidade ao gestor da equipe alterar a alocação sugerida. 

Parecido ao trabalho de Xu et al. [S052], Hu et al. [S079] também criaram 

um modelo de organização de recursos humanos baseado em papéis. Em seu 

modelo há duas etapas: partição da tarefa e preparação e alocação de recursos 

humanos. Na partição da tarefa, as atividades são divididas em tarefas pequenas 

que podem ser facilmente estimadas e baseada em papéis. Após essa divisão fica 

claro o mapeamento das capacidades requeridas para cada tarefa, então é só 

atribuir os recursos humanos aos papéis. 

Finalizando o critério Perfil técnico, Silva nos apresenta no estudo primário 

[S081] a proposição de um modelo de combinação social voltado para oferecer 

alternativas de apoio aos gestores para formar equipes de desenvolvimento de 

software. O modelo foi implementado em três etapas, utilizando algortimos 

genéticos: 
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� Etapa 1: registrar os perfis de cada indivíduo (habilidades e papéis) e o 

contexto do projeto (papéis, número de membros); 

� Etapa 2: através do uso de algoritmo genético, a aplicação desenvolvida 

“Team Recomender” automatiza a combinação dos indivíduos com a 

descrição do contexto; e 

� Etapa 3: as possíveis formações de equipes são são apresentadas, 

dando ao gestor a possibilidade de escolher a equipe que mais se 

adéqua às suas necessidades. 

Foi realizada uma simulação, mas sem comparação com um projeto real. 

Por ser ainda um protótipo, a autora vislumbra para trabalhos futuros a finalização 

do desenvolvimento da ferramenta, inclusão de outros atributos relevantes para o 

processo de apoio à formação de equipes (por exemplo, disponibilidade) e, testar, 

acompanhar e avaliar a qualidade dos resultados obtidos pelo simulador em um 

projeto do mundo real. 

No critério Personalidade, encontramos seis estudos que utilizam ou 

recomendam o uso de pelo menos um dos testes de personalidade indicados no 

Quadro 15. 

Apesar de não interessar para o escopo do estudo [S030], os autores 

identificaram os traços de personalidade dos membros das equipes utilizando o 

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Alguns conflitos identificados em algumas 

equipes foram justificados com o apoio desse teste de personalidade, que mostrou 

que alguns membros possuíam personalidades similares, fato já conhecido por 

causar atrito dentro das equipes.  
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TESTE DESCRIÇÃO ESTUDO PRIMÁRIO 
MBTI MBTI - Myers–Briggs Type Indicator 

Teste de personalidade baseado na teoria de 
Jung [S041]. 

S030, S066 

FFM FFM – Five-Factor Model 
Organização hierárquica de traços de 
personalidade [S041]. 

S041 

SPI SPI - Self-perception Inventory 
Questionário utilizado como um indicador para 
determinar uma preferência individual. 

S061, S081, S094 

16PF 16PF - 16 Personality Factors 
Questionário para medir fatores de 
personalidade. 

S066 

Avaliação 
de Roger 
Verdier 

Avaliação de temperamento de Roger Verdier 
Teste com objetivo de tentar identificar o 
temperamento de uma pessoa. 

S081 

Quadro 15: Testes de personalidade utilizados nos modelos de formação de equipes de 
desenvolvimento 

 
 
 
Já o trabalho de Feldt et al. [S041], associou a análise das visões e atitudes 

dos engenheiros de software com os traços de personalidade dos mesmos. Usando 

o Five-Factor Model (FFM), os autores tentam capturar o conhecimento sobre as 

ligações que existem entre as pessoas e seus comportamentos como engenheiros 

de software. A idéia é que o método auxilie os gestores no momento da formação 

das equipes, pois tendo o conhecimento da personalidade de seus indivíduos e 

associação entre a preferência de trabalho eles ficarão melhor munidos para atribuir 

os indivíduos aos papéis corretos. 

Outro estudo que considera os tipos de personalidade no contexto da 

formação de equipes de desenvolvimento é o [S061]. Nele, Licorish et al.   

desenvolveram um protótipo de ferramenta para auxiliar os gestores de equipes de 

desenvolvimento de software na avaliação dos traços de personalidade dos 

membros das equipes ágeis antes da formação da equipe. Eles consideram que em 

uma equipe ágil com um grande número e diversidade de indivíduos envolvidos, 
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combinado com a natureza menos rígida de seus envolvimentos pode aumentar a 

chance de incompatibilidade entre os indivíduos. Por esse motivo eles se preocupam 

com o efeito que essa combinação de personalidades pode produzir no impacto das 

diferenças comportamentais do trabalho em equipe. Nessa avaliação é utilizado o 

SPI que mostrando os aspectos positivos e negativos dos indivíduos os gestores 

podem decidir pelos mais adequados. A ferramenta foi avaliada por sete 

engenheiros de software com vários níveis de experiência. Quatro responderam que  

a ferramenta seria útil em um projeto real e todos concordaram que poderia 

beneficiar os gestores de projetos no suporte às habilidades pessoais, mas alguns 

acham que a ferramenta poderia sugerir automaticamente os papéis aos indivíduos. 

No estudo [S066] Shujuan et al. apresentam um modelo que avalia as  

características do modo de pensar e se comunicar dos indivíduos através de testes 

de traços de personalidade (por exemplo, 16PF, MBTI). Após analisar os membros e 

o projeto reais, os autores aplicaram o modelo nessa equipe sugerindo uma nova 

composição. Como resultado, a gestão do projeto teve os controles e a qualidade do 

projeto melhorados. O estudo mostrou a importância do balanceamento de uma 

equipe, pode levá-la ao sucesso ou ao fracasso. 

O estudo de Silva [S081] utiliza combinação social pela análise do 

temperamento dos indivíduos, objetivando identificar a afinidade social entre os 

indivíduos de uma equipe. Para o teste de temperamento utilizou-se o teste de 

Roger Verdier. Além disso, o modelo propõe correlação entre o temperamento e o 

papel do indivíduo na equipe, que deve ser mensurado pelo teste de Papéis de 

Belbin.  
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Finalizando o critério Personalidade, o estudo [S094] analisou algumas 

equipes de desenvolvimento de software através dos papéis de Belbin (SPI) e 

entrevistas com líderes, e ao final concluem que os papéis de Belbin podem ser 

utilizados para reconhecer características positivas e negativas de uma equipe.  

No critério Comportamento, encontramos dois estudos que citam este 

critério. O estudo [S030] leva em consideração a atitudo do indivíduo em relação à 

equipe. Já o estudo considera o modo de aprendizagem do indivíduo e como ele lida 

com conflitos. 

Por tratar de equipes globais de desenvolvimento, Pereira et al. [S077] 

consideram além do perfil técnico o contexto organizacional para a formação de 

equipes de desenvolvimento de software. Contemplados na descrição não técnica 

das equipes estão: localização, fuso-horário, linguagem e outros atributos relevantes 

ao contexto de desenvolvimento global. 

Desempenho também foi citado como critério de seleção no estudo [S030]. 

O estudo [S002] não apresentou formalmente um critério no seu modelo de 

simulação com o uso de algoritmos genéticos. Mas por ser recomendado para 

demandas de manutenção de desenvolvimento de software, onde há alta 

padrozinação de atividades envolvidas e não há dependência entre as tarefas, 

podemos supor que o critério seja o perfil técnico. O algoritmo tenta encontrar uma 

boa alocação de pessoas às equipes de projeto de forma a maximizar a produção de 

tarefas ordenadas. O algoritmo realizou várias simulações a partir de um projeto real 

e os autores encontraram alguns resultados interessantes: 
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� Acima de 45 pessoas não há melhora significativa no tempo de 

conclusão do projeto. Para 45 pessoas nos projetos, o algoritmo 

calculou em média 93 dias para conclusão do projeto. 

� Quando se tem poucas pessoas disponíveis, o algoritmo tende a criar 

poucas equipes grandes. Aumentando o número de pessoas, o 

algoritmo tende a criar equipes pequenas a médias. Por exemplo, com 

45 pessoas o algoritmo sugeriu 21 equipes com tamanho que variava de 

um a três membros; com 20 pessoas, o algoritmo sugeriu 5 equipes com 

tamanho de 2, 4 e 5 membros. 

Portanto, para trabalhos padronizados, onde não é esperado rotatividade de 

pessoas, o algoritmo mostrou-se uma ferramenta bem útil para a composição das 

equipes, tendo o objetivo de minimizar o tempo de conclusão do projeto. 

Analisando o trabalho realizado por Da Silva et al. [12] com o resultado da 

nossa revisão, notamos algumas semelhanças quanto aos critérios utilizados para 

formação de equipes de desenvolvimento. Vamos considerar para efeito de 

comparação, excluir os critérios das equipes do tipo Bazar, já que não fazem parte 

do trabalho de Da Silva et al. O Quadro 16 exibe as semelhanças e diferenças 

quanto aos critérios encontrados para formação de equipes nos dois estudos, 

indicando a ordem de ocorrência. Quatro critérios foram identificados nos dois 

trabalhos: Perfil técnico, Personalidade, Comportamento e Disponibilidade. Perfil 

técnico foi o mais citado nesta revisão, e também foi o que ocorreu com mais 

freqüência no trabalho de Da Silva et al. Os outros três critérios semelhantes foram 

apresentados nos dois trabalhos, mas com ordens diferentes de citações. 
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 Da Silva et al. [12] Nossa Revisão 
CRITÉRIOS 
SEMELHANTES 

1 - Perfil Técnico 
1 - Personalidade 
2 - Comportamento 
3 - Disponibilidade 

1 - Perfil técnico 
2 - Comportamento 
3 - Personalidade 
4 - Disponibilidade 

CRITÉRIOS 
DIFERENTES 

2 - Importância do cliente 
3 - Produtividade 
4 - Custo individual 
4 - Importância do projeto 

3 - Preferência 
4 - Indicação 

Quadro 16: Comparação dos resultados do trabalho de Da Silva et al.[12] com nossa revisão 
 

 

4.2.2. [Q2.1] O Quais os antecedentes de efetividade para montar uma equipe 

de desenvolvimento de software? 

Nesta revisão sistemática, encontramos dezesseis estudos primários que 

respondem a questão de pesquisa P2.1, que foram classificados quanto ao critério 

que adotam como efetivo no momento de formação de uma equipe de 

desenvolvimento de software. O significado desses critérios está detalhado no 

Quadro 17 juntamente com a identificação dos estudos primários. Nesta Seção, 

abordaremos os resultados por estudo primário dado que a maioria dos estudos 

primários cita dois ou mais critérios. 

Wang [S004] apresenta uma pesquisa quantitativa de como a personalidade 

dos gestores influencia o sucesso do projeto utilizando o FFM (Five-factor Model) 

com trabalhos de sucesso. Por exemplo, o neuroticismo (tendência a experimentar 

emoções negativas, como raiva, ansiedade ou depressão; é chamado às vezes de 

instabilidade emocional) mostrou ter efeito negativo, enquanto a extroversão 
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(caracterizado por emoções positivas e a tendência a buscar o estímulo e a 

compania de outros) mostrou efeitos positivos. 

 
 
 

CRITÉRIO SIGNIFICADO ESTUDOS 
PRIMÁRIOS 

Compatibilidade de 
personalidade 

Capacidade de um traço de personalidade 
harmonizar-se com outro; afinidades em comum. 

S028, S061, 
S084, S094 

Auto-gerenciamento Capacidade de gerir o próprio trabalho e organizá-
lo em torno do detalhe de suas funções. 

S010, S021, 
S048 

Definição de papéis Refere-se à importância de deixar claro para todos 
os membros os papéis existentes e suas 
responsabilidades. 

S026, S028, 
S041, S053, 
S064 

Familiaridade da 
equipe/Coesão 

Refere-se ao número de vezes que os membros 
da equipe trabalharam juntos em projetos 
anteriores e sua união. 

S011, S027, 
S053, S084 

Formação/Característica 
do Gestor 

Refere-se ao impacto que o estilo de liderança 
provoca no desempenho da equipe. 

S004, S021, 
S048, S066 

Perfil técnico Meios técnicos especializados na área de 
atividade ou de conhecimento humano em um 
área específica. Diretamente ligado à capacidade 
técnica do indivíduo em uma determinada 
tecnologia, linguagem, plataforma, etc. Essa 
variável também inclui o conhecimento de 
especialistas em um módulo de um sistema ou 
processo de negócio. 

S026, S053, 
S054 

Contexto organizacional É o ambiente organizacional que envolve a equipe, 
oferecendo oportunidades e melhores condições 
de trabalho. Por exemplo, ferramentas, materiais, 
condições de trabalho, sistemas de 
reconhecimento, etc. 

S048, S053 

Fatores motivacionais O grau de satisfação pessoal que promove a 
motivação do indivíduo a trabalhar melhor. 

S028, S041, 
S053 

Comprometimento Empenho do indivíduo em envolver-se em uma 
responsabilidade na equipe. 

S028, S054 

Experiência Medida em tempo de prática na atividade 
requerida. 

S011, S053 

Gerencia de pessoal 
apropriada 

Refere-se ao impacto que o estilo de gerência de 
pessoas provoca no desempenho da equipe. 

S026, S066 

Estrutura de 
comunicação 

Refere-se à maneira como a comunicação é 
disseminada na equipe. 

S053 

Estrutura de tomada de 
decisão 

Refere-se à maneira como a tomada de decisão é 
seguida pela equipe. 

S053 

Quadro 17: Critérios de antecedentes de efetividade para montar equipes de desenvolvimento 
de software 
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O trabalho dos indivíduos envolvidos em desenvolvimento de software é de 

natureza intelectual [S010]. Humphrey [S010] indica que para obter o máximo 

desempenho dos engenheiros de software é necessário que eles estejam envolvidos 

no planejamento e gerenciameto de seu próprio trabalho. Ninguém melhor que o 

indivíduo para melhor estimar prazo, por exemplo. 

A aprendizagem de uma equipe é muitas vezes vista como o número de 

projetos finalizados. Mas isto é raro, uma vez que os membros das equipes não são 

estáveis e a estrutura muda com o passar do tempo. Huckman et al. [S011] 

encontraram evidências que o nível de familiaridade e a experiência no papel estão 

relacionados com o desempenho da equipe. A familiaridade está relacionada com o 

conceito em que os membros têm trabalhado um com o outro em projetos 

anteriores, e a experiência no papel está relacionado com o tempo em que o 

indivíduo atua em determinado papel. A mudança no papel requer aprendizagem e 

uso de diferentes habilidades, enquanto que com a repetição os engenheiros 

tornam-se mais eficazes codificadores, por exemplo, capazes de monitorar seu 

próprio desempenho.  

No estudo [S021] Amrit cita que o desempenho das equipes de 

desenvolvimento de software está associado com a eficácia da coordenação do 

trabalho em grupo e que diferenças em como as responsabilidades são repartidas e 

coordenadas correspondem à variância no desempenho no nível da equipe.  

O processo de desenvolvimento de software como muitas outras atividades 

humanas, depende muito da capacidade intelectual e habilidades práticas dos 

participantes. Plekhanova e Offen [S026] consideram importante no resultado final 
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de um projeto o processo de gerência de recursos humanos, além das habilidades 

dos indivíduos e uma definição clara de papéis. 

Rettig [S027] relata sua experiência com um grupo de desenvolvimento de 

software bem-sucedido tendo como base uma estrutura aberta de equipe. Em suas 

observações, Rettig notou que a organização social de uma equipe pode fazer 

grande diferença no sucesso de um projeto de desenvolvimento. 

Outro critério que surgiu nessa revisão é a definição clara dos papéis para 

um melhor funcionamento de uma equipe de desenvolvimento de software. Lui e 

Chan em seu estudo [S028] concluem que entender os diferentes tipos de atividades 

de programação tornou-se muito importante, principalmente nessa era de 

desenvolvimento de metodologias Ágeis. A produtividade geral depende em fazer a 

alocação correta de recursos humanos, e outros fatores também influenciam esse 

contexto como a motivação da equipe e traços de personalidade. 

Conforme cita o estudo [S041], além da personalidade há outros fatores que 

podem afetar a tomada de decisão e o desempenho das equipes de 

desenvolvimento de software: conhecer bem as atividades e fatores motivacionais. 

Para Moe et al. [S048] o desempenho das equipes auto-gerenciadas  não 

depende somente da competência da equipe em gerenciar suas próprias tarefas, 

mas do  contexto organizacional que envolve a equipe. Questões organizacionais 

como sistema de reconhecimento, supervisão, treinamento, recursos e estrutura 

organizacional podem fortemente afetar o funcionamento da equipe. 

Formar equipes eficazes e prover as condições necessárias para o seu 

funcionamento é uma tarefa difícil. Pesquisas de equipes e os fatores que afetam o 

seu desenvolvimento tem sido uma das maiores pesquisas na área de ciências 
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sociais, não havendo um fator único que determina o desempenho das equipes. O 

desempenho depende de um conjunto complexo de fatores que são 

interdependentes e precisam ser avaliados em conjunto [S053]. Tem-se observado 

que equipes pequenas (contexto organizacional) trabalham melhor, pois a 

coordenação se torna fácil e a comunicação flui melhor. Estruturas de tomada de 

decisão centralizada funcionam bem quando um indivíduo é especialista em um 

domínio de problema. Mas estruturas onde todos os membros podem comunicar-se 

diretamente um com o outro é geralmente adaptado para equipes eficazes. Equipes 

em que há membros com habilidades especiais o trabalho em equipe é mais ativo. 

Definir um processo pelos membros da equipe encoraja a colaboração, aumentando 

a adaptabilidade dentro da equipe. 

Para Moore e Spens [S054] equipes eficazes devem apresentar alguns 

comportamentos: pensar e operar fora dos limites da equipe, pensar como 

proprietário do produto, apontar problemas e promover a discussão, aceitar 

mudanças e confiar nas decisões tomadas fora de sua esfera de controle. Portanto, 

seu comportamento e perfil técnico são muito importantes. 

Segundo Licorish et al. [S061] a incompatibilidade entre membros de uma 

equipe em termos de suas personalidades podem comprometer a eficácia da 

equipe. Eles desenvolveram um protótipo que considera o conjunto ótimo de tipos de 

personalidades em uma equipe de desenvolvimento de software, possibilitando criar 

benefícios em termos de produtividade e entrega no prazo. 

Hilburn [S064] considera que um dos elementos mais importantes para 

construir uma equipe eficaz é indicar e definir o que é esperado de cada um dos 

membros. 
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Apesar das teorias de gerenciamento de equipes estarem maduras, a 

construção eficiente e de sucesso de uma equipe ainda é uma tarefa complicada. 

Shujuan et al. [S066] indicam que o desempenho da equipe está seriamente limitada 

ao gestor do projeto e à falta de padronização na gestão de seleção de pessoas. 

Na pesquisa de Karn et al. [S084] as combinações de tipos de personalidade 

mostram ter um efeito sobre desempenho e coesão, e equipes com alto nível de 

coesão tende a desempenhar melhor que outras equipes com mais baixos níveis. 

Por que é que uma equipe de muitos indivíduos programadores talentosos 

não fazem necessariamente uma grande equipe? Rajendran [S094] conclui em sua 

pesquisa que alguns programadores não trabalham bem juntos não devido à lacuna 

de habilidades ou conjunto de capacidades que os membros individuais possuem, 

mas devido a questões de personalidade. 

 

 

 DISCUSSÃO SOBRE OS RESULTADOS OBTIDOS 

 

Identificamos claramente um movimento em busca de entender como formar 

equipes de desenvolvimento de software de forma mais sistematizada. Foram 

mostrados exemplos de pesquisas relatando casos da indústria de software e 

pesquisas propondo modelos de formação com algum embasamento teórico. Alguns 

chegaram a ser comparados ou aplicados na indústria e outros ainda não. Mais que 

isso, conseguimos várias informações sobre equipes de desenvolvimento de 

software que podem ser essencial na formação das mesmas. 
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Os Estados Unidos, China e Brasil surgem como líderes na publicação de 

estudos sobre equipes de desenvolvimento de software, inclusive nos últimos três 

anos. 

A partir das análises dos dados obtidos e suas respectivas categorizações 

por questão de pesquisa, algumas discussões podem ser realizadas: 

� Tipos de equipes: encontramos três tipos de equipes na literatura 

selecionada, destacando-se: equipes Catedral, Bazar e Auto-

organizadas; 

� Características das equipes: vários estudos chegaram a um conjunto 

de características relativas às equipes de desenvolvimento de 

software, dentre elas: atividade intelectual, que requer variedade de 

habilidades, utilizando processos formais ou informais, que 

apresentam estágios de crescimento e declínio; 

� Estrutura das equipes: conseguimos categorizar as estruturas por tipo 

de equipes (hierárquica e formato cebola), por papel desempenhado, 

por localização (co-localizadas ou dispersas geograficamente), 

estruturado por módulos de sistema ou por fase do processo de 

desenvolvimento; 

� Funcionamento das equipes: as equipes de desenvolvimento de 

software têm um objetivo final de entrega, possuindo um ciclo de vida 

bem definido com atividades recursivas ou em paralelo, sendo 

exercidas de forma individual ou colaborativamente entre os 

membros, cada membro com um papel funcional que pode ser 
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permanente ou rotativo e com a atribuição de tarefas sendo realizada 

pela gerência ou pela própria equipe; 

� Critérios de formação de equipes: encontramos critérios utilizados na 

prática e critérios propostos em modelos. Perfil técnico e 

Personalidade foram os critérios mais citados nos dois casos, 

complementados pelos critérios Comportamento, Preferência, 

Indicação, Disponibilidade, Familiaridade da equipe, Contexto 

Organizacional e Desempenho.  

� Antecedentes de efetividade na formação de equipes: dentre os 

critérios encontrados estão Compatibilidade de Personalidade, 

Definição de papéis, Familiaridade da Equipe, Formação do Gestor, 

Auto-gerenciamento e Perfil Técnico como as categorias mais citadas. 

Mas também encontramos Fatores Motivacionais, Comprometimento, 

Experiência, Gestão de Recursos Humanos, Estrutura de 

comunicação e estrutura de tomada de decisão. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo procuramos identificar e discutir algumas considerações finais 

sobre este trabalho, citando algumas possíveis limitações, influências e ameaças. 

Antes de finalizar, exploramos trabalhos futuros que podem ser realizados como 

continuação desta revisão. 

 

 

 LIMITAÇÕES E AMEAÇAS À VALIDADE 

 

5.0.1. Influência do Investigador 

Buscando minimizar as potenciais influências do pesquisador, essa revisão 

foi conduzida pelo autor deste documento, mas com o auxílio e revisão de outros 

pesquisadores, dentre eles dois alunos de Douturado e o orientador. 

Aliado a isso, as diferentes fases e os resultados obtidos nesta revisão 

sistemática foram verificados e aprovados pelo orientador do mestrado, que já 

realizou revisões sistemáticas em áreas de aspectos humanos da Engenharia de 

Software para reduzir o viés e as ameaças. 

 

 

5.0.2. Viés de Publicação 

Este viés está relacionado com a baixa probabilidade de publicação de 

resultados de investigação negativa e alta probabilidade de resultados positivos 
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publicados. Esta revisão sistemática foi conduzida com base nos documentos 

recuperados a partir de três grandes bancos de dados e não houve restrição 

relacionado aos tipos de publicações (revistas, processos, conferências, workshop, 

etc). Esta restrição foi eliminada para aumentar a confiabilidade das informações 

acumuladas nos divesos meios de publicação.  

 

 

5.0.3. Ameaças à Identificação dos Estudos Primários 

A estratégia de busca utilizada nesta revisão sistemática foi planejada para 

cobrir tantos papéis quanto possíveis relacionados a equipes de desenvolvimento de 

software. Optou-se por utilizar as bibliotecas digitais ACM, IEEE e Scopus como 

principais fontes de busca nesta revisão devido à pouca disponibilidade de tempo 

para pesquisa em outras fontes, o que pode limitar os resultados deste trabalho, 

segundo cita Randolph [21]. Apesar disso, essas três fontes são as bases de dados 

mais bem conhecidas e utilizadas em áreas similares e outras revisões sistemáticas 

de Engenharia de Software, e sua escolha foi resultado de discussão entre o 

pesquisador e o orientador. 

As strings de busca foram cuidadosamente refinadas considerando 

encontrar resultados sobre equipes de desenvolvimento de software e suas formas 

de composição. A leitura cuidadosa do resumo e conclusão dos estudos 

selecionados teve fundamental importância do estudo para as questões de 

pesquisa.  

Quanto à indisponibilidade de alguns estudos dificilmente teremos acesso à 

totalidade dos estudos selecionados devido às mais diversas restrições, inclusive as 
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premissas que tomamos como base de selecionar estudos de acesso livre, sem ter 

que pagar para obtê-los. Considerando os 37 estudos selecionados ao final da 

pesquisa, obtivemos cerca de 1,67% dos 2.220 estudos selecionados na fase 1 da 

extração de dados. Se levarmos em consideração que 193 deles não estavam 

disponíveis, aplicando esse percentual sobre a quantidade estudos indisponíveis, 

isso equivaleria a dizer que podemos ter deixado de incluir na pesquisa mais três 

estudos relevantes, quantidade que consideramos irrelevante para criar um viés no 

resultado. 

 

 

5.0.4. Ameaças à Extração de Dados e Consistência dos Resultados 

Conforme sugerido por Kitchenham e Charters [17], foi criado o protocolo da 

revisão sistemática que contém critérios de seleção de inclusão e exclusão dos 

estudos primários, resultando em uma consistente base de dados utilizada na fase 

de extração de dados. Este protocolo foi discutido com o orientador e outros 

orientandos de forma a melhorar a consistência da extração de dados. Com base 

nos resultados dos testes piloto, as strings de busca foram modificadas e validadas 

pelos outros pesquisadores. 

 

 

 TRABALHOS FUTUROS 

 

Um fato importante a ser considerado é que nos modelos apresentados para 

formação de equipes de desenvolvimento de software, o critério Personalidade foi 
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bem representado através dos testes de personalidade conhecidos como MBTI, 

16PF, FFM, SPI, etc. Seria interessante aplicar esses modelos em projetos da vida 

real e analisar o impacto no funcionamento das equipes. 

Com o conhecimento obtido nesta revisão, pode-se partir para sugerir o uso 

formal de critérios de formação de equipes de desenvolvimento de software de 

maneira que produzam efeito positivo nos projetos. 

É importante, também, ampliar a pesquisa para outras fontes de busca, 

contribuindo para a confirmação das tendências apresentadas.  

As evidências presentadas na questão Q1.1 (tipos de equipes) mostram que 

ela tem relação com as demais questões. Por exemplo, o tipo de equipe pode 

direcionar a sua estrutura e o seu funcionamento. 

Outro fato importante que constatamos com os resultados da pesquisa, é que 

existe poucos trabalhos publicados sobre equipes de desenvolvimento de software. 

Portanto, é uma lacuna existente na área que deve ser explorada para contribuir 

com o conhecimento já existente. 

Os resultados desta Dissertação podem ser utilizados na prática do 

desenvolvimento de software na indústria além de mostrar oportunidades para novos 

trabalhos de pesquisa. Vislumbramos como oportunidades de trabalhos futuros: 

� Publicação dos resultados em Congressos, Workshops e outros 

eventos da área de Engenharia de Software; 

� Ampliação da pesquisa em outras fontes e bibliotecas digitais; 

� Proposição de modelos de formação de equipes de desenvolvimentos; 

e 
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� Validação dos modelos de formação de equipes já existentes em 

equipes da indústria; 

 

 

 CONCLUSÕES 

 
Este trabalho reúne o conhecimento existente e publicado sobre equipes de 

desenvolvimento de software, sua tipologia, estrutura e critérios de formação. 

Conhecer as equipes de desenvolvimento de software é um importante passo em 

direção a tornar o seu funcionamento mais eficiente. As pesquisas têm aumentado 

em volume sobre esse tema desde 2006, e o Brasil ocupa posição de destaque no 

cenário mundial no que se refere ao número de publicações sobre o tema em 

questão. 

Como visto na Seção 4.2, foram identificados três tipos de equipes de 

desenvolvimento de software, que possuem características próprias e gerais e que 

têm uma forma de funcionamento.  Apesar de existir critérios utilizados na formação 

de equipes de desenvolvimento na prática da indústria, ainda não se tem uma 

formalização quanto ao seu uso. Modelos têm sido propostos, mas que precisam ser 

validados. De forma geral, o Perfil técnico e a Personalidade têm sido os critérios 

mais utilizados para formar uma equipe de desenvolvimento de software.  
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Resumo 

O capital humano apresenta-se como fator crucial no desenvolvimento de projetos 
de software, sendo considerado mais importante que o fator técnico [1].  Apesar das 
atividades relacionadas ao desenvolvimento de software requerer longos tempos de 
interação direta com um computador, o trabalho em equipe complementa as 
habilidades individuais para atingir o objetivo de um projeto de software. O foco na 
relação das pessoas nesse contexto tem avançado nos últimos anos. Este 
documento é um protocolo para coletar evidências sobre praticas utilizadas na 
formação de equipes de desenvolvimento de software. A finalidade desse estudo é 
prover uma visão geral de material disponível, atualizando o trabalho nesta área 
para ajudar gerentes, engenheiros de software e pesquisadores interessados em 
determinar o atual estado de pesquisa em critérios de formação de equipes de 
desenvolvimento de software. Conhecer os critérios utilizados para formar equipes 
de desenvolvimento de projetos de software será um grande avanço no sentido de 
identificar e propor mudanças. 
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1. Trabalhos Relacionados 

Tendo o capital humano como um dos principais ativos, o uso inteligente e eficaz 
dos indivíduos disponíveis pode levar algumas as empresas a obter vantagem 
competitiva sobre os outros [2]. A formação de equipes refere-se a um amplo 
conjunto de atividades, utilizada no meio industrial e acadêmico como forma de 
melhorar o desempenho. É um fator importante, que traz como foco especializar-se 
em trazer o melhor de uma equipe para garantir o desenvolvimento e a capacidade 
dos indivíduos componentes trabalharem juntos para resolver problemas.  

Em [1] Acuña et al. relataram que pouco se tem conhecido sobre identificar a pessoa 
certa para um papel: “Gerentes de software tipicamente baseiam seus processos na 
sua experiência, conhecimento heurístico, percepção subjetiva e instinto”.  Essa 
constatação foi encontrada também por França et al. em [3], que ao final da pés 
quisa nota-se claramente que os gerentes formam suas equipes baseados na sua 
experiência pessoal e na crença do que acreditam ser melhor para suas empresas. 
Como forma de integrar a experiência gerencial com um processo para identificar o 
indivíduo que melhor se adéqua a cada papel, em [1] foi definido um processo 
baseado nas capacidades humanas para complementar as atividades de gestão 
para apoiar o desenvolvimento pessoal e a gestão de recursos humanos. Seu 
processo consiste em três passos: (a) identificar as habilidades pessoais do 
indivíduo, (b) definir os papéis e as habilidades requeridas para o papel, e (c) alocar 
os indivíduos ao papel que melhor se adéqua a ele. Após a experiência, os parceiros 
industriais demonstraram maior interesse em conhecer as habilidades de cada 
indivíduo e seus papéis como forma de melhorar os recursos humanos da empresa. 

Silva e França [4] investigaram os efeitos do uso de critérios na formação de equipes 
de sucesso. Em suas pesquisas conseguiram mostrar que o uso consistente de um 
conjunto de critérios para formação de equipes de desenvolvimento de projetos de 
software está relacionado com o sucesso dos projetos. Seu trabalho foi dividido em 
duas fases; a primeira fase, chamada de qualitativa, teve como foco entender quais 
critérios os gerentes utilizam na prática para selecionar engenheiros de software 
para formar equipes de projeto de software. A segunda fase, quantitativa, 
complementou a primeira fase construindo um questionário para entender se há 
alguma relação no uso de critérios de formação de equipes de desenvolvimento de 
projetos de software com o sucesso do projeto. Ao final, concluíram que o uso formal 
de critérios na formação de equipes de desenvolvimento de software tem um efeito 
positivo no sucesso do projeto. A principal implicação destes resultados é que as 
empresas podem aumentar as chances de sucesso de projetos de software através 
da adoção de conjunto mais formal e detalhada dos critérios de formação de equipe.  
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Gorla e Lam [5] conduziram uma metodologia de pesquisa de estudo com o objetivo 
de encontrar relação entre a composição de personalidade das equipes e o 
desempenho da equipe. Foi utilizado o Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) como 
método para avaliar a personalidade dos indivíduos. No âmbito do sucesso ou 
insucesso do projeto foi utilizado um questionário para avaliar a percepção dos 
membros sobre o desempenho da equipe. Ao final, baseados nos resultados da 
pesquisa, foi possível elaborar uma lista de recomendações para criar uma equipe 
ideal de desenvolvimento de software. 

Em [6] Trower e Moore estudaram o impacto dos objetivos individuais e 
desempenho que a formação das equipes tem sobre o desempenho da equipe. 
Baseado em quatro fatores (tamanho da equipe, objetivos individuais, motivação e 
desempenho) observou-se mais de 65% de variabilidade no desempenho de 
projetos. Foram analisadas variáveis individuais e de equipe, e o estudo corrobora 
com os anteriores sobre o cuidado que se deve ter na formação de equipes de 
projetos de sistemas de informação. 

Após nove anos de estudo e observação, Meredith Belbin, conceituado pesquisador 
na área de gerencia de equipes e autor de vários livros, desenvolveu uma 
abordagem à gerência de equipes baseada na teoria de papéis. Em um indivíduo 
não se encontram todas as características desejáveis, mas uma equipe pode 
combinar todas as qualidades exigidas [7]. Em seu livro Management Teams - Why 
they succeed or fail, Belbin descreve seus experimentos, que foram projetados para 
visualizar como certas combinações de indivíduos podem produzir determinados 
resultados. Várias questões são levantadas sobre equipes, desde personalidades, 
como liderança, equipes de sucesso e fracassadas, tamanho ideal das equipes e 
construção de equipes. Vários temas são abordados pelo trabalho, incluindo a 
síndrome Apolo (onde todos os componentes da equipe apresentam características 
diferenciais), tamanho de equipe, formação da equipe, liderança em equipes, 
trabalho com equipes fracassadas e equipes vencedoras. 

Pieterse et al. [8] citam a importância de um engenheiro de software ser competente 
no desenvolvimento de software, mas também é necessária aptidão para trabalhar 
em equipe. Nesse artigo, os autores mostram como chegaram a um modelo simples 
de formação de equipe. Encontraram na literatura vários fatores que podem 
influenciar no desempenho de uma equipe de projeto de software, entre eles 
habilidades de trabalhar em equipe, o envolvimento gerencial, as ferramentas e 
métodos de desenvolvimento de software, o tamanho da equipe, a alocação de 
papel de acordo com a personalidade e a diversidade de habilidades. Partindo desse 
modelo, fizeram um experimento e o utilizaram nas diversas fases de um projeto. 
Comprovaram que a diversidade de personalidade é um forte fator de sucesso que 
não pode ser ignorado, principalmente nas fases iniciais de formação da equipe.  
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Observa-se que a habilidade e experiência também são fatores importantes no 
resultado final de um projeto de software. Beaver et al. [9] criaram um modelo para  
avaliar e quantificar as habilidade de uma equipe de desenvolvimento de software. 
Foram avaliados 26 projetos de pequena escala e, ao final, concluíram que uma 
seleção com alto grau de experiência e habilidade da equipe de desenvolvimento 
nas fases iniciais do projeto (requisitos, projeto e implementação) aumentavam a 
qualidade do produto final. Por outro lado, a seleção de engenheiros de software 
menos qualificados afeta negativamente na qualidade do software. Os autores 
recomendam o uso do modelo de avaliação como forma de entender melhor os 
pontos fortes e fracos dos indivíduos, de forma a evitar atribuir tarefas que não são 
adaptadas a determinado perfil e dessa forma evitar o impacto negativo na 
qualidade do produto. Trabalhos futuros para continuar essa pesquisa de formação 
de equipe são considerados como forma de fornecer uma base para projetos de 
Engenharia de Software; pesquisas serão realizadas, tais como a coleta de dados 
de outros tipos de projetos em termos de tamanho e complexidade. 

 

2.Papéis e Responsabilidades 

Haverá um pesquisador principal, responsável pela execução desse Protocolo. 
Outros dois pesquisadores, alunos de Doutorado do orientador tmabém irão ajudar 
na validação das Strings de Busca. O orientador auxiliará nas demais revisões de 
critérios de inclusão e exclusão e na análise dos dados.  

 

3.Processo de Busca 

Consideramos que as perguntas de pesquisa “O que é uma equipe de 
desenvolvimento de software” e “Quais os critérios para formar uma equipe de 
desenvolvimento de software” irão auxiliar a prover uma visão geral de material 
disponível, atualizando o trabalho nesta área para ajudar gerentes, engenheiros de 
software e pesquisadores interessados em determinar o atual estado de pesquisa 
em critérios de formação de equipes de desenvolvimento de software. 

O processo de busca para este estudo deve ser baseado em uma busca 
automatizada das bibliotecas digitais listadas a seguir cobrindo o período iniciando 
em janeiro de 1980: 

• SCOPUS 
• IEEE 
• ACM 
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3.1 Strings de Busca 

Para entender as equipes de desenvolvimento de software, temos as perguntas 
listadas a seguir: 

P1  O que é uma equipe de desenvolvimento de software?  
P2.1 Quais são todos os tipos de equipes de desenvolvimento de software? 
P2.2 Quais são as propriedades/características de equipes de 

desenvolvimento de software? 
P2.3 Quais são as estruturas das equipes de desenvolvimento de software? 
P2.4 Como uma equipe de desenvolvimento de software funciona 

normalmente? 
P2.5 Como uma equipe de software difere de outros tipos de equipes? 

P2  Quais são os critérios formação de equipes de desenvolvimento de 
software? 
P2.1 Quais os antecedentes de efetividade para montar uma equipe de 

software? 
 

Conforme a metodologia indicada por Kitchenham, as strings de busca serão 
construídas a partir das estruturas das questões, e adaptações serão realizadas de 
acordo com as necessidades específicas de cada base de dados.  As strings de 
busca foram geradas a partir da combinação dos termos chave e sinônimos usando 
OR (ou) e AND (e), e possíveis peculiaridades das bibliotecas digitais e adaptações 
serão registradas.  

A primeira busca piloto realizada no início de agosto de 2010, foi realizada com uma 
string de busca simples e bem abrangente que retornou um total de 60.227 estudos 
primários nas três fontes: (team OR group) AND (software). O intuito era recuperar 
tudo o que fosse relativo a equipes de desenvolvimento de software. Contudo, esse 
primeiro conjunto de strings de busca mostrou-se muito abrangente, retornando um 
número de estudos muito grande e sem ligação com o tema da SLR. Então, após 
revisão das strings de busca com o Orientador e outros orientandos, chegamos ao 
segundo conjunto de strings de busca. Uma segunda busca piloto foi realizada na 
segunda quinzena do mês de agosto de 2010, e foi obtido um total de 10.259 
estudos primários. O conjunto de string era parecido com o apresentado no Quadro 
1, sendo que além destas outro conjunto estava incluído com as mesmas strings, 
mas ao invés de finalizar com a palavra “team”, finalizavam com a palavra “group”.  
Ainda assim o número de estudos retornados estava muito alto, além de ainda haver 
estudos que não estavam ligados ao estudo da nossa revisão. Outra revisão foi 
realizada nas strings de busca, e chegamos a uma versão final (Quadro 1), onde 
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retiramos a palavra “group”. Essa restrição foi realizada em cada fonte de busca, de 
acordo com sua sintaxe de busca. 

As strings utilizadas para as questões são listadas no Quadro 1. 

 

"software team" OU 
"software project team" OU 

"project management team" OU 
"software development team" OU 
"software engineering team" OU 
"software system team" OU 

"software system development team" OU 
"software programming team" OU 

"software developers" OU 
"software developing team" OU 
"software development team" OU 
"program development team" OU 
"program developing team" OU 

"programming team" OU 
"agile team" OU 

"agile development team" OU 
"agile system team" OU 

"agile system development team" OU 
"agile programming team" OU 
"agile developing team" OU 
"open source team" OU 

"open source development team" OU 
"open source system development team" OU 

"open source programming team" OU 

"open source developing team" 
Quadro 1: lista dos termos de busca 

 

 

3.2 Critérios de Inclusão 

A inclusão de um trabalho será determinada pela relevância em relação às questões 
de investigação, determinada pela análise do título, palavra-chave, resumo e 
conclusão. Os seguintes critérios de inclusão foram definidos: 

I1. Estudos que tratem primária ou secundariamente sobre tipos de equipes de 
desenvolvimento de software; 

I2. Estudos que tratem primária ou secundariamente sobre os critérios de 
formação de equipes de desenvolvimento de projeto de software; 

I3. Estudos que apresentem primária ou secundariamente estruturas e 
características das equipes de desenvolvimento de software; 
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3.3 Critérios de Exclusão 

Semelhantes ao critério de inclusão, a partir da análise do título, palavra-chave 
resumo e conclusão, serão excluídos os estudos que se enquadrem em alguns dos 
casos a seguir: 

E1. Estudos que não respondam nenhuma das questões de pesquisa; 
E2. Estudos Repetidos: se determinado estudo estiver disponível em diferentes 

fontes de busca, a primeira pesquisa será considerada; 
E3. 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; 

E4. Estudos que apresentem texto, conteúdo e resultados incompletos, ou seja, 
trabalhos com resultados não concluídos não serão aceitos; 

E5. Estudos relacionados a tópicos de Ciência da Computação que não sejam 
relativos à Engenharia de Software; 

E6. Estudos que estejam escritos em línguas diferente de português e inglês. 
 
 
 
 
3.4 Processo de Seleção Inicial dos Estudos Primários e Secundários 

A seleção dos estudos coletados será realizada em fases distintas visualizadas na 
Figura 1. As fases serão seqüenciais e cada fase funcionará como um filtro para a 
fase seguinte, restringindo a quantidade dos artigos selecionados de acordo com o 
critério de cada fase. 

 



 

 

Figura

 

 

3.5 Processo de Seleção Final dos Estu

Nesta fase, todos os documentos incluídos no critério inclusão e que foram 
aprovados na avaliação da qualidade, serão extraídos em um formulário de coleta 
de dados, conforme modelo descrito n

Identificação 
Identificador:  
Título:  
Autor(es):  
Ano:  
Fonte: Busca: 

Evento: 
Empírico: [] SIM   [] NÃO
Tipo do documento:  
Critérios de inclusão 
utilizados: 

[] Estudos que tratem primária ou secundariamente sobre tipos de equipes de 
desenvolvimento de software;
[] Estudos que tratem primária ou secundariamente sobre os critérios de formação de 
equipes de desenvolvimento de projeto de software;

Fase 1

• Busca dos artigos nas bibliotecas digitais utilizando a string de busca;
• Eliminar artigos duplicados;
• Leitura do Título e palavras
• Os artigos serão classificados como Relevantes ou Irrelevantes pelo pesquisador principal

Fase 2
• Tentar recuperar os estudos não disponíveis através de outras fontes e através do(s) 
autor(es)
• Excluir da lista de Relevantes os estudos que não há o documento disponível para leitura

Fase 3

•Os artigos classificados como Relevantes e disponíveis na Fase 2 terão o Título, Resumo 
e Conclusao lidos. Caso a leitura seja insuficiente, pode ser lida a Introdução; 
• Cada artigo será avaliado se entra no critério de inclusão ou de exclusão por pelo menos 
2 pesquisadores;
• Essa avaliação será registrada para cada artigo, assim como qual foi o critério utilizado, 
conforme modelo descrito no anexo A e anexo B para artigos incluídos e excluídos 
respectivamente;
•Qualquer divergência de opinião sobre a avaliação será discutida entre os pesquisadores; 
na dúvida, o artigo deve ser incluído na pesquisa;
• Os artigos avaliados com algum critério de inclusão receberão um código de 
identificação único;
• Cada artigo será lido por completo;
• Para cada artigo, será respondido um questionário de avaliação de qualidade por todos 
os pesquisadores;
• Cada artigo terá um formulário de coleta de dados que será preenchido por todos os 
pesquisadores.

Figura 1: Processo de seleção inicial dos estudos 

Processo de Seleção Final dos Estudos Primários e Secundários

Nesta fase, todos os documentos incluídos no critério inclusão e que foram 
aprovados na avaliação da qualidade, serão extraídos em um formulário de coleta 
de dados, conforme modelo descrito no Quadro 2. 

Formulário de Coleta de Dados 

Busca:  
Evento:  
[] SIM   [] NÃO 

[] Estudos que tratem primária ou secundariamente sobre tipos de equipes de 
desenvolvimento de software; 
[] Estudos que tratem primária ou secundariamente sobre os critérios de formação de 
equipes de desenvolvimento de projeto de software; 

Busca dos artigos nas bibliotecas digitais utilizando a string de busca;
Eliminar artigos duplicados;
Leitura do Título e palavras-chaves dos artigos retornados pelas bibliotecas digitais;
Os artigos serão classificados como Relevantes ou Irrelevantes pelo pesquisador principal

Tentar recuperar os estudos não disponíveis através de outras fontes e através do(s) 

Excluir da lista de Relevantes os estudos que não há o documento disponível para leitura

Os artigos classificados como Relevantes e disponíveis na Fase 2 terão o Título, Resumo 
e Conclusao lidos. Caso a leitura seja insuficiente, pode ser lida a Introdução; 
Cada artigo será avaliado se entra no critério de inclusão ou de exclusão por pelo menos 

Essa avaliação será registrada para cada artigo, assim como qual foi o critério utilizado, 
conforme modelo descrito no anexo A e anexo B para artigos incluídos e excluídos 

Qualquer divergência de opinião sobre a avaliação será discutida entre os pesquisadores; 
na dúvida, o artigo deve ser incluído na pesquisa;
Os artigos avaliados com algum critério de inclusão receberão um código de 

Cada artigo será lido por completo;
Para cada artigo, será respondido um questionário de avaliação de qualidade por todos 

Cada artigo terá um formulário de coleta de dados que será preenchido por todos os 
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dos Primários e Secundários 

Nesta fase, todos os documentos incluídos no critério inclusão e que foram 
aprovados na avaliação da qualidade, serão extraídos em um formulário de coleta 

[] Estudos que tratem primária ou secundariamente sobre tipos de equipes de 

[] Estudos que tratem primária ou secundariamente sobre os critérios de formação de 

chaves dos artigos retornados pelas bibliotecas digitais;
Os artigos serão classificados como Relevantes ou Irrelevantes pelo pesquisador principal

Tentar recuperar os estudos não disponíveis através de outras fontes e através do(s) 

Excluir da lista de Relevantes os estudos que não há o documento disponível para leitura

Os artigos classificados como Relevantes e disponíveis na Fase 2 terão o Título, Resumo 
e Conclusao lidos. Caso a leitura seja insuficiente, pode ser lida a Introdução; 
Cada artigo será avaliado se entra no critério de inclusão ou de exclusão por pelo menos 

Essa avaliação será registrada para cada artigo, assim como qual foi o critério utilizado, 
conforme modelo descrito no anexo A e anexo B para artigos incluídos e excluídos 

Qualquer divergência de opinião sobre a avaliação será discutida entre os pesquisadores; 

Os artigos avaliados com algum critério de inclusão receberão um código de 

Para cada artigo, será respondido um questionário de avaliação de qualidade por todos 

Cada artigo terá um formulário de coleta de dados que será preenchido por todos os 
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[] Estudos que apresentem primária ou secundariamente estruturas e características das 
equipes de desenvolvimento de software; 

Descrição do Estudo 
Objetivo do estudo:  
Tipo do estudo:  [] QUALITATIVO    [] QUANTITATIVO 
Hipótese(s) da pesquisa:  
Descrição da amostra:  
Definição do estudo:  
Forma da coleta de dados:  
Resultados do Estudo 
Resultados e conclusões  
Validade (limitações, ameaças):  
Relevância: [] PESQUISA   [] PRÁTICA 
Observações referentes as questões de pesquisa 
P1. O que é uma equipe de desenvolvimento 
de software? 

 

P1.1. Quais são todos os tipos de equipes em 
desenvolvimento de software? 

 

P1.2 Quais são as 
propriedades/características de equipes em 
desenvolvimento de 
software? 

 

P1.3 Quais são as estruturas das equipes em 
desenvolvimento de software? 

 

P1.4 Como uma equipe de desenvolvimento 
de software funciona normalmente? 

 

P1.5 Como uma equipe de software difere de 
outros tipos de equipes? 

 

P2. Quais são os requisitos para Composição 
de Equipes de equipes de software? 

 

P2.1 O que é uma forma eficaz de montar 
uma equipe de software? 

 

Observações Gerais 
 

 
Quadro 2: Formulário de coleta de dados 

 

4. Garantia da Qualidade  

Para validar a qualidade dos estudos que permaneceram após a fase 3, os 
pesquisadores farão uma análise de forma independente, de acordo com 11 critérios 
definidos no formulário de avaliação da qualidade. Estes critérios foram propostos 
pelo Critical Appraisal Skills Programme (CASP) como forma de avaliar a qualidade 
das pesquisas qualitativas, seguindo a orientação dos princípios de boas práticas na 
condução de pesquisa empírica em Engenharia de Software [11]. Os critérios 
abordam questões relacionadas a rigor, credibilidade e relevância, conforme a 
seguir: 

• Rigor: tem uma abordagem completa e adequada aplicada a principais 
métodos de pesquisa no estudo? 

•  Credibilidade: as conclusões são bem apresentadas e significativas?  
•  Relevância: o quão úteis são as descobertas para sua pesquisa? 

 
São divididos em dois blocos, o primeiro sendo sobre Questões de Rastreamento 
onde são relacionados a qualidade do artigo, objetivos e contexto. O segundo bloco, 
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identificado como Detalhamento, está relacionado as três questões descritas 
anteriormente (rigor, credibilidade e relevância). 

O Quadro 3 exibe o modelo do formulário de avaliação de qualidade contendo uma 
serie de instruções em itálico após cada pergunta. 

 

Formulário de Avaliação de Qualidade 
Identificação 
Identificador:  
Título:  
Autor(es):  
Ano:  
Empírico:  
Questões de Rastreamento 

 Este é um trabalho de pesquisa? 
Considere o seguinte: 
- É um trabalho baseado em pesquisa (ou é apenas um relato de  opinião de especialistas sobre “lições 
aprendidas” ) ? 
 

[] Sim [] Não 

 Houve uma declaração clara dos objetivos da pesquisa? 
Considere o seguinte: 
- Existe uma razão pela qual o estudo foi realizado? 
- É o foco do estudo ou principal foco em critérios de formação de equipes de desenvolvimento? 
- O estudo apresenta dados empíricos? 
- Existe uma espeicificação clara dos resultados primários do estudo (por exemplo: tempo de 
comercialização, custo, produto, processo de qualidade)? 
 

[] Sim [] Não 

 Existe uma descrição adequada do contexto no qual a pesquisa foi realizada? 
Considere o seguinte: 
- O setor no qual os produtos são usados (por exemplo: banca, telecomunicações, bens de consumo, 
viagens, etc) 
- A natureza da organização de desenvolvimento de software (por exemplo:  departamento próprio ou 
fornecedor independente de software) 
- As habilidades e a experiência do pessoal de software (por exemplo: uma linguagem, um método, 
uma ferramenta, um domínio de aplicação) 
- O tipo de produto usado (por exemplo: uma ferramenta de análise, um compilador) 
- Os processos de software utilizados (por exemplo: processo padrão da empresa, procedimentos de 
garantia da qualidade, processo de gerência de configuração) 
 

[] Sim [] Não 

Questões de Detalhamento 
 [ Projeto de pesquisa] O desenho de pesquisa estava adequado para resolver os objetivos da 
investigação? 
Considere o seguinte: 
- Se o pesquisador  justificou o projeto da pesquisa (por exemplo, eles discutiram como eles decidiram 
quais métodos utilizar?) 
 

[] Sim [] Não 

 [Amostragem] A estratégia de recrutamento foi adequada aos objetivos da pesquisa? 
Considere o seguinte: 
- O investigador explicou como os participantes ou casos foram identificados e selecionados? 
- Os casos são definidos e explicados com precisão?  
- Os casos foram representativos de uma população definida? 
- Os pesquisadores explicaram porque os participantes ou casos que eles selecionaram foram o mais 
apropriado para proporcionar acesso ao tipo de conhecimento buscado pelo estudo? 
- O tamanho da amostra foi suficientemente grande? 

[] Sim [] Não 

 [Grupo de controle] Havia um grupo de controle com o qual os tratamentos eram comparados? 
Considere o seguinte: 
- Como os controles foram selecionados 
- Eram representativos de uma população definida? 
- Havia algo especial sobre os controles? 
- O número de sem-reposta foi alto? Poderia os não respondentes ser diferente de alguma forma? 

[] Sim [] Não 

 [Coleta de dados] Os dados foram colhidos de forma que abordou o tema de pesquisa? 
Considere o seguinte: 
- Todas as medidas foram claramento definidas (por exemplo: unidade e regras de contagem)? 
- Está claro como os dados foram coletados (por exemplo: entrevistas semi-estruturadas, grupos focais, 

[] Sim [] Não 



118 

 

 

etc)? 
- O pesquisador justificou os métodos que foram escolhidos? 
- O pesquisador deixou os métodos explícitos (por exemplo: há indicação de como as entrevistas foram 
realizadas, usaram algum roteiro de entrevista, etc)? 
- Se os métodos foram modificados durante o estudo, o pesquisador explicou como e porquê? 
- O formulário de dados é claro (por exemplo: gravação da entrevista, material de vídeo, anotações, 
etc)? 
- Os métodos de controle de qualidade foram utilizados para garantir a integralidade e exatidão dos 
dados? 

 [Análise de dados] A análise dos dados foi suficientemente rigorosa? 
Considere o seguinte: 
- Há uma descrição detalhada do processo de análise? 
- Se a análise temática foi utilizada, está claro como as categorias/temas foram derivados dos dados? 
- Foram apresentados dados suficiente para apoiar as conclusões? 
- Em que medida os dados contraditórios foram levados em consideração? 
- Os métodos de controle de qualidade foram utilizados para verificar os resultados? 

[] Sim [] Não 

 [Reflexividade: relações de parceria de investigação/reconhecimento de viés do pesquisador] A 
relação entre o pesquisador e os participantes foi considerado de forma adequado? 
Considere o seguinte: 
- O pesquisador analisou criticamente seu próprio papel, o viés potencial e a influência durante a 
formulação das questões de pesquisa, o recrutamento da amostra, coleta de dados e análise e seleção 
e dados para apresentação? 
- Como o pesquisador respondeu a eventos durante o estudo e se considerou implicações de quaisquer 
alterações no projeto de pesquisa. 

[] Sim [] Não 

(10) [Resultados]Há uma declaração clara dos resultados? 
Considere o seguinte: 
- As conclusões são explícitas? 
- Há uma discussão adequada das provas a favor e contra argumentos do pesquisador? 
- O pesquisador discutiu a credibilidade de seus resultados (por exemplo: triangulação, validação de 
respostas, mais de um analista)? 
- As limitações do estudo são discutidas explicitamente? 
- Os resultados  são discutidos em relação às questões de pesquisa originais? 
- As conclusões são justificadas pelos resultados? 

[] Sim [] Não 

(11) [ Valor da pesquisa] O estudo tem valor para pesquisa ou prática? 
Considere o seguinte: 
- O pesquisador discutiu a contribuição do estudo para o conhecimento existente ou compreensão (por 
exemplo, eles consideram o achados em relação à atual prática ou política, ou a literatura baseada em 
pesquisa relevante?) 
- A pesquisa identifica novas áreas onde a pesquisa é necessária? 
- Os pesquisadores discutem quando ou como os resultados podem ser transferidos para outras 
populações, ou considera outras formas nas quais a pesquisa pode ser utilizada? 

[] Sim [] Não 

 

Qaudro 3: Formulário de Avaliação de Qualidade 
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Anexo A: Formulário de Identificação dos Artigos Incluídos 

 

 

ID ANO AUTOR(ES) TÍTULO Empirico? Tipo 
Documento 

Releväncia Qualida 
de 
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Anexo B: Formulário de Identificação dos Artigos Excluídos 

 

 

 

Título Autor Fonte Ano Motivo Critério 
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APÊNDICE B – ESTUDOS PRIMÁRIOS INCLUÍDOS 

 

ID ANO AUTOR(ES) TÍTULO Empirico? Tipo 
Documento 

Releväncia Qualida 
de 

S002 2004 Antoniol, G.; Di 
Penta, M. & 
Harman, M. 

A robust search-based approach to 
project management in the 
presence of 
abandonment,rework,error and 
uncertainty 

S Artigo de 
Simpósio 

Pesquisa e 
Prática 

7 

S004 2009 Yi, Wang Building the linkage between 
project managers'personality and 
success of software projects 

S Artigo de 
Simpósio 

Prática 5 

S009 2005 Chong, Jan Social Behaviors on XP and non-
XP teams: A Comparative Study 

S Artigo de 
Conferência 

Prática 4 

S010 2000 Humphrey, Watts 
S. 

Software â ¬ A performing 
science? 

N Outros Pesquisa 1 

S011 2008 Huckman, Robert 
S.; Staats, 
Bradley R. & 
Upton, David M. 

Team Familiarity, Role Experience, 
and Performance: Evidence from 
Indian Software Services 

S Artigo de Jornal Pesquisa e 
Prática 

7 

S012 1986 McGuire, Mary Team software development 
techniques 

N Artigo de 
Conferência 

Prática 2 

S013 1981 Mantei, Marilyn The effect of programming team 
structures on programming tasks 

N Outros Pesquisa 0 

S016 2008 De, Chen Zhang / 
Prabuddha & 
Hahn, Jungpil 

A network perspective on open 
source software development: 
team formation and community 
participation 

S Outros Pesquisa e 
Prática 

7 

S018 2004 Duggan, Jim; 
Byrne, Jason & 
Lyons, Gerard J. 

A Task Allocation Optimizer for 
Software Construction 

S Artigo de Jornal Prática 8 

S019 2010 Srinivasan, 
Jayakanth & 
Lundqvist, 
Kristina 

Agile in India: challenges and 
lessons learned 

S Artigo de 
Conferência 

Prática 2 

S020 2010 Hoda, Rashina; 
Noble, James & 
Marshall, Stuart 

Balancing acts: walking the Agile 
tightrope 

S Artigo de 
Workshop 

Pesquisa e 
Prática 

8 

S021 2005 Amrit, Chintan Coordination in software 
development: the problem of task 
allocation 

S Artigo de 
Workshop 

Pesquisa 4 

S026 1997 Plekhanova, V. & 
Offen, R. 

Managing the human-software 
environment 

N Artigo de 
Workshop 

Pesquisa 0 

S027 1990 Rettig, Marc Practical programmer: software 
teams 

N Outros Prática 0 

S028 2006 Lui, Kim Man & 
Chan, K. C. C. 

Programming Task Demands N Artigo de 
Conferência 

Prática 0 

S029 2007 Crawford, B., De 
La Barra C.L. 

Enhancing creativity in agile 
software teams 

S Artigo de 
Conferência 

Pesquisa 3 

S030 2006 Gray, A., Jackson 
A. Stamouli I. 
Tsang S.L. 

Forming successful eXtreme 
programming teams 

S Artigo de 
Conferência 

Pesquisa 6 

S032 2009 Goebel, C.J. How being agile changed our 
human resources policies 

S Artigo de 
Conferência 

Prática 0 

S034 2009 GonÃ§alves, 
M.K., De Souza 
C.R.B. GonzÃ¡lez 
V.M. 

Initial findings from an 
observational study of software 
engineers 

S Artigo de 
Conferência 

Pesquisa e 
Prática 

7 

S035 2001 Barrett, R. Labouring under an illussion? The 
labour process of software 
development in the Australian 
information industry 

S Artigo de Jornal Pesquisa 1 

S039 2001 Baffin, R.D., 
Crocker R. 
Kreidler J. 
Subramanian K. 

Leveraging resources in global 
software development 

S Artigo de Jornal Prática 1 
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S041 2010 Feldt, R., Angelis 
L. Torkar R. 
Samuelsson M. 

Links between the personalities, 
views and attitudes of software 
engineers 

S Artigo de Jornal Pesquisa e 
Prática 

7 

S046 2010 Baytiyeh, H., 
Pfaffman J. 

Open source software: A 
community of altruists 

S Artigo de Jornal NULL 7 

S048 2009 Moe, N.B., 
DingsÃ¸yr T. 
DybÃ¥ T. 

Overcoming barriers to self-
management in software teams 

S Artigo de Jornal Prática 6 

S052 2008 Xu, B., Yang X. 
Ma A. 

Role based cross-project 
collaboration in multiple distributed 
software design projects 

S Artigo de 
Conferência 

Pesquisa 0 

S053 1997 Demirors, Elif, 
Sarmasik Gamze 
Demirors Onur 

Role of teamwork in software 
development: Microsoft case study 

S Artigo de 
Conferência 

Pesquisa e 
Prática 

3 

S054 2008 Moore, E., Spens 
J. 

Scaling agile: Finding your agile 
tribe 

S Artigo de 
Conferência 

Prática 1 

S060 1999 McGrew, J.F., 
Bilotta J.G. 
Deeney J.M. 

Software team formation and 
decay: Extending the standard 
model for small groups 

S Artigo de Jornal Pesquisa 6 

S061 2009 Licorish, S., 
Philpott A. 
MacDonell S.G. 

Supporting agile team composition: 
A prototype tool for identifying 
personality (in)compatibilities 

S Artigo de 
Workshop 

Pesquisa 7 

S064 2000 Hilburn, Thomas 
B. 

Teams need a process! S Artigo de 
Conferência 

Pesquisa e 
Prática 

3 

S066 2010 Zhang, S., Hu Q. 
Shi W. Sheng X. 

The balance study of IT project and 
team member 

S Artigo de 
Conferência 

Prática 0 

S077 2010 Pereira, T.A.B., 
Dos Santos V.S. 
Ribeiro B.L. Elias 
G. 

A recommendation framework for 
allocating global software teams in 
software product line projects 

S Artigo de 
Conferência 

Pesquisa 1 

S079 2008 Hu, H., Li L. Xu 
B. 

A role based human resource 
organization model in dual-shore 
software development 

N Artigo de 
Conferência 

Pesquisa 0 

S081 2009 De Oliveira Da 
Silva, F.E., Motta 
C.L.R. Santoro 
F.M. De Oliveira 
C.E.T. 

A social matching approach to 
support team configuration 

S Outros Pesquisa 6 

S084 2007 Karn, J.S., Syed-
Abdullah S. 
Cowling A.J. 
Holcombe M. 

A study into the effects of 
personality type and methodology 
on cohesion in software 
engineering teams 

S Artigo de Jornal Prática 7 

S090 2008 Ambler, S.W. Agile and large teams N Outros Prática 0 

S094 2005 Rajendran, M. Analysis of team effectiveness in 
software development teams 
working on hardware and software 
environments using Belbin Self-
perception Inventory 

S Artigo de Jornal Pesquisa e 
Prática 

4 
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APÊNDICE C – ESTUDOS PRIMÁRIOS EXCLUÍDOS 

  

Título Autor Fonte Ano Motivo Critério 

A company-based framework for a software 
engineering course 

Way, Thomas P. ACM 2005 Excluido E1 

A comparison of issues and advantages in agile 
and incremental development between state of 
the art and an industrial case 

Petersen, Kai & Wohlin, 
Claes 

ACM 2009 Excluido E1 

A cross-curricular team based approach to game 
development 

Martin, Jess & Smith, Chris ACM 2002 Excluido E1 

A Model of Correlated Team Behavior in a 
Software Development Environment 

Potok, Thomas E. & Vouk, 
Mladen A. 

ACM 1999 Excluido A 

A Model of Correlated Team Behavior in a 
Software Development Environment 

Potok, Thomas E. & Vouk, 
Mladen A. 

ACM 1999 Excluido E1 

A professional practice component in writing: a 
simple way to enhance an existing course 

Anewalt, Karen ACM 2003 Excluido E1 

A proposal of a practical approach for quantified 
quality software evaluation during the 
development cycle 

Armin, Azarian & Ali, Siadat ACM 2007 Excluido E1 

A social network based study of software team 
dynamics 

Datta, Subhajit; Kaulgud, 
Vikrant; Sharma, Vibhu 
Saujanya & Kumar, Nishant 

ACM 2010 Excluido A 

A Study of Employee Competency in Software 
Process Management 

Ow, S. & Yaacob, M. ACM 1997 Excluido E1 

A study of factors influencing the productivity of 
programming teams 

Gowda, Raghava & Saxton, 
Stanley 

ACM 1989 Excluido E2 

A survey to examine the effect of team 
communication on job satisfaction in software 
industry 

Javed, Talha; e Maqsood, 
Manzil & Durrani, Qaiser S. 

ACM 2004 Excluido E1 

A tale of two teams: success and failure in virtual 
team meetings 

Tremaine, Marilyn M.; 
Milewski, Allen; Egan, 
Richard & Zhang, Suling 

ACM 2007 Excluido E1 

Agile Architecture Interactions Madison, James ACM 2010 Excluido E1 

AlgorithmA project: the ten-week mock software 
company 

Bernstein, Marc; 
FitzGerald, Kelly M.; 
Macdonell, James P. & 
Concepcion, Arturo I. 

ACM 2005 Excluido E1 

An Agile Development Team's Quest for CMMIÂ® 
Maturity Level 5 

Cohan, Sean & Glazer, 
Hillel 

ACM 2009 Excluido E1 

An international collaboration in software 
engineering 

Tabrizi, M. H.N.; Collins, 
Carol B. & Kalamkar, Vipul 

ACM 2009 Excluido E1 

Are You Sure? Really? A Contextual Approach to 
Agile User Research 

Evnin, Josh & Pries, 
Marjorie 

ACM 2008 Excluido E1 

Breaking the code, moving between private and 
public work in collaborative software development 

de Souza, Cleidson R. B.; 
Redmiles, David & Dourish, 
Paul 

ACM 2003 Excluido E1 

Comparison of Selected Survey Instruments for 
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