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RESUMO 

Há muitos anos o desenvolvimento de software se tornou fundamental para o 

mercado global. Na década passada, como reflexo da globalização, empresas de software 

começaram a distribuir seus processos de desenvolvimento em lugares diferentes, criando o 

desenvolvimento distribuído de software (DDS). Esta abordagem herdou os problemas 

existentes no desenvolvimento tradicional (co-localizado) e por diversas razões acrescentou 

outras dificuldades. Com a ascensão do DDS, as organizações tentam distribuir da melhor 

maneira suas atividades do desenvolvimento de software. 

Esse trabalho objetiva identificar quais modelos de colaboração são utilizados pela 

indústria e/ou academia para desenvolver software no contexto distribuído, tendo como 

base o ciclo de vida básico do desenvolvimento tradicional de software (requisitos, análise, 

implementação e testes), como também suas variações e se as fases do mesmo são 

realizadas onsite (no cliente), distribuído/offshore e multi-site (em ambos). Assim como, 

apresentar quais são os desafios que afetam cada fase do ciclo de vida das empresas. 

O método utilizado para levantar as formas de colaboração foi uma revisão 

sistemática da literatura, método da Engenharia de Software baseado em evidências, que 

analisou 840 trabalhos publicados desde 2000 até 2009, e também uma pesquisa de campo, 

realizada com 10 projetos distribuídos. Para identificar os fatores que afetam as atividades 

do desenvolvimento foi utilizada a mesma pesquisa de campo no mercado nacional de 

software, onde através de um questionário, as empresas pesquisadas citaram os problemas 

que enfrentam e que modelos de colaboração as mesmas utilizam. 

A partir dos resultados é possível afirmar que os modelos existentes na literatura são 

distintos dos utilizados na indústria e que os fatores que afetam o desenvolvimento 

distribuído são comuns entre as empresas. Dessa forma, é possível visualizar os desafios 

que a indústria nacional enfrenta para cada fase do desenvolvimento. Logo, este estudo 

também tem o propósito de favorecer futuros trabalhos, que tenham como objetivos propor 

soluções para tais problemas e modelos. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Distribuído de Software, ciclo de vida, revisão 

sistemática da literatura, modelos de colaboração. 
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ABSTRACT 

 

Several years ago software development has become critical to the global market. In 

the past decade, as a reflection of globalization, software companies began to distribute 

their development processes in different places, creating distributed software development 

(DSD). This approach has inherited the problems of traditional development (co-located) 

and for various reasons other added difficulties. With DSD ascension, the organizations try 

to distribute optimally their software development activities. 

This study aims to identify what collaboration models are used by industry and/or 

academia to develop software in the distributed context, based on basic life cycle of 

traditional software development (requirements, analysis, implementation and testing) and 

their variations, and too, what is done onsite, distributed/offshore and multi-site in order to 

identify the models used by organizations,  presenting which are the challenges which 

affect each stage of life cycle of companies. 

The method used to find the collaboration models was a systematic literature 

review, method of software engineering based on evidence, which reviewed 840 studies 

published from 2000 to 2009, and a survey with 10 distributed projects. For factors which 

affect development activities it has been carried out a survey on the domestic market of 

software, where through a questionnaire, the companies surveyed cited the problems they 

face and models of collaboration that they use. 

From the results it can be said that the existing models are consistent with those 

used in industry and the factors that affect the distributed development are common among 

companies. Thus, it’s possible to view the challenges facing the domestic industry for each 

activity development. Therefore, this study also aims to encourage future work that has the 

objective to propose solutions to such problems and models. 

 

Keywords: Distributed Software Development, life cycle, systematic literature review, 

models of collaboration. 
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1 Introdução 

Nos últimos anos, o software se tornou um componente vital nos negócios, as 

empresas necessitam de software para gerenciar e controlar suas ações, lucros e ganho de 

competitividade entre seus concorrentes. O software se tornou um diferencial competitivo, 

tornando cada vez mais as organizações dependentes do mesmo. Nessa perspectiva, o 

número de empresas que desenvolve sistemas e que os utilizam cresceu significativamente 

nas últimas décadas. Mesmo com o crescimento das organizações que são responsáveis por 

desenvolver tais sistemas, a demanda por serviços de software tem superado historicamente 

a disponibilidade de pessoas que os desenvolvem. 

Diante da demanda por software e pelo crescimento do número de empresas que 

desenvolvem essas soluções, na década passada, como reflexo da globalização, empresas de 

software começaram a distribuir seus processos de desenvolvimento em lugares diferentes, 

criando o desenvolvimento distribuído de software (DDS) (Herbsleb, 2007), também 

conhecido como desenvolvimento global de software (para projetos que envolvem outros 

países). Diversos autores afirmam que o desenvolvimento de sistemas é uma atividade 

complexa (Brooks, 1978) (Curtis et al., 1988) (The Standish Group, 2001), dessa maneira, a 

abordagem distribuída herdou os problemas existentes na forma tradicional e por diversas 

razões acrescentou outras dificuldades (Prikladnicki, 2004). 

De acordo com pesquisa realizada, 44% das empresas já tiveram projetos 

cancelados devido a problemas na execução (Bennatan, 2006). Existem vários fatores 

técnicos que podem prejudicar o progresso dos projetos. Um deles é o desenvolvimento de 

software com equipes geograficamente distribuídas. Tal fator demanda boa comunicação 

entre os responsáveis pelo design das partes do software que serão desenvolvidas em 

diferentes localidades (Cataldo et al., 2006). 

Inúmeras empresas tentam adotar técnicas, metodologias e ferramentas para que 

possam lidar da melhor forma com as variáveis do contexto distribuído. Contudo, é 

necessário que existam mais estudos para que sejam concebidas novas técnicas, 

metodologias e ferramentas para ambientes distribuídos (Lopes et al, 2003) (Rocha et al, 

2008). Em diversos momentos, as empresas que utilizam esse modelo de desenvolvimento 

necessitam definir quais metodologias utilizarão em um determinado projeto e suas 
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respectivas práticas, pois, estas não provêem de informações que sejam capazes de 

determinar qual metodologia é mais adequada para determinado tipo de projeto ou quais as 

práticas mais indicadas para o mesmo. 

Os principais desafios da engenharia global de software são causados pela 

singularidade do ambiente de trabalho e não estão relacionados somente aos problemas 

técnicos que os gerentes de projeto utilizam para superar tais dificuldades. Estes desafios 

são trazidos pela distância geográfica, temporal e cultural entre os membros da equipe 

global de software. Estudos relacionados reconhecem que as principais áreas de 

preocupação e as principais fontes de sobrecarga causadas por essas barreiras estão 

concentradas em torno da comunicação, atividades de coordenação e controle (Ågerfalk  e 

Deverell, 2005). 

Como citado anteriormente, as soluções que são utilizadas para o desenvolvimento 

tradicional visando diminuir os problemas não tem o resultado esperado quando os 

participantes do projeto estão separados geograficamente. Dessa maneira, a realização de 

um projeto distribuído se torna mais difícil pelos fatores que afetam o desenvolvimento 

tradicional e outros acrescentados pela distribuição geográfica e temporal. 

1.1.  Objetivos 

O objetivo principal deste trabalho é identificar através de uma revisão sistemática 

da literatura quais modelos de colaboração são utilizados pela indústria e/ou academia para 

desenvolver software no contexto distribuído, tendo como base o ciclo de vida básico do 

desenvolvimento tradicional de software (requisitos, análise, implementação e testes), como 

também suas variações e se as fases do mesmo são realizadas onsite (no cliente), 

distribuído/offshore e multi-site (em ambos).  

Essa pesquisa também tem alguns objetivos específicos: 

• Descrever o processo para a realização da Revisão Sistemática da Literatura; 

• Verificar se os modelos existentes na literatura condizem com os utilizados na 

indústria; 

• Identificar quais são os fatores que afetam as fases do desenvolvimento distribuído 

nas empresas do cenário nacional; 
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1.2. Justificativa 

Com a descentralização das empresas e a produção de software acontecendo de 

forma distribuída em diversas filiais espalhadas pelo globo, o desenvolvimento de software 

torna-se mais complexo, exigindo que as organizações necessitem buscar modelos de 

colaboração (ou formas de trabalho) que consigam satisfazer suas características e 

necessidades. 

Smite e Borzovs (2009) afirmam que os responsáveis pelo projeto devem estar 

cientes de que maneira a organização da equipe e do projeto pode ser feita, no sentido de 

que as formas de trabalho das equipes possam levar o mesmo a obter um melhor 

desempenho.  

Então, é necessário que haja mais conhecimento dos responsáveis pelo projeto sobre 

os modelos de colaboração, ou seja, como em seu projeto eles podem dividir as atividades 

em cada fase do desenvolvimento e onde cada atividade pode ser realizada. Dessa forma, 

este estudo se justifica por buscar tais modelos de desenvolvimento para ambientes 

distribuídos e por apresentar os fatores que costumam afetar esses modelos.  

1.3. Estrutura do Trabalho 

Além deste capítulo introdutório, este trabalho está dividido da seguinte forma:  

• O capítulo dois apresenta os principais conceitos que serviram como base 

teórica desta pesquisa, no caso, todos os conceitos envolvidos com o 

desenvolvimento distribuído de software, desde sua definição, os benefícios 

trazidos por esta abordagem, assim como seus principais problemas. 

• No Capítulo três, todos os passos utilizados na revisão sistemática são 

apresentados, a questão de pesquisa, a estratégia de busca (chaves da 

pesquisa, string de busca, fontes de busca, entre outros), assim como seus 

resultados, logo, os modelos de desenvolvimento no DDS são também 

apresentados. 

• Posteriormente, no capítulo quatro, é descrito todo o processo para a 

realização da pesquisa de campo, que objetiva identificar os fatores que 
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afetam as fases do desenvolvimento de software em ambientes distribuídos, 

sua metodologia utilizada e seus resultados obtidos. E então, uma análise 

sobre os resultados será apresentada juntamente com as limitações dessa 

pesquisa de campo. 

• E, por fim, o capítulo cinco apresenta as considerações finais do trabalho, 

onde os resultados obtidos serão ligeiramente discutidos, assim como as 

limitações de toda essa dissertação, bem como os trabalhos futuros que 

podem ser realizados a partir dessa pesquisa, os trabalhos que foram 

publicados a partir do conhecimento gerado com essa dissertação e por 

último, as conclusões finais.  
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2 Desenvolvimento Distribuído de Software 

 É notável que a evolução do software tenha ocorrido de forma acelerada, de maneira 

que diversas áreas do conhecimento têm reconhecido a sua importância como posição 

estratégica perante o mercado. Carmel (1999) cita que nas últimas décadas a globalização 

dos negócios impactou também a indústria de Tecnologia da Informação.  

 Herbsleb e Moitra (2001) afirmam que as forças econômicas transformaram 

mercados nacionais em mercados globais. Estas transformações não alteraram apenas o 

marketing de vendas, mas também, a forma como os produtos são concebidos, construídos, 

testados e entregues aos clientes finais.  

 Porém, como consequência, o custo dos profissionais cresceu enquanto as empresas 

competiam por contratar tais profissionais (KAROLAK, 1998). Nos Estados Unidos, país 

responsável por grande parte da demanda por software, as cotas de vistos de trabalho 

temporário para área de tecnologia se esgotavam antes do final do ano fiscal, gerando uma 

maior escassez de profissionais (CARMEL, 1999). Nesse contexto, com um número de 

funcionários insuficiente e altos custos para contratação, a disponibilidade de recursos 

equivalentes em outras localidades a um custo mais acessível tornou-se um grande atrativo 

para as empresas que desenvolvem software, possibilitando um conceito relativamente 

novo para o mundo da Engenharia de Software, o Desenvolvimento Distribuído de 

Software (DDS). 

 Em algumas de suas obras Herblesb (2007) e Herblesb et. al. (2001) afirma que já 

não é mais incomum projetos de software possuirem equipes de desenvolvimento 

distribuídas em mais de um local, às vezes até em mais de um continente. A crescente 

busca por maior competitividade tem levado as empresas a adotarem o DDS, onde 

diferentes partes do software são desenvolvidas em localidades distintas. Tentando realizar 

desenvolvimento a baixo custo, empresas têm atravessado fronteiras, formando um 

mercado global. 

 O referido autor relata ainda que o software se tornou um componente estratégico 

para diversas áreas de negócio, mais especificamente na área de Engenharia de Software 
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(ES), criando novas formas de cooperação e competição que vão além das fronteiras dos 

países. 

          Desenvolver software no mesmo espaço físico, na mesma organização ou até no 

mesmo país tem se tornado cada vez mais oneroso e menos competitivo (AUDY e 

PRIKLADNICKI, 2007). O avanço da economia, a sofisticação dos meios de comunicação 

e a pressão por custos têm incentivado o investimento maciço no DDS.  

Segundo Brooks (1978), o software possui muitas características que o fazem 

unicamente apropriado para esta abordagem e o diferencia de outros setores, pois pode ser 

replicado, transmitido, corrigido e usado sobre distâncias ilimitadas com custo virtual zero. 

Contudo, também é sujeito a mudanças, é intangível e pode tornar-se potencialmente 

complexo.  Desta forma, o Desenvolvimento Distribuído tem se apresentado nos últimos 

anos como uma alternativa para o desenvolvimento de software.  É um fenômeno que vem 

crescendo desde a última década e que tem sido caracterizado pela colaboração e 

cooperação entre departamentos de organizações e pela criação de grupos de 

desenvolvedores que trabalham em conjunto, localizados em cidades ou países diferentes 

(MEYER, 2006).  

 Karolac (1998) alega que quando a distância física entre os atores em um ambiente 

de DDS envolve mais de um país, o desenvolvimento é considerado global, chamado de 

Global Software Development (GSD), também conhecido Desenvolvimento Global de 

Software (DGS). O GSD passa a existir quando existem equipes globais de 

desenvolvimento de software (Global Software Teams), que Carmel (1999) define como 

sendo um grupo de pessoas distribuídas em dois ou mais países, colaborando ativamente 

em um projeto comum. A Figura 2.1 ilustra equipes globais distribuídas em vários países e 

continentes diferentes. 
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Figura 2.1 – Desenvolvimento Global de Software e Equipes Globais 

Fonte: Prikladnicki, 2003 

 

 De acordo com Prikladnicki (2004), a distância física entre os membros de um 

determinado  grupo de stakeholders (equipe de projeto, por exemplo) é chamada de nível 

de dispersão. Assim, nível de dispersão diz respeito à distância física entre os atores 

envolvidos em um determinado projeto ou fase deste. Em sua pesquisa Prikladnicki (2003) 

definiu quatro situações para o tipo de distância física e suas características principais, são 

elas:  

 Mesma localização física: situação onde a empresa possui todos os stakeholders 

em um mesmo local.  

 Distância nacional: situação caracterizada por ter os stakeholders localizados 

dentro de um mesmo país, em cidades, estados e em regiões diferentes. 

 Distância continental: situação caracterizada por ter os stakeholders localizados 

em países diferentes, necessariamente dentro do mesmo continente. 

 Distância global: é uma situação que é caracterizada por ter os envolvidos 

localizados em países diferentes e em continentes diferentes, formando muitas vezes 

uma distribuição global.  
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 Conforme Evaristo et al (2004), quanto maior o nível de dispersão, maior é a 

dificuldade de monitorar o comportamento de diferentes grupos. As Figuras 2.2, 2.3, 2.4 e 

2. 5 exibem esses quatro níveis de dispersão. E a Figura 2.2 representa a mesma localização 

física, a Figura 2.3 é a distância nacional, a Figura 2.4 representa a distância continental e a 

Figura 2.5 representa a distância global. Na imagem, podemos ver três tipos de 

stakeholders1, representados por cores diferentes, com números 1, 2 e 3. É possível 

interpretar esses stakeholders, da seguinte forma: número 3 é o cliente, responsáveis por 

contratar os serviços/produto de software, número 2 são os analistas de sistemas, que são as 

pessoas responsáveis por algumas fases do desenvolvimento de software, como 

levantamento e análise de requisitos, gerenciamento do projeto, entre outros e o número 1 

são os programadores, membros da equipe contratada responsáveis por implementarem o 

que foi passado pelos analistas. 

 

Fonte: Prikladnicki, 2003 

 
                                                 

1 Todos os envolvidos no processo de desenvolvimento de software 
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2.1. Motivações / Incentivos para o Desenvolvimento Distribuído 

O DDS não é uma abordagem nova, desde o final da última 90 que esse modelo é 

estudado por empresas e pesquisadores. A literatura menciona diversas razões que levam as 

empresas a distribuírem seus processos de desenvolvimento, assim como os desafios que 

esse cenário distribuído pode apresentar. Apesar dos desafios inerentes ao contexto 

distribuído, o DDS é uma estratégia de desenvolvimento que está em ascensão na indústria 

(HERBSLEB et al., 2001, BATTIN et al., 2001, EBERT e DE NEVE, 2001). 

 Consoante Dantas (2003 apud CARMEL, 2001) atualmente, existem mais de 50 

nações envolvidas em projetos de desenvolvimento colaborativo de software 

internacionalmente, o que demonstra uma forte tendência de mercado. Grandes empresas 

como Motorola (BATTIN et al, 2001), Alcatel (EBERT e DE NEVE, 2001), Fujitsu 

(AYOMA, 1998; GAO et al, 1999), Bell Labs (MOCKUS e WEISS, 2001) descrevem suas 

experiências com o Desenvolvimento Global de Software em seus projetos. 

 Os benefícios esperados em ambientes distribuídos, como a possibilidade de 

desenvolvimento de alta velocidade através da utilização de equipes em diferentes fusos 

horários, a contratação de pessoas mais capacitadas, o menor desenvolvimento dos custos e 

da capacidade de responder às necessidades locais dos clientes, superam os riscos 

envolvidos (KOMI-SIRVO e TIHINEN, 2005). 

 Estes, porém, não são os únicos fatores que contribuem para que os processos de 

desenvolvimento das empresas sejam distribuídos, como alega Prikladnicki (2003), existe 

também:  

• A necessidade de aumentar os recursos quando a disponibilidade de mão de obra 

local estiver escassa;  

• Vantagem de estar perto do mercado local, incluindo o conhecimento dos clientes e 

as condições locais;  

• A rápida formação de corporações e times virtuais visando explorar as 

oportunidades de mercado;  

• Pressões relativas ao time-to-market (tempo de colocação do produto no mercado), 
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com o uso de diferentes fusos-horários permitindo inclusive o desenvolvimento 

24x7 (vinte e quatro horas, sete dias por semana).  

 Freitas (2005) confirma as mesmas razões que Evaristo et al. (2005) apontaram, 

como também outras diversas razões que motivam a adoção do DDS: 

• Necessidade de profissionais qualificados em áreas especializadas; 

• Incentivos fiscais para o investimento em pesquisas em informática; 

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

desenvolvimento; 

• Realização de etapas do desenvolvimento de software perto dos clientes; 

• Redução dos prazos de entrega proporcionada pelo desenvolvimento round-the-

clock (desenvolvimento contínuo ou duradouro durante as vinte e quatro horas do 

dia); 

• Formação de organizações e de equipes virtuais para aproveitar oportunidades de 

mercado; 

• Necessidade de integrar recursos resultantes de aquisições e fusões organizacionais. 

 Essas razões que motivam a utilização desse modelo invocadas por Prikladnicki 

(2003) e Freitas (2005) podem ser representadas pela Figura 2.6, onde as principais são: 

Figura 2.6 – Motivações do DDS 
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 Carmel (1999) refere a existência de seis fatores que podem levar a equipe ao 

sucesso: (1) infra-estrutura de comunicação; (2) arquitetura do produto; (3) construção de 

uma equipe, (4) metodologia de desenvolvimento; (5) tecnologia de colaboração; e, (6) 

técnicas de gerência, chamados de forças centrípetas, já que as mesmas podem inferir 

diretamente para que o projeto obtenha sucesso.  

2.2. Fatores que Afetam o Desenvolvimento Distribuído de Software 

Audy e Prikladnicki (2007) explicam que o desenvolvimento tradicional de software 

sempre se apresentou de forma complexa e que o Desenvolvimento Distribuído acrescentou 

outros desafios ao processo ao adicionar fatores como dispersão física, distância temporal e 

diferenças culturais. 

 Como descrito anteriormente, com o surgimento do DDS, novos desafios foram 

acrescentados ao desenvolvimento de software. A Figura 2.7 apresenta o resultado da 

pesquisa realizada por Komi-Sirvo e Tihinen (2005), onde os participantes classificaram 

dentre as oito áreas sugeridas as que possuem mais problemas no contexto distribuído. Os 

maiores índices foram atribuídos ao Ambiente e Ferramentas de comunicação e 

Comunicação em geral, sendo seguidas pelas áreas de Conhecimento do Projeto, 

Gerenciamento de Projeto, Diferenças Culturais. Das áreas identificadas a que possuiu 

menos problema segundo a pesquisa é a de Ferramentas de Comunicação.  

 

Figura 2.7 – Desafios no DDS 
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Enquanto Carmel (1999), afirma a existência de cinco fatores que podem levar ao fracasso 

de uma equipe distribuída: (1) comunicação ineficiente; (2) falta de coordenação; (3) 

dispersão geográfica; (4) perda do espírito de equipe; e, (5) diferenças culturais, chamadas 

de forças centrífugas, ou seja, afastam da equipe as chances da mesma obter sucesso. A 

Figura 2.8 representa tais forças. 

 

 

Figura 2.8 - Forças Centrífugas 

Fonte: Carmel, 1999 

 Komi-Sirvo e Tihinen (2005), baseados em suas pesquisas também apresentam 

alguns áreas problemáticas e fatores associados quando o desenvolvimento é distribuído: 

(1) ambientes e ferramentas de desenvolvimento; (2) comunicação; (3) engenharia de 

requisitos; (4) gerenciamento de projetos; (5) diferenças culturais e, (6) tempo e orçamento 

acima do estimado, entre outros. 

  Os fatores aludidos por Carmel, Komi-Sirvo e Tihinen, entre outros fatores que 

podem influenciar direta e indiretamente o desenvolvimento de um projeto distribuído são 

descritos a seguir. 

 2.2.1. Gerência de Projetos 

Cleland e Ireland (2002) citam que as principais funções da gerência de projetos 

são: planejamento, organização, motivação, direção e controle. Algumas pesquisas indicam 

que os problemas de gerência de projetos em ambientes distribuídos não diferem 

significativamente dos problemas no desenvolvimento tradicional (co-localizado). 

Entretanto, no contexto distribuído é reforçada a importância das técnicas formais de 
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gerenciamento de projetos, como, por exemplo, as apresentadas no PMBOK – Project 

Management Body of Knowledge2 (AUDY e PRIKLADNICKI, 2007).   

 Em sua obra Audy e Prikladinicki (2007) asseguram que o principal foco das 

métricas em DDS é a melhoria da coordenação e apresentam exemplos de métricas comuns 

no ambiente distribuído: (1) tempo utilizando tecnologias de colaboração, como áudio e 

videoconferências; (2) quantidade de sessões/mensagens usando tecnologias de 

colaboração; (3) construção de equipe; (4) dias de viagem; (5) taxa de resolução de 

problemas. 

 A gerência de projeto, no que diz respeito à coordenação e ao controle, se torna 

extremamente difícil no DDS. A integração entre as diversas partes e módulos do projeto 

deve acontecer de modo eficiente para que o fato de estarem longe fisicamente não interfira 

(Souza, 2007).   

 Prikladnicki (2003) afirma que o gerenciamento de projetos de DDS exige uma 

adaptação de algumas técnicas utilizadas em projetos co-localizados, de forma a suportar e 

reduzir as dificuldades impostas pela dispersão da equipe. 

2.2.2. Processos de Software 

Evaristo (et al., 2005) sugerem que um processo de desenvolvimento é fundamental, 

já que a sincronização de atividades é um dos objetivos principais e que quando as equipes 

distribuem o processo de desenvolvimento em diversas localidades, a falta de sincronização 

pode se tornar crítica. 

 Angioni, Sanna e Soro (2005) relatam a proximidade entre Metodologias Ágeis e 

DDS mostrando algumas características comuns para ambos, como feedback contínuo, 

releases freqüentes, valorização da comunicação e padrões de codificação. Além disso, 

Angionini apresenta e descreve o MAAD (Methodology for Agile Distributed 

Development), que é um processo baseado em metodologias ágeis, criado inicialmente com 

foco na comunidade open source (código aberto). Essa metodologia foi idealizada a partir 

da avaliação de outros processos de desenvolvimento de software voltado para o ambiente 

                                                 
2  Conjunto de práticas para Gerência de Projetos fornecido pelo Instituto de Gerenciamento de Projetos 
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distribuído, como é o caso do DXP (Distributed eXtreme Programming) (KIRCHER, 

2001). 

 Algumas organizações utilizam metodologias convencionais para desenvolver 

projetos distribuídos, enquanto outras utilizam adaptações experimentais, ou seja, estão 

testando se aquelas adaptações suportarão as devidas necessidades e outras já utilizam 

adaptações sólidas, isto é, criaram seu próprio processo para lidar com o contexto 

distribuído.  

 Diversos autores como Carmel (1999), Audy e Prikladnicki (2007), entre outros, 

mencionam a importância de se utilizar uma referência como modelo de desenvolvimento 

no ambiente distribuído, mas, também ressaltam a escassez de metodologias adaptadas que 

atendam a esse contexto e suas necessidades. 

2.2.3. Distância sócio-cultural 

 Cultura é a aquisição de um conjunto de conhecimento, experiência, crenças, 

valores, atitudes, sentidos, hierarquias, religião, noções de tempo, funções, relações 

espaciais, conceitos do universo por um grupo de pessoas através das gerações 

(SAMOVAR e PORTER, 2004). 

 Souza (2007) relaciona o fator sócio-cultural principalmente no que se refere à 

confiança entre as equipes envolvidas. Para que um projeto tenha um desenvolvimento 

eficiente, é necessário que os integrantes localizados em ambientes diferentes tenham 

confiança entre eles e também no projeto.  

 Quando o contexto trata de desenvolvimento global de software existem diferenças 

culturais, por se tratar de pessoas espalhadas ao redor do mundo que possuem diferentes 

hábitos, crenças, atitudes com relação à hierarquia, senso de tempo e estilos de 

comunicação. Souza (2007) fala que as diferenças culturais podem influenciar em diversas 

decisões dentro do projeto devido a determinadas tradições e costumes de cada país e que 

há necessidade de que estas sejam minimizadas ao máximo para que não interfiram no 

resultado final do produto.  
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 Audy e Prikladnicki (2007) asseguram que muitas empresas trabalham com o 

conceito de liaison, ou seja, uma pessoa que desempenha o papel de ponte entre duas ou 

mais culturas, justamente por entender ou já as ter vivido. 

2.2.4.  Motivação 

 De acordo com Olson e Olson (2004), a motivação dos indivíduos também difere de 

país para país dependendo das suas culturas. Em países onde existe a valorização do 

individualismo, as pessoas buscam ganho material e reconhecimento pessoal. Já em outros, 

onde a ênfase está voltada ao coletivo, busca-se relacionamentos pessoais. Os sistemas de 

recompensa devem levar em conta esses valores, recompensando cada grupo com 

montantes ou dias de folga de acordo com seu merecimento. 

 Equipes são formadas por pessoas, logo, são unidades sociais frágeis que por 

diversas razões (fraca comunicação, distância temporal e geográfica, infra-estrutura 

utilizada, falta de comunicação informal, diferença cultural e o tamanho do grupo, entre 

outros) se tornam vulneráveis.  Evaristo e Scudder (2000) asseguram que a confiança é 

fundamental para o time cultivar o espírito de equipe, que é difícil, porém é essencial 

manter a confiança no desenvolvimento de um projeto distribuído. 

2.2.5.  Distância Geográfica e Temporal 

 Quando a distância entre envolvidos em projetos distribuídos ultrapassa 30 metros, 

a freqüência de comunicação diminui para o nível idêntico ao de envolvidos que estão 

distribuídos a centenas/milhares de metros (HERBLESB et al, 2001 apud ALLEN, 1977). 

Evaristo e Scudder (2000) asseguram que o alto nível de dispersão proporciona maior 

dificuldade para monitorar o comportamento entre diferentes grupos com relação a outros 

grupos.  

 Audy e Prikladnicki (2007) em seu trabalho declaram que é necessário entender o 

nível de distância existente, pois, com isso é possível ajudar na identificação de prováveis 

fontes de dificuldades ou apenas caracterizar melhor a distribuição física das equipes 

envolvidas em projetos distribuídos.  

Além da dispersão física, a dispersão temporal exerce efeitos sobre o DDS. 

Participantes de uma equipe estão dispersos no tempo quando há diferença nos horários de 
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trabalho, fusos horários e/ou ritmos de trabalho que diminuam o tempo disponível para 

interação síncrona (Audy e Prikladnicki, 2007). 

 Souza (2007) declara que a distância geográfica e temporal podem ser um problema 

se não forem administradas da melhor forma possível. Devido à distância e à diferença de 

fusos horários que possam existir, a comunicação, interação e troca de informações entre as 

equipes de desenvolvimento devem acontecer através de ferramentas (como por exemplo, 

baseadas em web, framework e controle de versões), e juntamente com um suporte de 

procedimentos/boas práticas, para que o projeto consiga atingir os objetivos previstos. 

2.2.6. Complexidade e Tamanho do Projeto 

 Herbsleb et al. (2001) declara que a complexidade e o tamanho do projeto também 

pode afetar a performance de projetos distribuídos e que a dimensão do mesmo também 

pode ser fator de complexidade.  

 Souza (2007) aponta que normalmente projetos com desenvolvimento distribuído de 

software são complexos e de grande porte, devido ao fato do investimento inicial neste tipo 

de projeto ser elevado, podendo envolver diversos países. A utilização de metodologias 

tradicionais e mais completas é necessária nesse aspecto. 

2.2.7.  Comunicação 

 Carmel (1999), Audy e Prikladnicki (2007), Trindade et al (2008), Souza (2007), 

entre outros, garantem que a comunicação é fator fundamental para o desenvolvimento de 

projetos distribuídos. Teixeira (2007) declara que a comunicação é um dos fatores mais 

prejudicados no DDS, por isso é importante um canal de comunicação bem estruturado 

entre as equipes através do ambiente de desenvolvimento, mantendo todos os participantes 

informados sobre o andamento do projeto. 

 Souza (2007) assegura que a comunicação, em todos os seus sentidos, é um dos 

grandes problemas do desenvolvimento distribuído. É preciso que haja meios eficientes que 

ultrapassem as barreiras impostas pelo desenvolvimento em locais diferentes. A definição 

de interfaces de comunicação formal pode ser obtida por meio de modelos de processo bem 

definidos, com marcos (milestones) e métricas bem estabelecidas. Os canais de 

comunicação informal, por sua vez, podem abranger videoconferência, espaços de trabalho 
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compartilhado, programas de troca de mensagens (instant messengers), entre outros 

(TEIXEIRA, 2007). 

 Rocha et al (2008) retratam em sua experiência que algumas ferramentas foram 

fundamentais para a comunicação entre os membros, tais como comunicadores instantâneos 

ou messengers e um website, e, que ferramentas comuns de comunicação (e-mail, 

messengers, etc) precisariam evoluir para poder suportar melhor o trabalho distribuído. 

 Apesar disso, os problemas com comunicação não são frequentemente ligados as 

ferramentas utilizadas. De acordo com sua pesquisa Komi-Sirvo e Tihinen (2005) 

constataram que apenas 30% dos projetos envolvidos relataram ter problemas com suas 

ferramentas de comunicação. 

2.2.8.  Ambientes e Ferramentas de Desenvolvimento 

 Komi-Sirvo e Tihinen (2005) declaram que embora a infra-estrutura técnica 

disponível atualmente pareça proporcionar o apoio adequado para o desenvolvimento 

distribuído, pesquisas realizadas com empresas que possuem projetos distribuídos 

indicaram que ferramentas e ambientes de desenvolvimento ainda não apoiam de maneira 

eficiente o desenvolvimento no contexto distribuído. 

 Komi-Sirvo e Tihinen (2005) descrevem que a incompatibilidade de ferramentas e 

versões usadas por sites de desenvolvimento diferentes é muito comum, e o 

estabelecimento de um ambiente uniforme é uma tarefa desafiadora. Além disso, as 

ferramentas de desenvolvimento são baseadas no pressuposto que as redes de comunicação 

são extremamente rápidas, o que nem sempre ocorre.  

2.2.9.  Engenharia de Requisitos 

A Engenharia de Requisitos é reconhecida como a fase mais crítica na Engenharia 

de Software, e em ambientes distribuídos essa fase apresenta uma acentuação das 

dificuldades existentes (DAMIAN E ZOWGHI, 2002). O processo nessa fase é altamente 

dependente de comunicação e uma comunicação clara é fundamental para evitar mal 

entendimentos e conflitos (LOPES, PRIKLADNICKI e AUDY, 2004).  
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 Segundo a pesquisa de Komi-Sirvo e Tihinen (2005), a Engenharia de Requisitos é 

considerada a principal fonte de erros num projeto distribuído. Os participantes da pesquisa 

responderam que as três maiores fontes de erro são as seguintes: 

• Interpretação errada de requisitos: foi considerada a maior fonte de erro, com 

74% das respostas. 

• Mudança de requisitos: foi a segunda na classificação, com 70% das respostas. 

• Falta de requisitos: foi a terceira maior causa de erro na pesquisa, com 59% 

das respostas. 

 Outras fontes de erros foram citadas pelos participantes, como Interfaces, erros de 

projeto, erros de codificação, problemas de ambiente, e vulnerabilidades de segurança. A 

Figura 2.9 apresenta as fontes de erros em projetos distribuídos.  

Figura 2.9 – Fontes de erros em projetos distribuídos 

Fonte: Komi-Sirvo, S; Tihinen M., 2005 

 

2.3. Considerações Finais 

Este capítulo teve como objetivo fazer uma descrição geral do estado da arte, 

descrevendo e conceitualizando o Desenvolvimento Distribuído de Software, através da 
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apresentação de ilustrações, as quais permitem o entendimento deste conceito e a 

visualização dos tipos de distância que existem em ambientes distribuídos. Além disso, 

ressalta as principais motivações e incentivos que fazem com que o DDS seja adotado por 

empresa, como também, apresenta a contextualização do que os estudiosos na área afirmam 

ser os principais desafios desta abordagem, como por exemplo: gerência de projetos, 

processo de software, distância sócio-cultural, motivação, distância geográfica e temporal, 

entre outros. 
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3 Modelos de Desenvolvimento no DDS: uma revisão sistemática 

da literatura 

A revisão sistemática da literatura (RSL) é um estudo que atua como norteador para 

o desenvolvimento de projetos, de forma a direcionar determinada pesquisa, sintetizando 

todos os estudos relevantes que respondem a determinada questão. LINDE e WILLICH 

(2003) declaram que a revisão sistemática auxilia na aglutinação de informações presentes 

em inúmeros estudos executados isoladamente e sobre determinada temática, podendo 

exibir resultados coincidentes ou não.  

Travassos e Biolchini (2007) referem ainda que é uma forma de realizar uma 

revisão da literatura de forma não tendenciosa e abrangente, fazendo com que seus 

resultados tenham cunho científico. Kitchenham (2004) assegura que existem alguns 

critérios que devem ser estabelecidos antes do início das pesquisas, para que a análise seja 

realmente executada de forma imparcial, são eles: os critérios de busca, inclusão e exclusão 

de trabalhos. 

Existem alguns aspectos que precedem o início de uma revisão sistemática, os quais 

devem ser levados em conta, como delimitar o objetivo da mesma, reconhecer a literatura e 

avaliar os estudos possíveis de serem incluídos. Estes três itens são essenciais ao 

pesquisador, pois os auxilia a aperfeiçoar a questão norteadora da revisão, tornando-a bem 

formulada e clara. (DOMHOLDT, 2005) 

O início da RSL se dá, primeiramente, pela determinação do protocolo que enumera 

as questões a serem pesquisadas e os métodos utilizados para guiar a revisão. Sendo assim, 

Travassos e Biolchini (2007) assinalam três fases essenciais para a construção da RSL, são 

elas: Planejamento, Execução e Análise dos Resultados, os quais são melhor detalhados na 

Figura 3.1. 
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Figura 3.1 - Processo de Construção da Revisão Sistemática. 

No Planejamento estão incluídos os objetivos principais da pesquisa, as questões e 

os critérios que influenciaram na inclusão ou exclusão dos achados, as estratégias de 

investigação, a escolha prévia dos artigos obtidos, a seleção final dos mesmos e o 

direcionamento da revisão. É nele que se define o protocolo de revisão, onde é sugerida a 

revisão do mesmo por especialistas ou até mesmo através de um teste de execução.  

É na fase da Execução que se realiza a investigação nas fontes pré-estabelecidas 

prosseguindo, então, para o estudo dos trabalhos selecionados e classificação dos mesmos 

segundo os critérios de inclusão e exclusão determinados no protocolo. Caso haja restrições 

no decorrer das buscas, podem ser feitas adaptações para satisfazer quaisquer limitações. 

Na última fase, a Análise de Resultados, é realizada a coleta dos dados extraídos dos 

artigos encontrados e selecionados segundo os critérios estabelecidos no protocolo. A partir 

disto, estes dados são analisados e sintetizados de acordo com o método escolhido. Ao final 

de uma RSL obteremos um mapeamento da conjuntura real do conhecimento, facultando 

um melhor planejamento.  

Para dar início à descrição do processo da Revisão Sistemática que foi utilizado 

nesse trabalho, foi essencial a construção do protocolo, como forma de direcionamento da 

mesma buscando avaliar os escritos que respondessem à questão da pesquisa. Para tanto, 

segue abaixo os principais tópicos do protocolo (cuja versão completa está no Apêndice A) 

da revisão sistemática que foram utilizados nessa pesquisa. 
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3.1. Questão da Pesquisa 

O objetivo desta pesquisa é identificar quais são os modelos de colaboração que 

existem na indústria de desenvolvimento de software no contexto distribuído. Ou seja, 

reconhecer dentro do ciclo de vida de desenvolvimento de software o que é feito de forma 

distribuída (offshore) e o que é feito no cliente (onsite), e nesse caso, o que é feito usando 

ambos (multi-site). 

Questão: Quais são os modelos de desenvolvimento para o DDS?  

Esta questão tem o objetivo de assimilar quais são os modelos utilizados pela 

indústria e/ou academia para desenvolver software no contexto distribuído. Tendo como 

base o ciclo de vida básico do desenvolvimento tradicional de software (requisitos, análise, 

implementação e testes) e suas variações, e onde cada fase dessa é realizada. 

Segundo Kitchenham (2007), existem estruturas a serem consideradas ao demarcar 

as questões que serão investigadas, são elas: População,Intervenção, Resultados, 

Comparação, Contexto e Design Experimental. Para essa pesquisa foram identificadas 

algumas dessas estruturas: 

 População: Modelos de desenvolvimento ou formas de colaboração. 

 Intervenção: Desenvolvimento Distribuído de Software. 

 Resultados para a Questão: Modelos, Formas de Trabalho, Ciclo de Vida e 

Modelos de Colaboração para o desenvolvimento de software de forma distribuída. 

 Design Experimental: Um método não-estatístico será usado. 

3.2. Estratégia de Busca 

Ao se iniciar a pesquisa dos estudos primários, Kitchenham (2007) sugere que uma 

estratégia deve ser usada, através da definição das palavras chaves, bibliotecas digitais, 

jornais e conferências.  

3.2.1. Termos Chaves da Pesquisa  

Os termos e sinônimos identificados são apresentados abaixo: 
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• Desenvolvimento Distribuído de Software: Distributed Software Development, 

Distributed Software Engineering,  Distributed Software Teams, Global Software 

Development, Global Software Engineering, Global Software Teams, Collaborative 

Software Development, Collaborative Software Engineering, Collaborative software 

teams, Globally Distributed Work, Distributed Development, Distributed Teams, 

Global Software Teams, Globally Distributed Development, Geographically 

Distributed Software Development, Offshore Software Development, Offshore, 

Offshore Outsourcing, Dispersed Teams; 

• Modelos de desenvolvimento: Collaboration models, Collaboration Model, Models 

of Collaboration, Model of Collaboration, Development Model*, Models of 

Development*, Collaboration form*, Form* of Collaboration, Development 

proces*, Process* of Development, Work form*, Form* of Work, Life Cycle 

Models*. 

* usar o plural como variações. 

3.2.2. String de Busca 

A partir de combinações feitas com palavras-chaves relevantes, foi construída a 

string de busca padrão direcionada, especificamente, para o objetivo da pesquisa como 

descrita adiante.  

((("distributed software development" OR "distributed software engineering" OR 

"distributed software teams" OR "distributed software teamss" OR "global software 

development" OR "global software engineering" OR "global software teams" OR 

"collaborative software development" OR "collaborative software engineering" OR 

"collaborative software teams" OR "globally distributed work" OR "distributed 

development" OR "distributed teams" OR "global software teams" OR "globally distributed 

development" OR "geographically distributed software development" OR "offshore 

software development" OR "offshore" OR "offshore outsourcing" OR "dispersed teams") 

AND ("collaboration models" OR "collaboration model" OR "models of collaboration" OR 

"model of collaboration" OR "development models" OR "development model" OR "models 

of development" OR "model of development" OR "collaboration forms" OR "collaboration 
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form" OR "forms of collaboration" OR "form of collaboration" OR "development process" 

OR "development processes" OR "process of development" OR "processes of 

development" OR "work forms" OR "work form" OR "forms of work" OR "form of work" 

OR "life cycle models" OR "life cycle model"))) 

3.2.3. Definição de critérios de seleção de fontes 

 Os artigos devem estar disponíveis na web: com a possibilidade de mecanismos de 

busca através de palavras-chave e com garantia de resultados únicos ao mesmo conjunto de 

palavras-chave. Os artigos também podem ser obtidos por pessoas com experiência no 

assunto. 

 O idioma das fontes deve ser em inglês assim como o idioma dos artigos, por ser 

considerada a língua padrão para a Engenharia de Software, como para a Computação em 

geral.  

3.2.3.1. Fontes de Busca 

Assim, com a string de busca definida e uma seleção das fontes de pesquisa, segue 

abaixo as bases definidas para esse estudo: 

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

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

• Elsevier ScienceDirect (www.sciencedirect.com) 

• EI Compendex (www.engineeringvillage2.org) 

Obtidos os prováveis estudos primários, os mesmos devem ser avaliados quanto à 

sua relevância, para que se possa descartar os de pouca relevância. Alguns critérios 

auxiliam nesse processo de avaliação e seleção como os critérios de inclusão e exclusão. 

3.2.3.2. Definição das Fontes de Busca 

 Para selecionar qual seria a fonte de busca, foi necessário fazer uma busca prévia 

para analisar uma amostra dos resultados. Nesse caso, dez por cento dos resultados 

retornados nas bases de dados foram analisados, com o objetivo de quantificar os resultados 

interessantes de cada fonte. Dessa forma, a busca resultou: 
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IEEE – Retornou 95 resultados, onde 9 artigos foram analisados, percebendo-se que 

os mesmos possuíam relação direta com o tema e foram de fácil acesso. 

ACM – Retornou 417 resultados, onde 41 artigos foram analisados, dos quais 

muitos não tinham relação alguma com o tema DDS. Entretanto, a maioria estava 

relacionada, além de possibilitar um fácil o acesso. 

SCOPUS – Retornou 880 resultados, onde 88 artigos foram analisados. Muitos não 

apresentaram qualquer relação com o tema DDS e alguns sequer com a área de 

computação. Além da dificuldade para baixar alguns trabalhos, surgiram uns incompletos e 

outros tinham que ser comprados.  

Dessa maneira, ficou definido que as fontes seriam as 4 citadas anteriormente. Onde 

a IEEE e ACM se demonstraram mais promissoras e foram adicionadas mais duas (Elsevier 

e EI Compendex), pelo fato de que ambas permitem visualização e download dos trabalhos 

sem pagamento ou licenças através da instituição de realização da pesquisa. 

Essa busca prévia também foi importante no sentido de que a string de busca foi 

ajustada algumas vezes enquanto os resultados eram retornados, até que, uma string final de 

busca foi utilizada para as três fontes de dados. 

3.3. Definição dos Critérios de Inclusão de Estudos 

A análise para inclusão de artigos foi feita nos títulos, keywords, abstract e 

conclusão do trabalho. Os seguintes critérios de inclusão para os artigos foram definidos: 

  

a) estar disponível na internet; 

b) ser escrito em Inglês; 

c) ser do ano 2000 até o momento; 

d) estudos que apresentem, primária ou secundariamente, modelos de desenvolvimento para 

projetos distribuídos de software relacionados ao ciclo básico de desenvolvimento 

(requisitos, projeto, codificação, testes); 

e) possuir projetos comerciais/industriais/acadêmicos; 
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A escala envolvida nos critérios abrange duas opções: Sim ou Não 

3.4. Definição dos Critérios de Exclusão de Estudos 

A partir da análise do titulo, keywords, abstract e conclusão, foram excluídos os 

estudos que se enquadraram em alguns dos casos abaixo: 

• Estudos claramente irrelevantes para a pesquisa, de acordo com a questão de 

investigação levantada;  

• Estudos que não respondam a questão da pesquisa;  

• Estudos duplicados: se determinado estudo tiver sido publicado em diferentes bases, 

apenas o mais recente e/ou o mais completo será incluído, a menos que tenham 

informação complementar;  

• Estudos que apresentem texto, conteúdo e resultados incompletos, ou seja, trabalhos 

com resultados não concluídos não serão aceitos.  

3.5. Procedimentos para Seleção de Estudos Primários 

O processo de seleção segue os seguintes passos: 

• Testes/Reformulação da string de busca (avaliando os resultados que são 

retornados); 

• Execução da string de busca nos mecanismos de busca definidos anteriormente para 

definir qual fonte é mais promissora; 

• Execução da string de busca nos mecanismos de busca definidos anteriormente; 

• A partir da leitura dos títulos e palavras-chave dos trabalhos que a pesquisa retorna, 

excluem-se trabalhos que claramente são irrelevantes para as questões investigadas. 

Logo, estudos totalmente irrelevantes são descartados no início, não sendo mantidos 

em nenhuma lista de estudos excluídos; 

• Todos os trabalhos são avaliados pelo pesquisador mediante a leitura do abstract e 

conclusão, considerando-se os critérios de inclusão e exclusão, objetivando uma 

lista final de estudos primários.  
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• Os estudos incluídos foram documentados através do formulário A, o qual está 

disposto no protocolo da Revisão Sistemática, contido no Apêndice A.  

• Finalmente, cada estudo primário é analisado e, em seguida, faz-se a extração dos 

dados e avaliação da qualidade dos trabalhos através do Formulário B contido no 

Apêndice A. 

3.6. Avaliação da Qualidade dos Estudos 

Mesmo com a inexistência de uma definição universal do que seja qualidade de 

estudo, a maioria dos checklists inclui questões que objetivam avaliar a extensão em que o 

viés é minimizado e a validação interna e externa são maximizadas (KHAN et al., 2001; 

KITCHENHAM, 2007). Diante disso, é considerado importante avaliar a qualidade dos 

estudos primários somados aos critérios gerais de inclusão e exclusão (KITCHENHAM, 

2004). 

3.6.1. Tipos de Estudo 

Os tipos de estudos são classificados como:  

• Experimentais ou Empirical Studies (trabalhos onde dados empíricos coletados e 

analisados); 

• Teóricos (estudos conceituais baseados em um entendimento de uma área, 

referenciando outros trabalhos relacionados); 

• Revisões Sistemáticas (trabalhos que usam uma metodologia bem definida para 

identificar, analisar e interpretar evidências relacionadas a uma questão de pesquisa 

específica); 

• Relato de Experiência Industrial (Industrial Experience Report). 

3.6.2. Critérios de Avaliação  

Para responder às questões dos critérios de qualidade, o pesquisador pode usar os 

seguintes níveis de concordância ou discordância: concordo totalmente, concordo 

parcialmente, neutro, discordo parcialmente e discordo totalmente. A Tabela 3.1 apresenta 
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as questões da avaliação da qualidade dos estudos. Para isto, devem ser consideradas as 

seguintes observações: 

• Concordo totalmente: equivale na escala ao valor máximo de 5 pontos e deve ser 

concedido no caso em que o trabalho apresente no texto os critérios que atendam 

totalmente a questão; 

• Concordo parcialmente: equivale na escala ao valor de 4 pontos e deve ser 

concedido no caso em que o trabalho atenda parcialmente aos critérios da questão; 

• Neutro: equivale na escala ao valor de 3 pontos e deve ser concedido no caso em 

que o trabalho não deixe claro se atende ou não a questão; 

• Discordo parcialmente: equivale ao valor de 2 pontos e deve ser concedido no 

caso em que os critérios contidos na questão não são atendidos pelo trabalho 

avaliado; 

• Discordo totalmente: equivale ao valor de 1 ponto e deve ser concedido no caso 

em que não existe nada no trabalho que atenda aos critérios da questão. 

 
Tabela 3.1 - Questões para a Avaliação da Qualidade dos Estudos 

Item  Critérios de Qualidade Valores 

 Introdução/ Planejamento   

1 Os objetivos ou questões do estudo são claramente definidos 
(incluindo justificativas para a realização do estudo)?  

2 O tipo de estudo está definido claramente?  

 Desenvolvimento  

3 Existe uma clara descrição do contexto no qual a pesquisa foi 

Realizada? 
 

4 O trabalho é bem/adequadamente referenciado (apresenta 
trabalhos relacionados/semelhantes e baseia-se em modelos e teorias da 
literatura)? 
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 Conclusão  

5 O estudo relata de forma clara e não ambígua os resultados?  

6 Os objetivos ou questões do estudo são alcançados?  

 Critério Específico para estudos Experimentais (Empirical 

Studies) 
 

7 Existe um método ou um conjunto de métodos descrito para a 
realização do estudo? 
 

 

 Critério Específico para estudos Teóricos (Theoretical Study)  

7 Existe um processo não tendencioso na escolha dos estudos?  

 Critério Específico para Revisões Sistemáticas (Systematic 

Reviews) 
 

7 Existe um protocolo rigoroso, descrito e seguido?  

 Critério Específico para Relato de Experiência Industrial 

(Industrial Experience Report) 
 

7 Existe uma descrição sobre a(s) organização(ões), equipe(s), 

projeto(s) e distribuição envolvida? 
 

 Critérios para a Questão de Investigação  

8 O Estudo apresenta primária ou secundariamente modelos de 
desenvolvimento para projetos distribuídos de software 
relacionados ao ciclo básico de desenvolvimento (requisitos, 

projeto, codificação, testes); 

 

 TOTAL  

Concordo=5, Concordo parcialmente=4, Neutro=3, Discordo Parcialmente=2 e Discordo=1 
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Os estudos avaliados podem se enquadrar em 5 níveis de qualidade a partir dos 

valores finais da avaliação de cada estudo: Ótimo, Bom, Regular, Ruim e Péssimo (Tabela 

3.2). 

Tabela 3.2 - Escala de Qualidade 

Valores  Avaliação 

De 33 a 40 Ótimo 

De 25 a 32   Bom 

De 17 a 24   Regular 

De 9 a 16   Ruim 

De 0 a 8   Péssimo 

 

3.7. Estratégia de Extração dos Dados 

Esta etapa do trabalho permite projetar a coleta de informações relevantes para a 

questão de pesquisa. Para possibilitar a documentação da revisão sistemática, facilitando a 

extração e sumarização dos dados para uma posterior análise, a ferramenta JabRef 

(http://jabref.sourceforge.net/) foi utilizada, que é um gerenciador de referências código 

aberto o qual permite a customização e facilidades na importação/exportação de dados.  

(KITCHENHAM, 2007; TRAVASSOS e BIOLCHINI, 2007). 

Além dessa ferramenta, para cada trabalho aprovado pelo processo de seleção, os 

pesquisadores também fizeram uso dos Formulários A e B no anexo I do Apêndice A.  

No Formulário A, são listados os trabalhos incluídos, com apenas as informações 

que identificam o trabalho e dados que serão apresentados em forma de gráficos nos 

resultados da revisão.  

Já o Formulário B é usado para extrair as informações gerais e realização da 

avaliação da qualidade, algumas das informações necessárias são listadas abaixo: 
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• ID, Título, Autores, Data de Avaliação, Fonte de pesquisa, Local de Publicação, 

Data da Publicação; 

• Tipo de Estudo: Experimentais (Experimentos controlados, Estudos de caso, 

Survey, Etnografia), Teóricos, Revisões Sistemáticas e Relatos de Experiência 

Industrial; 

• Modelos de Desenvolvimento para o DDS; Formas de Colaboração em Ambientes 

Distribuídos; 

3.8. Resultados 

A Tabela 3.3 descreve os resultados obtidos através da Revisão Sistemática, 

abordando desde a questão da pesquisa até a definição dos estudos primários.  

Tabela 3.3 – Método de Busca e Escolha de Estudos Primários 

Fontes 

Método de Busca e Escolha de Estudos Primários 

Estudos 
Primários 

Busca 

1ª Seleção 
(Título e 

Keyword) 

2ª Seleção (Abstract e 
Conclusão) 

Irrelevante Repetido/ 
Duplicado 

I
n
c
o
m
p
l
e
t
o 

Questão de 
Pesquisa 

 

IEEEXplore Digital 
Library 

95 58 52 0 1 5 

ACM Digital Library 443 139 134 0 4 1 
Elsevier ScienceDirect 235 48 47 0 0 1 

EI Compendex 67 42 31 2 9 0 
Infonomics for Distributed 

Business and Decision-Making 
Environments: Creating 

Information System Ecology 

1 1 0 0 0 1 

TOTAL 841 288 264 2 14 8 

 

Como base para a execução da RSL foram utilizadas 4 fontes, nas quais a busca foi 

realizada de acordo com a questão definida para tal pesquisa. Após a busca, os trabalhos 

encontrados foram selecionados, primeiramente, com base no Título e na Keyword. Dos 95 

trabalhos encontrados no IEEEXplore Digital Library, 58 estavam inseridos nos critérios 

de busca da pesquisa. No ACM Digital Library, dos 443 resultados obtidos apenas 139 
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satisfizeram a questão da presente pesquisa. Foram encontrados 235 artigos no Elsevier 

ScienceDirect, dos quais somente 48 se encaixavam nas especificações estabelecidas e, dos 

67 estudos do EI Compendex, 42 foram aceitos para a segunda fase da seleção.  

Seguidamente à primeira seleção veio a segunda, na qual dois aspectos foram 

analisados: o Abstract e a Conclusão. A partir disto, os resultados eram subdivididos em 

Irrelevante, Repetido/Duplicado e Incompleto. Os que não se enquadrassem em nenhuma 

dessas subdivisões caracterizavam-se como Estudos Primários. Estes são justamente os que 

satisfizeram os critérios de busca da pesquisa. O IEEEXplore Digital Library apresentou , 

após a segunda seleção, 52 artigos Irrelevantes, nenhum Repetido/Duplicado e 1 

Incompleto, restando apenas 5 para Estudos Primários. Dos 139 do ACM Digital Library 

aceitos na primeira seleção, 134 foram Irrelevantes, nenhum Repetido/Duplicado e 4 

Incompletos, restando 1 para Estudos Primários. Das publicações do Elsevier 

ScienceDirect analisadas, 47 eram Irrelevantes, nenhum Repetido/Duplicado e nenhum 

Incompleto, sendo aceito somente 1 para Estudos Primários. No EI Compendex, 31 

estudos foram Irrelevantes, 2 Repetidos/Duplicados e 9 Incompletos, não sendo  

selecionada nenhuma publicação para os Estudos Primários.  

Os resultados encontrados após a busca totalizaram 840, dos quais 287 foram 

aceitos após a primeira seleção. Na segunda seleção, 264 foram Irrelevantes, 2 eram 

Repetidos/Duplicados, 14 Incompletos e 7 apresentaram-se satisfatórios para a pesquisa, 

caracterizando-se como Estudo Primário. 

Os trabalhos selecionados como Estudos Primários foram avaliados segundo seu 

ano de publicação. Dos 8 resultados alcançados, 1 foi publicado no ano de 2001, nenhum 

foi datado entre os anos de 2002 e 2005 e em 2008, 2 foram de 2006, 4 de 2007 e 1 foi 

publicado em 2009, como consta na Tabela 3.4 abaixo.  
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Tabela 3.4 – Caracterização dos Estudos Primários por ano de publicação  

Ano Nº
2001 1 
2002 0 
2003 0 
2004 0 
2005 0 
2006 2 
2007 4 
2008 0 
2009 1 

   Na Figura 3.2 são apresentados os tipos de estudos encontrados: se eram experimentais, 

teóricos, revisões sistemáticas ou relatos de experiências industriais. A maioria dos estudos 

selecionados era experimental, alcançando 62% (5). O segundo tipo mais encontrado, com 

25% (2), foi o estudo teórico. O relato de experiências industriais apareceu em 13% (1) dos 

estudos, já a revisão sistemática não foi encontrada em nenhuma publicação selecionada. 

Figura 3.2 - Tipos de Estudos Encontrados 

 
A Figura 3.3 reproduz a qualidade dos trabalhos inseridos nos critérios de busca da 

pesquisa e selecionados como Estudos Primários. Verificou-se que 49% (4) das publicações 

apresentaram uma ótima qualidade, enquanto que 38% (3) eram bons e 13% (1) foram 

considerados regular. Nenhum dos trabalhos avaliados foi caracterizado como sendo ruim 

ou de péssima qualidade. 
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Figura 3.3 – Caracterização dos Estudos Primários por Qualidade 

 

 Adicionalmente, os trabalhos incluídos no estudo estão listados na tabela 3.5, que 

também contém o resultado da avaliação de qualidade dos trabalhos segundo os critérios 

definidos no protocolo da revisão sistemática. 

Tabela 3.5 - Lista de artigos incluídos na revisão sistemática 

ID Trabalho  Nota 
SLR-1 Gaurav Caprihan. (2006) Managing Software Performance in the Globally

Distributed Software Development Paradigm, Proceedings of the IEEE international
conference on Global Software Engineering, p.83-91, October 16-19. 

   33 

SLR-2 James Cusick, Alpana Prasad. (2006). A Practical Management and Engineering
Approach to Offshore Collaboration, IEEE Software, v.23 n.5, p.20-29. 

   35 

SLR-3 Alvin W. Yeo. (2001). Global-software development lifecycle: an exploratory 
study, Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing
systems, p.104-111. 

   27 

SLR-4 Rizwanjameelqureshi, M., Hussain, S. (2008). An adaptive software development
process model. Advances in Engineering Software. Volume: 39, Issue: 8, Pages: 
654-658. 

   29 

SLR-5 Setamanit, S., Wakeland, W., Raffo, D. (2007). Improving Global Software
Development Project Performance Using Simulation. In: Portland Internacional
Conference on Management of engineering and Technology Portland, OR, USA. 

   31 

SLR-6 Faiz, M. F., Qadri, U. Ayyubi, S.R. (2007). Offshore Software Development
Models. Information and Emerging Technologies (IIET 2007). pp. 1-6. 

   24 

SLR-7 Leszak, Marek., Meier, Mandref. (2007). Successful Global Development of a
Large-scale Embedded Telecommunications Product. International Conference on 
Global Software Engineering (ICGSE 2007). pp. 23-32. 

   33 

SLR-8 Smite, D., Borzovs, Juris. (2009). New Forms of Work in the Light of Globalization
in Software Development. Infoconomic for Distributed Business and Decision-

  40 
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Making Enviroments: Creating Information System Ecology. Business Science
Reference – Blekinge Intitute of Technology, p346.  

3.8.1. Análise dos resultados 

 Na Tabela 3.6 são apresentados os modelos de desenvolvimento dos trabalhos 

encontrados na revisão sistemática. Na coluna do lado esquerdo são expostas todas as fases 

de desenvolvimento que foram encontradas na RSL. Ao lado, os estudos e as formas de 

desenvolvimento são apresentados, onde é possível perceber, por exemplo, que o estudo 1 

(T1) possuiu cinco fases de desenvolvimento, sendo a fase de requisitos realizada multisite, 

a fase de projeto e codificação realizada distribuída ou offshore, os Testes foram multisite, e 

a implantação onsite. Da mesma forma que T1 foi descrito, os outros estudos (T2, T3, T4, 

T5, T6, T7) podem ser, seguindo o mesmo entendimento, onde cada um pode realizar 

atividades e onde as mesmas são realizadas, no cliente ou de forma distribuída. 

Tabela 3.6 – Modelos de desenvolvimento distribuídos de software encontrados na RSL 

Fases Estudos T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 
Formas On Dis On Dis On Dis On Dis On Dis On Dis On Dis 

Requisitos               

Cron. Proj. e Plan. 
Releases 

              

Seleção do Time e 
Contrato 

              

Análise               

Projeto               

Codificação               

Testes               

Gar. Qualidade               

Trein. Time Offshore               

Avaliação Usabilidade               

Implantação               

 Através dos resultados foi possível encontrar sete modelos de desenvolvimento 

distribuído, onde as fases do desenvolvimento e o local onde essas são realizadas variam de 

trabalho para trabalho. 

 O oitavo trabalho (T8) é o de Smite e Borzovs (2009), que pode ser considerado 

como um trabalho relacionado. Nessa pesquisa, foram identificados dezenove modelos de 
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colaboração através de uma pesquisa de campo com trinta e oito projetos distribuídos, 

porém, diferentemente desta pesquisa, a pesquisa de Smite e Borzovs foca apenas em 

quatro fases de desenvolvimento (Análise, Projeto, Codificação e Testes). Isso pode limitar 

o estudo, uma vez que cada projeto é único, e seu contexto e características variam de 

projeto para projeto.  

 A maioria dos trabalhos encontrados na revisão sistemática diz respeito à 

descrição dos projetos e seus resultados. Ou seja, não são trabalhos que busquem identificar 

os modelos de desenvolvimento que existem e suas formas de colaboração. Dessa maneira, 

é possível afirmar que a inexistência de trabalhos nessa área e um incentivo para 

pesquisadores e organizações investirem nesse segmento, já que é um campo aberto e ainda 

sem muita exploração. 

3.9. Considerações Finais 

 Este capítulo descreveu todo o processo utilizado para a realização da revisão 

sistemática da literatura. Conceituando a revisão sistemática e seus principais passos 

(planejamento, execução e análise dos resultados). Logo, apresentando os principais pontos, 

como: a questão de pesquisa e seu objetivo, a estratégia de busca, termos chaves da 

pesquisa e a string de busca. Como também quais foram as fontes utilizadas e quais os 

critérios seguidos para a definição das fontes, para a inclusão/exclusão de estudos e os 

procedimentos para seleção de estudos primários. E por fim, como foi a avaliação de 

qualidade dos estudos, quais os tipos de estudos, a estratégia de extração dos dados e a 

discussão sobre os resultados. 

 Através desse capítulo percebeu-se que os resultados da revisão sistemática foram 

considerados como sete modelos de colaboração (citados na Tabela 3.6). Dessa maneira, 

essas formas (modelos) de colaboração são utilizadas nos trabalhos que foram encontrados 

durante a revisão sistemática e, como já citado, apenas um trabalho tinha o objetivo de 

identificar as formas de colaboração, os demais eram apenas descrições dos seus projetos. 

 Com base nesse capítulo e no protocolo completo (Apêndice A) outros 

pesquisadores podem replicar essa pesquisa a fim de desenvolver novos estudos, já que 
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estão disponíveis, de forma detalhada, todos os passos para a realização da revisão 

sistemática da literatura. 
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4 Fatores que Afetam as Fases de Desenvolvimento de 

Software em Ambientes Distribuídos: uma pesquisa de campo 

Na seção 2.2 do capítulo 2 foram apresentados os fatores que diversos autores 

consideram como desafios dos projetos distribuídos, desafios que podem influenciar direta 

e indiretamente no decorrer do projeto, diferentemente este capítulo apresenta os fatores 

identificados que afetam cada fase do desenvolvimento para ambientes distribuídos. 

Este capítulo também descreve a metodologia utilizada para a realização da 

pesquisa de campo Pfleeger e Kitchenham (2001), a qual pode ser classificada como 

quanti-qualitativa (Flick, Kardorff e Steinke, 2000).  Além disso, apresenta os resultados 

obtidos, onde foram identificados outros modelos de desenvolvimento distribuído, bem 

como, os desafios de cada fase desses modelos, e também as limitações do estudo. Dessa 

forma esse capítulo também apresenta formas de colaboração para contextos distribuídos, 

porém, esses modelos foram identificados através da indústria. 

4.1. Metodologia Utilizada 

 Foi elaborada uma pesquisa de campo (exploratória) (MARCONI e LAKATOS, 

1996), realizada nos meses de janeiro e fevereiro de 2010, através de um questionário 

(encontrado no Apêndice B) com questões abertas, ou seja, do tipo não estruturado, no qual 

os participantes sabiam que o objetivo da pesquisa era identificar os modelos de 

colaboração que a indústria nacional utiliza e quais são os principais desafios enfrentados 

pelos desenvolvedores de software que trabalham no cenário distribuído. A amostra foi do 

tipo não probabilística (não aleatória) intencional, onde a mesma foi escolhida 

intencionalmente (MARCONI e LAKATOS, 1996).  

Dez projetos foram analisados, onde nove pessoas de oito empresas distintas 

responderam ao questionário, sendo que, um funcionário de uma determinada empresa 

respondeu a dois questionários, referente à sua participação nos dois últimos projetos 

distribuídos que participou naquela organização. E, numa outra empresa, dois funcionários 

que participaram de projetos diferentes responderam às questões. E os seis outros projetos 
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foram analisados com base nas respostas de seis funcionários de empresas diferentes. Para 

melhor visualização dessa informação, segue a Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 – Relação dos Participantes  

Empresas  8 

Funcionários 9 

Projetos 10 

 

Os participantes eram de matrizes ou filiais de cinco estados do país, tendo a 

predominância em Pernambuco (4) e Paraíba (3), como é possível visualizar na Figura 

abaixo.  

Figura 4.1 – Localização dos Participantes 

 

Para obter os resultados, após os questionários serem aplicados, houve a tabulação e 

organização das respostas por afinidade de idéias, resultando como conclusão uma 

descrição sumária dos relatos de tais profissionais em relação aos problemas que 

enfrentaram em projetos distribuídos.  
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4.2. Resultados Obtidos 

Nesta seção são apresentados todos os resultados obtidos com a realização da 

pesquisa. Desde os dados quantitativos até os qualitativos. 

A figura 4.2 expressa a quantidade de projetos distribuídos que os funcionários, 

participantes da pesquisa, já participaram. Dos 9 questionados,  78%  (7) participou de 1 a 3 

projetos e 22% (2) fez parte de 4 a 6 projetos. Nenhum dos questionados participou de mais 

do que 6 projetos. 

Figura 4.2 – Quantidade de projetos distribuídos por participante 

78%

22%
0%0%

1 A 3
4 A 6
7 A 9
ACIMA DE 10

 

Quando questionados à respeito de quanto tempo durou o projeto que o funcionário 

participou, é possível visualizar no Figura 4.3 que 1 durou de 1 a 3 meses, 3 foram entre 4 a 

6 meses, 2 duraram de 6 a 12 meses, outros 2 tiveram duração de 13 a 24 meses e, os 2 

restantes acima de 24 meses. 

Figura 4.3 – Duração do projeto em meses 
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Algumas pessoas relataram que seu projeto envolvia países diferentes, como é 

expresso na Figura 4.4. Onde o mesmo revela que 60% (6) dos projetos não envolveram 

outros países, enquanto 40% (4) foram realizados com a participação de equipes de outros 

países. 

Figura 4.4 – Projetos realizados em países diferentes 

40%

60%

Sim
Não

 

No que se refere às atividades básicas realizadas no desenvolvimento distribuído de 

software da empresa para o projeto, foi questionado qual(is) atividade(s) foi(ram) 

realizada(s) e se cada atividade foi feita onsite (no cliente), distribuído/offshore ou multisite 

(em ambos). A Figura 4.5 revela as atividades desenvolvidas e se foram feitas onsite ou de 

forma distribuída. A fase de Requisitos foi realizada, igualmente, 6 onsite e 6 distribuído; 

na fase seguinte, Cronograma do Projeto e Planejamento de Releases, 5 foram onsite e 6 

distribuídos; em Seleção do Time e Contrato prevaleceu distribuído, com 5, sobre onsite 

com 4; a fase de Análise conta com 6 onsite e 5 distribuídos; a de Projeto contém 6 em 

ambos; a fase de Codificação apresentou 4 onsite e 8 distribuídos; a fase de Testes foi a 

mais referida, sendo 8 onsite e 6 distribuídos; a Garantia de Qualidade foi em sua maioria 

onsite, com 7, sendo 3 distribuídos; já no Treinamento do Time Distribuído/Offshore, 

foram 2 onsite e 5 distribuídos; a Avaliação de Usabilidade apresentou 4 onsite e 3 

distribuídos e, finalmente, a Implantação, com 4 onsite e 2 distribuídos. 
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Figura 4.5 – Atividades básicas realizadas onsite e distribuído 
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Na Figura 4.6 estão descritas todas as fases citadas anteriormente, porém retratando 

apenas as atividades que foram realizadas multisite, ou seja, onsite e distribuído ao mesmo 

tempo. A fase de Testes foi a que apresentou mais projetos multisite, com 4; já as fases de 

Requisitos, Cronograma do Projeto e Planejamento de Releases e a de Projeto tiveram 3 

cada uma; Análise e Codificação  com 2 e Seleção do Time e Contrato, Garantia de 

Qualidade, Treinamento do Time Distribuído/Offshore e a Avaliação de Usabilidade 

apresentaram apenas 1, enquanto que a fase de Implantação não apresentou projetos 

multisite. 

Figura 4.6 – Atividades realizadas Multisite 
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Numa pesquisa baseada em questionários abertos, é costume coordenar as respostas 

através de uma organização de idéias por temas afins, visto que o volume de informações 

retornado é grande. É uma forma de tipificar as respostas dos entrevistados. Definidos os 

temas, as idéias de cada entrevistado foram reorganizadas de acordo com o tema a que 

pertencem. Dessa maneira, as Tabelas 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 e 4.12 

apresentam os desafios encontrados (já classificados) em cada fase do desenvolvimento 

distribuído extraídos da pesquisa de campo. 

Tabela 4.2 – Fase Requisitos 

Requisitos 
Temas Afins Desafios 
Comunicação Demora para resposta via e-mails 

Falhas na comunicação via áudio através 
de chats 

Custo de telefonemas 
Conferência via áudio não suportava 
muitos usuários 

Idioma utilizado 
Encontros presenciais Necessidade de mais encontros presenciais 

para esclarecimento de dúvidas cruciais 
Equipe Falta de entrosamento das equipes 

Concorrência entre os engenheiros do 
projeto 

Necessidade em alguns momentos que 
houvesse uma decisão tomada por alguém 
mais experiente na equipe, para que não 

restassem dúvidas ou especulações 
Cliente Falta de comprometimento e prioridade 

 Aprovação dos requisitos por parte do 
cliente demandava tempo que, em alguns 

momentos não existia 

 

A Tabela 4.2 apresenta os desafios encontrados durante a fase de Requisitos que é 

um momento importante do ciclo de vida, já que é o início e todos os objetivos e 

necessidades do cliente devem ficar bem claros. A maioria das respostas dos participantes 

citava a dificuldade na comunicação e dificuldades com a própria equipe. Um desafio 

interessante foi o fato de existirem clientes que não se comprometem ou que acabam não 

dando prioridade ao projeto. 
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Tabela 4.3 – Fase Cronograma do Projeto e Planejamento de Releases 

Cronograma do Projeto e Planejamento de Releases 
Temas Afins Desafios 
Equipe Alinhamento de todos os stakeholders 

Consenso geral sobre as datas acordadas 
Sincronizar releases entre sites que fossem 
integrar o software final 

Dispersão Sequenciar atividades com equipes distribuídas 

Durante a atividade de Cronograma e Planejamento de releases (Tabela 4.3) os 

maiores desafios foram encontrados na própria equipe, principalmente para conseguir um 

consenso geral sobre as datas que são acordadas entre os times. 

Tabela 4.4 – Fase Seleção do Time e Contrato 

Seleção do Time e Contrato 
Temas Afins Desafios 
Mão de Obra  Encontrar mão-de-obra qualificada 

Encontrar mão-de-obra especializada em 
determinada tecnologia ou conceitos 

Time Definição do time e das funções 

A Tabela 4.4 exibe os problemas encontrados durante a atividade de selecionar o 

time e contrato, onde é possível destacar a dificuldade em encontrar mão-de-obra 

especializada em alguma tecnologia ou conceito e encontrar mão de obra qualificada. 

Tabela 4.5 – Fase Análise 

Análise 
Temas Afins Desafios 
Comunicação Demora para resposta via e-mails 

Falhas na comunicação via áudio através de 
chats 
Conferência via áudio não suportava muitos 
usuários 
Dificuldade para organizar uma conferência via 
áudio 
Idioma utilizado 

Processo de 
Software 

Seguir adequadamente o processo 

 O processo de software não abrangia momentos 
específicos 

Cliente Demora para validar alguns diagramas e decisões 
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Durante a fase de análise (Tabela 4.5), os principais problemas eram de 

comunicação, principalmente na troca de informação das equipes e na forma como isso 

ocorria, como pode exemplo a definição dos meios de comunicação e os procedimentos 

necessário para tal. 

Tabela 4.6 – Fase Projeto 

Projeto 
Temas Afins Desafios 
Comunicação Demora para resposta via e-mails 

Falhas na comunicação via áudio através de 
chats 
Conferência via áudio não suportava muitos 
usuários 
Dificuldade para organizar uma conferência via 
áudio 
Idioma utilizado 

Cliente Demora para validar algumas decisões 
 Manter alinhado o que foi definido 

anteriormente já que o cliente apresentava 
mudanças constantes de escopo 

Na fase do Projeto (Tabela 4.6), como em outras fases a comunicação novamente 

foi o principal desafio. Outro desafio citado pelos participantes foi a interação do cliente 

com os desenvolvedores durante essa fase. 

 Tabela 4.7 – Fase Codificação 

Codificação 
Temas Afins Desafios 
Comunicação Demora para respostas em geral 

Idioma utilizado 
Equipe Falta de conhecimento por parte do time sobre 

quem é o maior especialista da equipe naquela 
parte do código fonte 
Falta de conhecimento, sobre quem está fazendo 
o que 

Código-fonte Dificuldade em padronização de código 
Problemas com o entendimento da arquitetura do 
software por partes dos membros da equipe 
Tamanho e complexidade do projeto 

Motivação Falta de motivação dos membros das equipes 
Delegação de 
tarefas 

Dificuldade em delegar atividades para perfis 
desconhecidos 
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A fase de codificação (Tabela 4.7) apresentou diversos problemas, e muitos deles 

foram citados por quase todos os participantes, como o problema de código fonte, por 

exemplo, no sentido de padronização de código e a questão do tamanho e complexidade do 

projeto que também foi bastante citado. 

Tabela 4.8 – Fase Testes 

Testes 
Temas Afins Desafios 
Comunicação Demora para resposta via e-mails 

Idioma utilizado 
Stakeholders Definição de responsabilidades, difícil 

determinar a fronteira das atividades dos 
membros 

Plano de Testes Definir planos de testes e executá-los de forma 
que todos os envolvidos participassem 
efetivamente dos testes 

Ambiente Problema de ambiente 
Complexidade Complexidade dos testes 
Equipes Dependência de equipes externas 

A Tabela 4.8 apresenta os desafios encontrados durante a fase de testes. É possível 

afirmar que deve haver um maior planejamento dos testes e também da forma que eles 

serão executados. Já que essa não é uma tarefa trivial quando o projeto é distribuído. 

Tabela 4.9 – Fase Treinamento do time 

Treinamento do time Distribuído / Offshore 
Temas Afins Desafios 
Comunicação Idioma utilizado 
Treinamento Superficialidade no treinamento 
Documentação Documentação incoerente 

Com relação à atividade de treinamento do time distribuído (Tabela 4.9), os maiores 

problemas encontrados foram no idioma utilizado. Em alguns momentos a documentação 

era incoerente com o treinamento e em certos pontos o treinamento era bastante superficial. 

Tabela 4.10 – Fase Avaliação de Usabilidade 

Avaliação de Usabilidade 
Temas Afins Desafios 
Comunicação Idioma utilizado 

Demora para respostas via email 
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A Tabela 4.10 apresenta os desafios encontrados na atividade de Avaliação de 

Usabilidade. Apenas o idioma utilizado e a demora para respostas via email foram citados 

pelos participantes, o que pode ser explicado pelo fato de que apenas duas 

empresas/pessoas utilizaram essa atividade no projeto. 

Tabela 4.11 – Fase Garantia de Qualidade 

Garantia de Qualidade 
Temas Afins Desafios 
Confiança Confiança dos outros stakeholders nos resultados 

desta fase 
Requisitos Problema na definição dos requisitos de 

qualidade 
Medição Definir parâmetros de medição de qualidade já 

que existem muitos interesses conflitantes 

 

Na fase de garantia de qualidade (vide Tabela 4.11) os desafios encontrados foram a 

confiança, que vai diminuindo entre os stakeholders durante a execução do projeto, bem 

como problema para definir quais seriam os requisitos de qualidade e os parâmetros para a 

sua medição, já que muitas pessoas envolvidas geram muitos interesses diferentes. 

Tabela 4.12 – Fase Implantação 

Implantação 
Temas Afins Desafios 
Comunicação Idioma utilizado 
Acesso remoto Dificuldade em visualizar o contexto  
Equipe Deixar visível ao time onde cada parte do 

módulo feito se encaixa nos outros módulos 

 

Durante a fase de implantação (Tabela 4.12), um problema pode ser destacado, que 

é a dificuldade que existe para saber o contexto do cliente de forma remota, ou seja, quais 

são os recursos e tecnologias que eles possuem.  

A partir dos resultados da pesquisa de campo, é possível afirmar que: 

• Os fatores que afetam as fases do desenvolvimento distribuído de software 

são comuns nesse meio; 

• A comunicação é um fator que gera problema em quase todas as fases do 
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desenvolvimento, o que pode tornar esse fator o mais importante; 

• Algumas fases como a de codificação, por exemplo, apresentaram muitos 

problemas que na verdade não tem relação com o contexto distribuído e sim 

com o próprio desenvolvimento de software. Tal como, o desafio: 

“Dificuldade em delegar atividades para perfis desconhecidos”; 

• Na fase de requisitos muitos participantes responderam que o time precisa de 

um melhor entrosamento; 

• As fases que mais apresentaram desafios/problemas foram as de requisitos e 

codificação; 

• Nas tabelas, algumas fases possuem menos problemas, isso porque as 

respostas foram repetidas / semelhantes e também pelo fato de que nem toda 

empresa utilizava aquela fase em seu(s) projeto(s); 

• Os fatores que afetam não são específicos de um projeto, eles são comuns 

entre projetos e empresas; 

• Idioma se manteve como um problema constante nos projetos que 

envolviam outros países; 

Através da pesquisa algumas constatações foram feitas, como vistas acima. Essas 

constatações, assim como outras, servem como base para novas pesquisas e novos estudos, 

onde soluções podem ser propostas visando mitigar esses fatores. Como o caso do desafio 

“Falta de conhecimento por parte do time sobre quem é o maior especialista da equipe 

naquela parte do código fonte” que é um problema que pode ser auxiliado através da 

ferramenta Presley (Trindade et al, 2009), pois os stakeholders possuem conhecimento de 

quem fez tal rotina/funcionalidade e assim podem trocar informações valiosas sobre o 

código fonte durante o projeto. Assim como esse, alguns desafios já possuem soluções, 

porém a maioria desses problemas ainda precisa ser solucionada.  

4.3. Modelos de Colaboração identificados 

As dez formas de colaboração encontradas na pesquisa de campo são apresentadas 

na Tabela 4.13.  
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Tabela 4.13 – Modelos de Desenvolvimento coletados na pesquisa de campo 

Fases  Projetos P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 
Formas O 
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Requisitos                     
Cron. Proj. e Plan. 
Releases 

                    

Seleção do Time e 
Contrato 

                    

Análise                     
Projeto                                        
Codificação                                         
Testes                                        
Gar. Qualidade                                        
Trein.Time Offshore                                        
Avaliação Usabilidade                                        
Implantação                                        

 

 É possível entender, por exemplo, que o projeto 1 (P1) possuiu nove fases de 

desenvolvimento, sendo a fase de requisitos realizada de forma distribuída, cronograma do 

projeto e planejamento de releases multisite, seleção do time e contrato de forma onsite, as 

fases de análise, projeto e codificação foram realizadas de forma multisite, testes e garantia 

de qualidade de forma onsite, e treinamento do time distribuído/offshore foi realizado 

multisite. Os outros projetos (P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10) podem ser descritos e 

entendidos exatamente como foi com P1. 

4.4. Limitações da Pesquisa 

A pesquisa, como já citado anteriormente, contou com a participação de nove 

pessoas, sendo de dez empresas diferentes distribuídas em cinco estados do país. Seria ideal 

ter um número mais significativo de empresas participando, bem como de estados também. 

Dessa maneira poderíamos ter um panorama que representaria de fato a perspectiva 

nacional no sentido dos problemas que projetos distribuídos de software enfrentam em suas 

fases de desenvolvimento. Porém, após uma revisão de literatura e do planejamento e 

execução de uma revisão sistemática da literatura restou pouco tempo para realizar a 
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pesquisa de campo, e esse foi um fator que limitou a execução da pesquisa. Caso houvesse 

mais tempo seria possível buscar outras empresas e projetos do cenário distribuído. 

O questionário aberto se mostrou muito interessante, pois os participantes podem 

descrever suas respostas, e isso torna de certa forma as informações mais ricas. Por outro 

lado, quando os participantes visualizam um questionário aberto, eles percebem que vão ter 

que perder mais tempo, tentando lembrar e compilar todas as informações que vivenciaram, 

dessa forma, isso os inibe um pouco e pode também prejudicar a riqueza das respostas, já 

que os mesmos podem não se comprometer da melhor forma possível. Uma opção seria 

montar um questionário fechado com diversas opções (fundamentadas) e sempre deixar as 

questões com alternativas abertas também. Essa talvez fosse uma forma de aumentar a 

riqueza das informações coletadas e também de facilitar as respostas dos participantes no 

questionário. Outra opção seria realizar entrevistas ao invés de questionário, a fim de obter 

respostas mais ricas, tendo em vista que presencialmente os participantes podem se 

comprometer mais com a pesquisa. Embora a entrevista limite os participantes com relação 

às respostas por causa do tempo para se pensar bem nas mesmas.  

Outro fator que limitou o trabalho foi o fato de que as empresas/pessoas convidadas 

a participar da pesquisa não dão prioridade a responder o questionário, atrasando um pouco 

a entrega do mesmo, obrigando o pesquisador a passar dias cobrando e lembrando que o 

questionário precisa ser respondido. 

4.5. Considerações Finais 

Este capítulo apresentou uma pesquisa de campo realizada no mercado nacional de 

software com intuito de levantar os modelos de colaboração utilizados pelas empresas, bem 

como os principais problemas que essas empresas enfrentam em cada fase do seu ciclo de 

vida do desenvolvimento distribuído. No decorrer desse capítulo foi possível observar a 

metodologia utilizada, as limitações da pesquisa, os resultados obtidos. 

Os modelos de colaboração encontrados tanto na Revisão Sistemática da Literatura 

quanto na pesquisa de campo estão descritos nos capítulos 3 e 5, respectivamente. O 

capítulo 5 descreve todos os modelos identificados, tanto através da RSL quanto da 

pesquisa de campo, fazendo uma relação e uma discussão dos mesmos. 
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5 Discussão sobre os Modelos de Colaboração 

O objetivo desse capítulo é apresentar os modelos de colaboração para ambientes 

distribuídos encontrados na Revisão Sistemática da Literatura e da pesquisa de campo, 

como também fazer uma discussão sobre os mesmos. 

 As formas de colaboração para o contexto distribuído determinam como as 

empresas/organizações desenvolveram seus projetos, relacionando quais foram as fases 

utilizadas e se foram realizadas de forma distribuída, juntamente com o cliente ou ambas as 

formas. Por exemplo, se a fase de requisitos foi realizada de forma distribuída, com uma 

equipe em outra região, geograficamente distante, se foi realizada no local do cliente ou se 

foi realizada de ambas as formas, no local do cliente (conjuntamente) e de forma 

distribuída. 

Na Tabela 5.1 são apresentadas as 17 formas de colaboração encontradas nos meios 

de pesquisas citados anteriormente. A Tabela 5.1 segue o mesmo padrão das utilizadas nos 

capítulos anteriores, como por exemplo a Tabela 4.13. Através da Tabela a seguir é 

possível perceber que os modelos de colaboração identificados na pesquisa de campo são 

similares aos encontrados na revisão sistemática, contendo apenas algumas variações. 

Tabela 5.1 – Modelos de Colaboração da RSL e da pesquisa de campo 
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As formas de colaboração foram distribuídas em colunas separadas por projetos, P1 

a P10 e T1 a T7, e como as fases foram desenvolvidas O: onsite e D: distribuída, ou ambas. 

As formas encontradas na pesquisa de campo foram definidas como P1, de projeto 1, P2 

projeto 2 e assim até o p10, projeto 10. A partir de T1 (trabalho 1) até o T7 (trabalho 7) 

estão representados os modelos encontrados na Revisão Sistemática da Literatura, e podem 

ser observados na primeira linha da Tabela. 

Através da Tabela 5.1 é possível visualizar que oito projetos não utilizam as fases 

cronograma e planejamento de releases e seleção do time e contrato. Assim como outros 

oito não utilizam as fases de avaliação de Usabilidade e Implantação. E, sete projetos 

utilizam a fase de treinamento de time distribuídos. 

O modelo P7 encontrado na pesquisa de campo, indica que o mesmo foi realizado 

com parte da equipe sendo contratada de um outro continente. Pois a maioria das fases é 

realizada de forma distribuída, demonstrando que possivelmente a distância influenciava. 

Na forma de colaboração p9, é possível visualizar que a maior parte das fases foi 

realizada de forma onsite, o que pode ser caracterizado pela proximidade entre o cliente e a 

contratada, ambos podendo estar localizados na mesma cidade ou em regiões próximas. 

Dessa forma é mais fácil se manter presente durante a maior parte do projeto, evitando 

problemas com custo e com a disponibilidade de funcionários, por exemplo. Nesse caso, 

apenas 3 fases foram desenvolvidas de forma distribuída (Requisitos, Treinamento do Time 

distribuído e Implantação). 

O modelo p10 indica que naquele projeto apenas as fases de Implementação e 

Testes foram realizadas, caracterizando terceirização de serviços (outsourcing), onde parte 

da implementação foi passada para uma equipe e a mesma, através dos documentos de caso 

de uso e de arquitetura, realizaram as fases de testes e implementação. Semelhante ao 

modelo p10, o modelo T3 também foi responsável por poucas fases da produção do 

software, no caso apenas participaram do projeto, as fases de Projeto, Codificação e da 

Avaliação de Usabilidade, ou seja, os participantes deste projeto foram terceirizados para 

realizar esses serviços, mas, diferentemente do modelo p10, o modelo T3 teve que 

desenvolver o Projeto (fase) do sistema. 
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A fase de Codificação foi a mais utilizada em todos os projetos, dez deles utilizaram 

de forma distribuída, outros cinco de forma multisite e os últimos três no cliente. Isso se 

justifica pelo fato de que todos os projetos tiveram o objetivo real de implementar, e não 

projetar, analisar, ou fazer o levantamento de requisitos. 

A fase de Projeto foi utilizada em dezesseis projetos dos dezessete identificados, 

sendo sete utilizados de forma multisite, outras cinco de forma distribuída e as demais no 

cliente. 

As fases de Requisitos e Testes foram utilizadas quinze vezes nos dezessete 

projetos, e respectivamente a forma como as fases foram executadas foram: multisite sete, 

distribuída três e no cliente cinco e multisite oito, distribuída três e no cliente quatro. 

A fase que é mais realizada de forma distribuída é a Codificação. Enquanto a fase de 

Testes é a mais realizada de forma multisite, seguida das fases de Requisitos, Cronograma 

do Projeto e Planejamento de Releases e Projeto; 

Os modelos de desenvolvimento encontrados na revisão sistemática são distintos 

dos encontrados na pesquisa de campo, pois os projetos possuem características específicas 

e os mesmos podem variar bastante, a depender das fases utilizadas e da forma que as fases 

são utilizadas, com o cliente, de forma distribuída e de ambas as formas.  
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6 Conclusões e Trabalhos Futuros 

Este capítulo descreve as considerações finais deste estudo, apresentando os 

resultados obtidos, as limitações do estudo, propostas de trabalhos futuros e as conclusões 

finais obtidas com o trabalho. 

6.1. Resultados Obtidos 

Mesmo com diversos fatores contribuindo para o crescimento do DDS, assim como 

do desenvolvimento co-localizado, construir sistemas de software não é uma tarefa simples, 

e no cenário de desenvolvimento distribuído a complexidade tende a aumentar. No cenário 

distribuído, projetos de software assumem perspectivas diferentes e consequentemente 

novos riscos. Se não houver um bom conhecimento dos fatores que podem influenciar o 

projeto, o mesmo terá mais chances de não obter sucesso. 

Esta pesquisa apresenta os modelos de desenvolvimento para ambientes distribuídos 

que tanto a Indústria de Software como a Academia utilizam. Esses modelos foram 

identificados através de uma revisão sistemática da literatura realizada entre setembro de 

2009 até janeiro de 2010, envolvendo 840 trabalhos, publicados entre 2000 e 2009, e 

também através de uma pesquisa de campo realizada nos meses de janeiro e fevereiro de 

2010, envolvendo 10 projetos distribuídos de software.  

O presente estudo também apresenta os fatores que influenciam as fases do 

desenvolvimento distribuído de software, os quais foram encontrados através da pesquisa 

de campo supracitada, utilizando-se de um questionário com questões abertas. Dez projetos 

foram analisados, onde foram entrevistadas nove pessoas de oito empresas diferentes, 

sendo que, uma pessoa de uma empresa respondeu sobre os dois últimos projetos 

distribuídos que participou naquela organização e numa outra empresa, duas pessoas que 

participaram de projetos diferentes responderam as questões. E os seis outros projetos, 

foram analisados com base nas respostas de 6 pessoas diferentes. 

A partir dos resultados foi possível afirmar que os modelos existentes na literatura 

são diferentes dos utilizados na indústria e que os fatores que afetam as fases do 

desenvolvimento distribuído são comuns entre as empresas. Dessa forma, também foi 
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possível classificar quais fases possuem maiores problemas e quais são os problemas que 

mais se repetem nos projetos. 

Os desafios encontrados nas atividades do desenvolvimento distribuído de software 

são diferentes do desenvolvimento tradicional de software, porém, conhecidos há algum 

tempo pela comunidade de DDS. Portanto, tais problemas, já conhecidos, poderiam ter 

soluções já conhecidas, mas talvez por ser uma área relativamente nova, ainda está sendo 

explorada. Os resultados dessa pesquisa podem ser de grande relevância para que empresas 

nacionais e internacionais utilizem processos, técnicas, boas práticas e metodologias que se 

adequem às limitações identificadas. Espera-se também, com a realização da pesquisa, 

incentivar outros estudos que favoreçam a diminuição de falhas desses projetos. 

6.2. Limitações do Estudo 

Embora este estudo tenha seguido uma metodologia rigorosa, o mesmo possui 

algumas limitações, como a quantidade de estudos da revisão sistemática da literatura, que 

tomou como base, apenas 8 trabalhos. Esse pequeno número de trabalhos pode se explicar 

pela imaturidade da área de DDS, tento em vista que ela ascendeu nas últimas duas décadas 

porém, pela academia, trabalhos sobre o tema só surgiram nos últimos dez ou doze anos. 

Uma outra limitação da pesquisa é a quantidade de projetos analisados na pesquisa 

de campo, onde apenas 10 projetos foram avaliados. Isso pode ser justificado pela restrição 

quanto ao tempo do mestrado em si e pela dificuldade que tradicionalmente é 

elaborar/executar uma pesquisa de campo, principalmente após uma revisão sistemática da 

literatura. 

Essas limitações permitem que a partir deste trabalho diversos outros estudos 

possam ser realizados a fim de validar e complementar a presente pesquisa na área de DDS. 

Na próxima seção seguem alguns destes exemplos. 

6.3. Trabalhos Futuros 

Alguns trabalhos podem ser desenvolvidos futuramente a partir deste estudo, como:  

• Pesquisas mais aprofundadas sobre os modelos de desenvolvimento, que 

possibilitem identificar qual modelo seria mais adequado para determinado 

contexto; 
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• Como também rever a pesquisa de campo e analisar melhor os resultados da SLR a 

fim de identificar alguns porquês, como o caso do modelo realizar mais tarefas 

distribuídas do que no cliente, embora algumas dessas questões tenham sido 

identificadas; 

• Estudos e pesquisas mais aprofundados sobre os fatores que influenciam cada fase 

do desenvolvimento distribuído a fim de identificar maneiras para lidar com tais 

problemas; 

• Classificação de todos os fatores existentes que influenciam o DDS em fatores 

humanos, técnicos e organizacionais com objetivo de estabelecer uma maior 

consolidação desses fatores; 

• Analisar como os fatores afetam essas fases do projeto e em como esses fatores 

negativos podem ser gerenciados; 

• Favorecer futuros trabalhos, que tenham como objetivos propor soluções para tais 

problemas e modelos, ou até, se aprofundar melhor em alguns desses fatores 

objetivando mitigar ou se prevenir desses desafios. 

 Neste sentido, abordagens práticas e experimentais funcionam como um campo 

interessante para empresas que estão avaliando as melhores formas de trabalhar neste 

modelo de desenvolvimento, pois através de relatos de experiências é possível verificar os 

problemas que ocorrem em determinadas fases/atividades e como os mesmos foram 

solucionados. 

 Como uma solução mais abrangente para o contexto distribuído, as ontologias se 

mostraram interessantes e eficazes em outras áreas do conhecimento, como a Saúde por 

exemplo. Utilizar ontologias para DDS pode ser uma opção interessante, tendo como base o 

fato de termos muitos projetos aderindo ao contexto distribuído e muitos problemas se 

repetindo. É possível que utilizando ontologias, gerentes de projetos, assim como 

stakeholders no geral pudessem se beneficiar quando se deparassem com algum problema, 

pois através de um sistema que pode explorar uma base de conhecimento bem representada 

pela ontologia iria sugerir os caminhos que o interessado deveria prosseguir para tentar 

superar tais desafios. 
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6.4. Contribuições Acadêmicas 

 O conhecimento adquirido durante o desenvolvimento deste trabalho resultou nas 

seguintes publicações: 

• Rocha, R. Arcoverde D. Brito, R. Aroxa, B. Costa, C. Silva, F. Q. B. Albuquerque, 

J. Meira, S. R. L. (2008). Uma experiência na adaptação do RUP para pequenas 

equipes de desenvolvimento distribuído. II Workshop de Desenvolvimento 

Distribuído de Software (SBES-SBBD). Campinas – SP. p. 87-96. 

• Rocha, R. Moraes, A. Meira, Silvio. (2009). Fatores que Afetam o 

Desenvolvimento Distribuído de Software. VII Workshop de Teses e Dissertações 

em Qualidade de Software (SQBS), Ouro Preto – MG. P. 7-12. 

6.5. Conclusões Finais 

Com  o  crescimento  do  número  de  empresas  utilizando  DDS,  a  evolução  no 

número  de  estudos  na  área  e  a  consolidação  de  modelos  de  referência  em  DDS  é 

possível  que  esta  forma  de  trabalhar  seja,  em  breve,  a  mais  utilizada  por  grandes 

empresas  do  setor  de  software  e  outros  setores,  pois,  como  visto,  existem  vários 

benefícios  em  desenvolver  distribuidamente.   

 Diante deste cenário, é importante  que  abordagens  práticas  e experimentais sejam 

colocadas por pesquisadores à disposição da comunidade de software, e que mais fábricas 

de software, universidades, grupos  de  pesquisas  e  empresas  possam  difundir  suas  

experiências  na  utilização  de diferentes  modelos, técnicas e ferramentas  em  ambientes  

distribuídos  buscando  uma  maior  colaboração, objetivando trocas de experiências 

relevantes. 

Este trabalho traz diversas lições aprendidas, com relação a revisão sistemática da 

literatura, com relação a pesquisa de campo, com relação ao DDS no geral e com relação 

aos modelos de desenvolvimento para cenários distribuídos e seus principais desafios.  
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2. Questão da Pesquisa 

 O objetivo desta pesquisa é identificar quais são os modelos de colaboração que 

existem na indústria de desenvolvimento de software no contexto distribuído. Ou seja, 

identificar dentro do ciclo de vida de desenvolvimento de software o que é feito de 

forma distribuída (também offshore) e o que é feito no cliente (onsite), e nesse caso, o 

que é feito usando ambos (multi-site).  

• Questão: Quais são os modelos de desenvolvimento para o DDS?  

 Esta questão tem objetivo de identificar quais são os modelos que são utilizados 

pela indústria e/ou academia para desenvolver software no contexto distribuído. Tendo 

como base o ciclo de vida básico do desenvolvimento tradicional de software 

(requisitos, análise, implementação e testes) e suas variações, e onde cada fase 

dessas é realizada. 

 População: Modelos de Desenvolvimento / formas de colaboração 

 Intervenção: Desenvolvimento Distribuído de Software 

 Resultados para a Questão: Modelos, Formas de Trabalho, Ciclo de Vida e 

Modelos de Colaboração para o desenvolvimento de software de forma 

distribuída. 

 Design Experimental: Um método não-estatístico será usado. 

 

2. Estratégia de Busca 

2.1. Termos Chaves da Pesquisa  

Os termos e sinônimos identificados são apresentados abaixo: 

• Desenvolvimento Distribuído de Software: Distributed Software Development, 

Distributed Software Engineering,  Distributed Software Teams, Global Software 

Development, Global Software Engineering, Global Software Teams, 

Collaborative Software Development, Collaborative Software Engineering, 

Collaborative software teams, Globally Distributed Work, Distributed 



 

 

 

Development, Distributed Teams, Global Software Teams, Globally Distributed 

Development, Geographically Distributed Software Development, Offshore 

Software Development, Offshore, Offshore Outsourcing, Dispersed Teams; 

• Modelos de desenvolvimento: Collaboration models, Collaboration Model, 

Models of Collaboration, Model of Collaboration, Development Model*, Models of 

Development*, Collaboration form*, Form* of Collaboration, Development 

proces*, Process* of Development, Work form*, Form* of Work, Life Cycle 

Models*. 

* usar o plural como variações. 

2.2. String de Busca 

((("distributed software development" OR "distributed software engineering" OR 

"distributed software teams" OR "distributed software teamss" OR "global software 

development" OR "global software engineering" OR "global software teams" OR 

"collaborative software development" OR "collaborative software engineering" OR 

"collaborative software teams" OR "globally distributed work" OR "distributed 

development" OR "distributed teams" OR "global software teams" OR "globally 

distributed development" OR "geographically distributed software development" OR 

"offshore software development" OR "offshore" OR "offshore outsourcing" OR 

"dispersed teams") AND ("collaboration models" OR "collaboration model" OR "models 

of collaboration" OR "model of collaboration" OR "development models" OR 

"development model" OR "models of development" OR "model of development" OR 

"collaboration forms" OR "collaboration form" OR "forms of collaboration" OR "form of 

collaboration" OR "development process" OR "development processes" OR "process of 

development" OR "processes of development" OR "work forms" OR "work form" OR 

"forms of work" OR "form of work" OR "life cycle models" OR "life cycle model"))) 

2.3. Definição de critérios de seleção de fontes 

 Os artigos devem estar disponíveis na web: com a possibilidade de mecanismos 

de busca através de palavras-chave e com garantia de resultados únicos ao mesmo 



 

 

 

conjunto de palavras-chave. Os artigos também podem ser obtidos por pessoas com 

experiência no assunto. 

 O idioma das fontes deve ser em inglês assim como o idioma dos artigos, por ser 

considerada a língua padrão para a Engenharia de Software, como para a Computação 

em geral. 

2.3.1. Fontes de Busca 

Assim, com a string de busca definida e uma seleção das fontes de pesquisa, 

segue abaixo as bases definidas para esse estudo: 

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

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

• Elsevier ScienceDirect (www.sciencedirect.com) 

• EI Compendex (www.engineeringvillage2.org) 
 

Uma vez que potencias estudos primários tenham sido obtidos, eles precisam 

ser analisados para que a sua relevância seja confirmada e trabalhos com pouca 

relevância sejam descartados. Tendo em vista isto, nas próximas seções, critérios de 

inclusão e exclusão são definidos para ajudar na análise desses trabalhos. 

2.3.2. Definição das Fontes de Busca 

Para selecionar qual seria a fonte de busca, foi necessário fazer uma busca 

prévia para analisar uma amostra dos resultados. Nesse caso, dez por cento dos 

resultados retornados nas bases de dados foram analisados, com o objetivo de 

quantificar os resultados interessantes de cada fonte. Dessa forma, a busca resultou: 

IEEE – Retornou 95 resultados, onde 9 artigos foram analisados, percebendo-se 

que os mesmos possuíam relação direta com o tema e foram de fácil acesso. 



 

 

 

ACM – Retornou 417 resultados, onde 41 artigos foram analisados, dos quais 

muitos não tinham relação alguma com o tema DDS. Entretanto, a maioria estava 

relacionada, além de possibilitar um fácil o acesso. 

SCOPUS – Retornou 880 resultados, onde 88 artigos foram analisados. Muitos 

não apresentaram qualquer relação com o tema DDS e alguns sequer com a área de 

computação. Além da dificuldade para baixar alguns trabalhos, surgiram uns 

incompletos e outros tinham que ser comprados.  

Dessa maneira, ficou definido que as fontes seriam as 4 citadas anteriormente. 

Onde a IEEE e ACM se demonstraram mais promissoras e foram adicionadas mais 

duas (Elsevier e EI Compendex). 

Essa busca prévia também foi importante no sentido de que a string de busca foi 

ajustada algumas vezes enquanto os resultados eram retornados, até que, uma string 

final de busca foi utilizada para as três fontes de dados. 

3. Seleção de Estudos 

    3.1. Definição dos Critérios de Inclusão/Exclusão:  

     3.1.1 Definição dos Critérios de Inclusão: 

A análise para inclusão de artigos será feita nos títulos, keywords, abstract 

e conclusão do trabalho. Os seguintes critérios de inclusão para os artigos 

foram definidos: 

  a. estar disponível na internet; 

  b. ser escrito em Inglês; 

  c. ser do ano 2000 até o momento 

d. Estudos que apresentem primária ou secundariamente modelos de 
desenvolvimento para projetos distribuídos de software relacionados ao 
ciclo básico de desenvolvimento (requisitos, projeto, codificação, testes); 



 

 

 

  e. os projetos devem ser comerciais/industriais/acadêmicos; 

  ps.: A escala envolvida nos critérios envolve duas opções: Sim ou 
Não 

3.1.2 Definição dos Critérios Exclusão: 

A partir também da análise do título, palavras-chave, abstract e conclusão, 
serão excluídos os estudos que se enquadrem em alguns dos casos 
abaixo: 
• Estudos claramente irrelevantes para a pesquisa, de 

acordo com a questão de investigação levantada;  
• Estudos que não respondam a questão da pesquisa;  
• Estudos duplicados, se determinado estudo tiver sido 

publicado em diferentes publicações, apenas o mais recente e/ou o 
mais completo será incluído, a menos que tenham informação 
complementar;  

• Estudos que apresentem texto, conteúdo e resultados 
incompletos, ou seja, trabalhos com resultados não concluídos não 
serão aceitos.  

4. Procedimentos para Seleção de Estudos Primários:  

O processo de seleção seguirá os seguintes passos: 

• Testes/Reformulação da string de busca (avaliando os resultados que são 
retornados); 

• Execução da string de busca nos mecanismos de busca definidos anteriormente 
para definir qual fonte era mais promissora; 

• Execução da string de busca nos mecanismos de busca definidos anteriormente; 
• A partir da leitura dos títulos e palavras-chave dos trabalhos que a pesquisa 

retorna, excluem trabalhos que claramente são irrelevantes para as questões 

investigadas. Logo, estudos totalmente irrelevantes serão descartados no início e 

não serão mantidos em nenhuma lista de estudos excluídos; 

• Todos os trabalhos são avaliados pelo pesquisador, mediante a leitura do 

abstract e conclusão, considerando-se os critérios de inclusão e exclusão, para 

chegar a uma lista final de estudos primários.  

• Os estudos incluídos serão documentados através do Formulário A do anexo I e 

posteriormente no apresentados no Anexo II 



 

 

 

• Posteriormente, cada estudo primário será lido e através do Formulário B do 

anexo I, a extração dos dados e avaliação da qualidade dos trabalhos será 

realizada. 



 

 

 

5. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS ESTUDOS 

 5.1. Tipos de Estudo 

Os tipos de estudos são classificados como:  

• Experimentais ou Empirical Studies; 

• Teóricos (estudos conceituais baseados em um entendimento de uma 

área, referenciando outros trabalhos relacionados); 

• Revisões Sistemáticas (estudos secundários, onde os 

trabalhos são re-examinados). 

• Relato de Experiência Industrial (Industrial Experience 

Report) 

5.2. Critérios de Avaliação 

Para responder as questões dos critérios de qualidade, o pesquisador pode 

usar os seguintes níveis de concordância ou discordância (concordo totalmente, 

concordo parcialmente, neutro, discordo parcialmente e discordo totalmente). A 

Tabela 1 apresenta as questões da avaliação da qualidade dos estudos. Para a 

avaliação, devem ser consideradas as seguintes observações: 

• Concordo totalmente: equivale na escala ao valor máximo de 5 

pontos e deve ser concedido no caso em que o trabalho apresente no texto 

os critérios que atendam totalmente a questão; 

• Concordo parcialmente: equivale na escala ao valor de 4 pontos e 

deve ser concedido no caso em que o trabalho atenda parcialmente aos 

critérios da questão; 

• Neutro: equivale na escala ao valor de 3 pontos e deve ser 

concedido no caso em que o trabalho não deixe claro se atende ou não a 

questão; 



 

 

 

• Discordo parcialmente: equivale ao valor de 2 pontos e deve ser 

concedido no caso em que os critérios contidos na questão não são 

atendidos pelo trabalho avaliado; 

• Discordo totalmente: equivale ao valor de 1 ponto e deve ser 

concedido no caso em que não existe nada no trabalho que atenda aos 

critérios da questão. 

 

Tabela 1 - Questões para a Avaliação da Qualidade dos Estudos 

Item  Critérios de Qualidade Valores 

 Introdução/ Planejamento   

 1 Os objetivos ou questões do estudo são claramente definidos 
(incluindo justificativas para a realização do estudo)?  

2 O tipo de estudo está definido claramente?  

 Desenvolvimento  

3 Existe uma clara descrição do contexto no qual a pesquisa foi 

Realizada? 
 

4 O trabalho é bem/adequadamente referenciado (apresenta 
trabalhos relacionados/semelhantes e baseia-se em modelos e teorias da 
literatura)? 

 

 Conclusão  

5 O estudo relata de forma clara e não ambígua os resultados?  

6 Os objetivos ou questões do estudo são alcançados?  

 Critério Específico para estudos Experimentais (Empirical 

Studies) 
 



 

 

 

7 Existe um método ou um conjunto de métodos descrito para a 
realização do estudo? 
 

 

 Critério Específico para estudos Teóricos (Theoretical Study)  

7 Existe um processo não tendencioso na escolha dos estudos?  

 Critério Específico para Revisões Sistemáticas (Systematic 

Reviews) 
 

7 Existe um protocolo rigoroso, descrito e seguido?  

 Critério Específico para Relato de Experiência Industrial 

(Industrial Experience Report) 
 

7 Existe uma descrição sobre a(s) organização(ões), equipe(s), 

projeto(s) e distribuição envolvida? 
 

 Critérios para a Questão de Investigação  

8 O Estudo apresenta primária ou secundariamente modelos de 
desenvolvimento para projetos distribuídos de software 
relacionados ao ciclo básico de desenvolvimento (requisitos, 

projeto, codificação, testes); 

 

 TOTAL  

Concordo=5, Concordo parcialmente=4, Neutro=3, Discordo Parcialmente=2 e Discordo=1 

Os estudos avaliados podem se enquadrar em 5 níveis de qualidade a partir dos 

valores finais da avaliação de cada estudo: Ótimo, Bom, Regular, Ruim e Péssimo 

(Tabela 2). 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 2 - Escala de Qualidade 

Valores  Avaliação 

De 33 a 40 Ótimo 

De 25 a 32   Bom 

De 17 a 24   Regular 

De 9 a 16   Ruim 

De 0 a 8   Péssimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. ESTRATÉGIA DE EXTRAÇÃO DOS DADOS 

 Etapa do trabalho que permite projetar a coleta de informações necessárias a 

questão de pesquisa. E, para apoiar a extração e registro dos dados e posterior análise, 

será utilizada a ferramenta JabRef (http://jabref.sourceforge.net/), um gerenciador de 

referências código aberto que permite a customização e facilidades na 

importação/exportação de dados.   

Além dessa ferramenta, para cada trabalho aprovado pelo processo de seleção, os 

pesquisadores também fazem uso dos Formulários A e B no anexo I.  

No formulário A, são listados os trabalhos incluídos, com apenas as informações 

que identificam o trabalho e dados que serão apresentados em forma de gráficos nos 

resultados da revisão.  

Já o Formulário B é usado para extrair as informações gerais e realização da 

avaliação da qualidade, algumas das informações necessárias são listadas abaixo: 

• ID, Título, Autores, Data de Avaliação, Fonte de pesquisa, Local de Publicação, 

Data da Publicação; 

• Tipo de Estudo: Experimentais (Experimentos controlados, Estudos de caso, 

Survey, Etnografia), Teóricos, Revisões Sistemáticas e Relatos de Experiência 

Industrial; 

• Modelos de Desenvolvimento para o DDS; Formas de Colaboração em 

Ambientes Distribuídos; 



 

 

 

Anexo I – FORMULÁRIOS UTILIZADOS 

 

Formulário A 

 

Trabalhos Incluídos 

ID Fonte Título Autor Local de 
Publicação 

Tipo Ano 

       

       

       

       

 

 

Formulário B 

 

FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS 

Revisão Sistemática em Modelos de DDS 

ID:  Data da Avaliação: 

Título do Trabalho:  

Autores:  

Fonte de Pesquisa:  Tipo de Estudo: 



 

 

 

Local de Publicação:   Ano: 

[  ] INCLUIDO - Critérios Utilizados: 

a) O Estudo apresenta primária ou secundariamente modelos de 
desenvolvimento para projetos distribuídos de software relacionados 
ao ciclo básico de desenvolvimento (requisitos, projeto, codificação, 
testes);  

QUESTÕES DE PESQUISA 

Como o trabalho responde as seguintes questões de investigação 

Questão: Quais são os modelos de desenvolvimento para o DDS?   

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 

Item  Critérios de Qualidade Valores 

 Introdução/Planejamento  

1 Os objetivos ou questões do estudo são claramente definidos (incluindo 

justificativas para a realização do estudo)? 

 

2 O tipo de estudo está definido claramente?  

 Desenvolvimento  

3 Existe uma clara descrição do contexto no qual a pesquisa foi realizada?  

4 O trabalho é bem/adequadamente referenciado (apresenta trabalhos  



 

 

 

relacionados/semelhantes e baseia-se em modelos e teorias da literatura)? 

 Conclusão  

5 O estudo relata de forma clara e não ambígua os resultados?  

6 Os objetivos ou questões do estudo são alcançados?  

 Critério Específico para estudos Experimentais (Empirical Studies)  

7 Existe um método ou um conjunto de métodos descrito para a realização do 

estudo? 

 

 Critério Específico para estudos Teóricos (Theoretical Study)  

7 Existe um processo não tendencioso na escolha dos estudos?  

 Critério Específico para Revisões Sistemáticas (Systematic Reviews)  

7 Existe um protocolo rigoroso, descrito e seguido?  

 Critério Específico para Relato de Experiência Industrial (Industrial 
Experience Report) 

 

7 Existe uma descrição sobre a(s) organização(ões), equipe(s), projeto(s) e 

distribuição envolvida? 

 

 Critérios para a Questão de Investigação  

8 O Estudo apresenta primária ou secundariamente modelos de 

desenvolvimento para projetos distribuídos de software relacionados ao 

ciclo básico de desenvolvimento (requisitos, projeto, codificação, testes); 

 

TOTAL  

Observações/Comentários: 



 

 

 

ANEXO II – RESULTADOS DAS BUSCAS 
 
Trabalhos por ano 

Ano Nº % 

2001 1 12,5 

2002 0 0 

2003 0 0 

2004 0 0 

2005 0 0 

2006 2 25 

2007 4 50 

2008 0  

2009 1 12,5 

 
Tipos de trabalhos encontrados 

Tipos de Estudos encontrados

62%
25%

0% 13%

Estudos Experimentais Estudos Teóricos Revisões Sistemáticas Relatos de Experiência Industriais
 

 
 
 



 

 

 

Processo de Seleção de Estudos Primários 

Fontes 

Processo de Seleção de Estudos Primários 

Estudos 
Primários 

Busca* 

1ª Seleção 
(Título e 

Keyword) 

2ª Seleção (Abstract e 
Conclusão) 

Não 
relevante 

Repetid
o/ 

Duplica
do 

I
n
c
o
m
p
l
e
t
o 

Questão de 
Pesquisa 

 

IEEEXplore Digital 
Library 

95 58 52 0 1 5

ACM Digital Library 443 139 134 0 4 1
Elsevier ScienceDirect 235 48 47 0 0 1
EI Compendex 67 42 31 2 9 0
      
TOTAL 840 287 263 2 10 7 
 

 

 

Qualidade dos trabalhos encontrados 

Qualidade dos Trabalhos Encontrados

49%
38%

13% 0%0%

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
 

 

 
 
 



 

 

 

 
 

FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS 

Revisão Sistemática em Gerenciamento de Projetos em DDS 

ID: 1  Data da Avaliação: 16/01/2010 

Título do Trabalho: Managing Software Performance in the Globally Distributed Software 

Development Paradigm 

Autores: Gaurav Caprihan 

Fonte de Pesquisa: IEEE  Tipo de Estudo: Empírico 

Local de Publicação: International Conference on Global Software 

Engineering (ICGSE'06)  
Ano: 2006 

[x] INCLUIDO - Critérios Utilizados: 

a) O Estudo apresenta primária ou secundariamente modelos de desenvolvimento 
para projetos distribuídos de software relacionados ao ciclo básico de 
desenvolvimento (requisitos, projeto, codificação, testes);  

QUESTÕES DE PESQUISA 

Como o trabalho responde as seguintes questões de investigação 

Questão: Quais são os modelos de desenvolvimento para o DDS?   



 

 

 

 

 

Neste trabalho foram encontradas as seguintes fases de desenvolvimento e seus locais 

de realização: 

Requisitos   - Onsite - Offshore (multisite) 

 

Projeto    - Offshore 

 

Construção   - Offshore 

 

Testes    - Onsite e Offshore (multisite) 

 

Implantação   - onsite (cliente) 



 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 

Item  Critérios de Qualidade Valores 

 Introdução/Planejamento  

1 Os objetivos ou questões do estudo são claramente definidos (incluindo 

justificativas para a realização do estudo)? 
4 

2 O tipo de estudo está definido claramente? 3 

 Desenvolvimento  

3 Existe uma clara descrição do contexto no qual a pesquisa foi 

realizada? 
4 

4 O trabalho é bem/adequadamente referenciado (apresenta trabalhos 

relacionados/semelhantes e baseia-se em modelos e teorias da 

literatura)? 

4 

 Conclusão  

5 O estudo relata de forma clara e não ambígua os resultados? 4 

6 Os objetivos ou questões do estudo são alcançados? 4 

 Critério Específico para estudos Experimentais (Empirical Studies)  

7 Existe um método ou um conjunto de métodos descrito para a 

realização do estudo? 
5 

 Critério Específico para estudos Teóricos (Theoretical Study)  

7 Existe um processo não tendencioso na escolha dos estudos?  

  Critério Específico para Revisões Sistemáticas (Systematic 
Reviews) 

 



 

 

 

7 Existe um protocolo rigoroso, descrito e seguido?  

 Critério Específico para Relato de Experiência Industrial (Industrial 
Experience Report) 

 

7 Existe uma descrição sobre a(s) organização(ões), equipe(s), projeto(s) 

e distribuição envolvida? 

 

 Critérios para a Questão de Investigação  

8 O Estudo apresenta primária ou secundariamente modelos de 

desenvolvimento para projetos distribuídos de software relacionados ao 

ciclo básico de desenvolvimento (requisitos, projeto, codificação, 

testes); 

5 

TOTAL 33 

Observações/Comentários: 

 

 

 

FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS 

Revisão Sistemática em Gerenciamento de Projetos em DDS 

ID: 2  Data da Avaliação: 16/01/2010 

Título do Trabalho:  A Practical Management and Engineering Approach to Offshore 

Collaboration  

Autores: James Cusick, Alpana Prasad 

Fonte de Pesquisa:  IEEE  Tipo de Estudo: Empírico 

Local de Publicação: IEEE Software  Ano: 2006 



 

 

 

[x] INCLUIDO - Critérios Utilizados: 

a) O Estudo apresenta primária ou secundariamente modelos de desenvolvimento 
para projetos distribuídos de software relacionados ao ciclo básico de 
desenvolvimento (requisitos, projeto, codificação, testes);  

QUESTÕES DE PESQUISA 

Como o trabalho responde as seguintes questões de investigação 

Questão: Quais são os modelos de desenvolvimento para o DDS?   

Neste trabalho foram encontradas as seguintes fases de desenvolvimento e seus locais 

de realização: 

 

Concepção   - Onsite 

 

Análise   - Onsite  

 

Projeto    - Principalmente onsite 



 

 

 

 

Construção   - Offshore 

 

Garantia de Qualidade - Onsite and Offshore (multisite) 

 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 

Item  Critérios de Qualidade Valores 

 Introdução/Planejamento  

1 Os objetivos ou questões do estudo são claramente definidos (incluindo 

justificativas para a realização do estudo)? 
4 

2 O tipo de estudo está definido claramente? 3 

 Desenvolvimento  

3 Existe uma clara descrição do contexto no qual a pesquisa foi 

realizada? 
5 

4 O trabalho é bem/adequadamente referenciado (apresenta trabalhos 

relacionados/semelhantes e baseia-se em modelos e teorias da 

literatura)? 

3 

 Conclusão  

5 O estudo relata de forma clara e não ambígua os resultados? 5 

6 Os objetivos ou questões do estudo são alcançados? 5 

 Critério Específico para estudos Experimentais (Empirical Studies)  



 

 

 

7 Existe um método ou um conjunto de métodos descrito para a 

realização do estudo? 
5 

 Critério Específico para estudos Teóricos (Theoretical Study)  

7 Existe um processo não tendencioso na escolha dos estudos?  

 Critério Específico para Revisões Sistemáticas (Systematic 
Reviews) 

 

7 Existe um protocolo rigoroso, descrito e seguido?  

 Critério Específico para Relato de Experiência Industrial (Industrial 
Experience Report) 

 

7 Existe uma descrição sobre a(s) organização(ões), equipe(s), projeto(s) 

e distribuição envolvida? 

 

 Critérios para a Questão de Investigação  

8 O Estudo apresenta primária ou secundariamente modelos de 

desenvolvimento para projetos distribuídos de software relacionados ao 

ciclo básico de desenvolvimento (requisitos, projeto, codificação, 

testes); 

5 

TOTAL 35 

Observações/Comentários: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS 

Revisão Sistemática em Gerenciamento de Projetos em DDS 

ID: 3  Data da Avaliação: 16/01/2010 

Título do Trabalho:  Global-Software Development Lifecycle: An Exploratory Study 

Autores: Alvin W. Yeo 

Fonte de Pesquisa: ACM  Tipo de Estudo: Empírico 

Local de Publicação: Conference on Human  Factors in Computing 

Systems    
Ano: 2001 

[x] INCLUIDO - Critérios Utilizados: 

a) O Estudo apresenta primária ou secundariamente modelos de desenvolvimento 

para projetos distribuídos de software relacionados ao ciclo básico de 
desenvolvimento (requisitos, projeto, codificação, testes);  

QUESTÕES DE PESQUISA 

Como o trabalho responde as seguintes questões de investigação 

Questão: Quais são os modelos de desenvolvimento para o DDS?   

Neste trabalho foram encontradas as seguintes fases de desenvolvimento e seus locais 

de realização: 

Projeto (onsite e offshore - multisite) 

Implementação (offshore) 

Avaliação de Usabilidade – Testes (onsite e offshore) 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 



 

 

 

Item  Critérios de Qualidade Valores 

 Introdução/Planejamento  

1 Os objetivos ou questões do estudo são claramente definidos (incluindo 

justificativas para a realização do estudo)? 
4 

2 O tipo de estudo está definido claramente? 3 

 Desenvolvimento  

3 Existe uma clara descrição do contexto no qual a pesquisa foi 

realizada? 
4 

4 O trabalho é bem/adequadamente referenciado (apresenta trabalhos 

relacionados/semelhantes e baseia-se em modelos e teorias da 

literatura)? 

4 

 Conclusão  

5 O estudo relata de forma clara e não ambígua os resultados? 4 

6 Os objetivos ou questões do estudo são alcançados? 3 

 Critério Específico para estudos Experimentais (Empirical Studies)  

7 Existe um método ou um conjunto de métodos descrito para a 

realização do estudo? 

 

 Critério Específico para estudos Teóricos (Theoretical Study)  

7 Existe um processo não tendencioso na escolha dos estudos?  

  Critério Específico para Revisões Sistemáticas (Systematic 
Reviews) 

 

7 Existe um protocolo rigoroso, descrito e seguido?  

 Critério Específico para Relato de Experiência Industrial (Industrial  



 

 

 

Experience Report) 

7 Existe uma descrição sobre a(s) organização(ões), equipe(s), projeto(s) 

e distribuição envolvida? 
3 

 Critérios para a Questão de Investigação  

8 O Estudo apresenta primária ou secundariamente modelos de 

desenvolvimento para projetos distribuídos de software relacionados ao 

ciclo básico de desenvolvimento (requisitos, projeto, codificação, 

testes); 

2 

TOTAL  27 

Observações/Comentários: 

 

 

 

FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS 

Revisão Sistemática em Gerenciamento de Projetos em DDS 

ID: 4  Data da Avaliação: 17/01/2010 

Título do Trabalho: An Adaptive Software Development Process Model  

Autores: M. Rizwan Jameel Qureshi*, S. A. Hussain 

Fonte de Pesquisa:  ScienceDirect (Elsevier) Tipo de Estudo: Teórico 

Local de Publicação: Advances in Engineering Software  Ano: 2007 

[x] INCLUIDO - Critérios Utilizados: 

a) O Estudo apresenta primária ou secundariamente modelos de desenvolvimento 
para projetos distribuídos de software relacionados ao ciclo básico de 



 

 

 

desenvolvimento (requisitos, projeto, codificação, testes);

QUESTÕES DE PESQUISA 

Como o trabalho responde as seguintes questões de investigação 

Questão: Quais são os modelos de desenvolvimento para o DDS?   

Neste trabalho foram encontradas as seguintes fases de desenvolvimento e seus locais 

de realização: 

Comunicação e Planejamento - Onsite - Offshore (multisite) 

Análise    - Onsite - Offshore (multisite) 

Projeto e Desenvolvimento             - Onsite - Offshore (multisite) 

Testes e Implantação              - Onsite - Offshore (multisite) 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 

Item  Critérios de Qualidade Valores 

 Introdução/Planejamento  

1 Os objetivos ou questões do estudo são claramente definidos (incluindo 

justificativas para a realização do estudo)? 
4 

2 O tipo de estudo está definido claramente? 4 

 Desenvolvimento  

3 Existe uma clara descrição do contexto no qual a pesquisa foi 

realizada? 
2 

4 O trabalho é bem/adequadamente referenciado (apresenta trabalhos 

relacionados/semelhantes e baseia-se em modelos e teorias da 

5 



 

 

 

literatura)? 

 Conclusão  

5 O estudo relata de forma clara e não ambígua os resultados? 3 

6 Os objetivos ou questões do estudo são alcançados? 5 

 Critério Específico para estudos Experimentais (Empirical Studies)  

7 Existe um método ou um conjunto de métodos descrito para a 

realização do estudo? 

 

 Critério Específico para estudos Teóricos (Theoretical Study)  

7 Existe um processo não tendencioso na escolha dos estudos? 3 

 Critério Específico para Revisões Sistemáticas (Systematic 
Reviews) 

 

7 Existe um protocolo rigoroso, descrito e seguido?  

 Critério Específico para Relato de Experiência Industrial (Industrial 
Experience Report) 

 

7 Existe uma descrição sobre a(s) organização(ões), equipe(s), projeto(s) 

e distribuição envolvida? 

 

 Critérios para a Questão de Investigação  

8 O Estudo apresenta primária ou secundariamente modelos de 

desenvolvimento para projetos distribuídos de software relacionados ao 

ciclo básico de desenvolvimento (requisitos, projeto, codificação, 

testes); 

3 

TOTAL 29 

Observações/Comentários: 

 



 

 

 

FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS 

Revisão Sistemática em Gerenciamento de Projetos em DDS 

ID: 5  Data da Avaliação: 18/01/2010 

Título do Trabalho: Improving Global Software Development Project Performance Using 

Simulation 

Autores: Sii-on Setamanit, Wayne Wakeland, David Raffo 

Fonte de Pesquisa:  IEEE  Tipo de Estudo: Empírico 

Local de Publicação: PICMET (2007)  Ano: 2007

[x] INCLUIDO - Critérios Utilizados: 

a) O Estudo apresenta primária ou secundariamente modelos de desenvolvimento 

para projetos distribuídos de software relacionados ao ciclo básico de 
desenvolvimento (requisitos, projeto, codificação, testes);  

QUESTÕES DE PESQUISA 

Como o trabalho responde as seguintes questões de investigação 

Questão: Quais são os modelos de desenvolvimento para o DDS?   

 

 



 

 

 

Neste trabalho foram encontradas as seguintes fases de desenvolvimento e seus locais 
de realização: 
Requisitos- Onsite - Offshore (multisite) 
 
Projetos - Onsite - Offshore (multisite) 
 
Codificação - Onsite - Offshore (multisite) 
Testes- Onsite - Offshore (multisite) 
 
Re-trabalho- Onsite - Offshore (multisite) 
  
 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 

Item  Critérios de Qualidade Valores 

 Introdução/Planejamento  

1 Os objetivos ou questões do estudo são claramente definidos (incluindo 

justificativas para a realização do estudo)? 
4 

2 O tipo de estudo está definido claramente? 3 

 Desenvolvimento  

3 Existe uma clara descrição do contexto no qual a pesquisa foi 

realizada? 
4 

4 O trabalho é bem/adequadamente referenciado (apresenta trabalhos 

relacionados/semelhantes e baseia-se em modelos e teorias da 

literatura)? 

3 

 Conclusão  

5 O estudo relata de forma clara e não ambígua os resultados? 4 

6 Os objetivos ou questões do estudo são alcançados? 4 

 Critério Específico para estudos Experimentais (Empirical Studies)  



 

 

 

7 Existe um método ou um conjunto de métodos descrito para a 

realização do estudo? 
4 

 Critério Específico para estudos Teóricos (Theoretical Study)  

7 Existe um processo não tendencioso na escolha dos estudos?  

 Critério Específico para Revisões Sistemáticas (Systematic 
Reviews) 

 

7 Existe um protocolo rigoroso, descrito e seguido?  

 Critério Específico para Relato de Experiência Industrial (Industrial 
Experience Report) 

 

7 Existe uma descrição sobre a(s) organização(ões), equipe(s), projeto(s) 

e distribuição envolvida? 

 

 Critérios para a Questão de Investigação  

8 O Estudo apresenta primária ou secundariamente modelos de 

desenvolvimento para projetos distribuídos de software relacionados ao 

ciclo básico de desenvolvimento (requisitos, projeto, codificação, 

testes); 

5 

TOTAL 31 

Observações/Comentários: 
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Título do Trabalho: Offshore Software Development Models 

Autores: Malik Farthan Faiz, Usman Qadri, Sayib Rehan Ayyubi 

Fonte de Pesquisa: IEEE  Tipo de Estudo: Teórico 

Local de Publicação: ICIET (2007)  Ano: 2007

[x] INCLUIDO - Critérios Utilizados: 

a) O Estudo apresenta primária ou secundariamente modelos de desenvolvimento 
para projetos distribuídos de software relacionados ao ciclo básico de 
desenvolvimento (requisitos, projeto, codificação, testes);  

QUESTÕES DE PESQUISA 

Como o trabalho responde as seguintes questões de investigação 

Questão: Quais são os modelos de desenvolvimento para o DDS?   

Neste trabalho foram encontradas as seguintes fases de desenvolvimento e seus locais 

de realização: 

Seleção do Time e Contrato  - Onsite 

Levantamento de Requisitos  - Principalmente Onsite (participação apenas do gerente de 

projetos offshore) 

Cron. do Proj. e Plan. Releases - Onsite e Offshore (multisite) 

Análise    - Onsite e Offshore (multisite)  

Trein. time de Des. Offshore - Offshore 



 

 

 

Projeto    - Offshore 

Desenvolvimento         - Offshore (Cliente acompanha) 

Testes    - Onsite e Offshore (multisite) 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 

Item  Critérios de Qualidade Valores 

 Introdução/Planejamento  

1 Os objetivos ou questões do estudo são claramente definidos (incluindo 

justificativas para a realização do estudo)? 
4 

2 O tipo de estudo está definido claramente? 3 

 Desenvolvimento  

3 Existe uma clara descrição do contexto no qual a pesquisa foi 

realizada? 
1 

4 O trabalho é bem/adequadamente referenciado (apresenta trabalhos 

relacionados/semelhantes e baseia-se em modelos e teorias da 

literatura)? 

1 

 Conclusão  

5 O estudo relata de forma clara e não ambígua os resultados? 4 

6 Os objetivos ou questões do estudo são alcançados? 4 

 Critério Específico para estudos Experimentais (Empirical Studies)  

7 Existe um método ou um conjunto de métodos descrito para a 

realização do estudo? 

 



 

 

 

 Critério Específico para estudos Teóricos (Theoretical Study)  

7 Existe um processo não tendencioso na escolha dos estudos? 1 

 Critério Específico para Revisões Sistemáticas (Systematic 
Reviews) 

 

7 Existe um protocolo rigoroso, descrito e seguido?  

 Critério Específico para Relato de Experiência Industrial (Industrial 
Experience Report) 

 

7 Existe uma descrição sobre a(s) organização(ões), equipe(s), projeto(s) 

e distribuição envolvida? 

 

 Critérios para a Questão de Investigação  

8 O Estudo apresenta primária ou secundariamente modelos de 

desenvolvimento para projetos distribuídos de software relacionados ao 

ciclo básico de desenvolvimento (requisitos, projeto, codificação, 

testes); 

5 

TOTAL 24 

Observações/Comentários: 
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desenvolvimento (requisitos, projeto, codificação, testes);  

QUESTÕES DE PESQUISA 

Como o trabalho responde as seguintes questões de investigação 

Questão: Quais são os modelos de desenvolvimento para o DDS?   

Neste trabalho foram encontradas as seguintes fases de desenvolvimento e seus locais 

de realização: 

Requisitos   - Onsite e Offshore (multisite) 

Projeto   - Onsite e Offshore (multisite) 

Codificação   - Onsite e Offshore (multisite) 

Teste    - Onsite e Offshore (multisite) 

 



 

 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 

Item  Critérios de Qualidade Valores 

   Introdução/Planejamento  

1 Os objetivos ou questões do estudo são claramente definidos (incluindo 

justificativas para a realização do estudo)? 
4 

2 O tipo de estudo está definido claramente? 3 

 Desenvolvimento  

3 Existe uma clara descrição do contexto no qual a pesquisa foi 

realizada? 
5 

4 O trabalho é bem/adequadamente referenciado (apresenta trabalhos 

relacionados/semelhantes e baseia-se em modelos e teorias da 

literatura)? 

5 

 Conclusão  

5 O estudo relata de forma clara e não ambígua os resultados? 4 

6 Os objetivos ou questões do estudo são alcançados? 4 

 Critério Específico para estudos Experimentais (Empirical Studies)  

7 Existe um método ou um conjunto de métodos descrito para a 

realização do estudo? 

 

 Critério Específico para estudos Teóricos (Theoretical Study)  

7 Existe um processo não tendencioso na escolha dos estudos?  

 Critério Específico para Revisões Sistemáticas (Systematic 
Reviews) 

 

7 Existe um protocolo rigoroso, descrito e seguido?  



 

 

 

 Critério Específico para Relato de Experiência Industrial (Industrial 
Experience Report) 

 

7 Existe uma descrição sobre a(s) organização(ões), equipe(s), projeto(s) 

e distribuição envolvida? 
5 

 Critérios para a Questão de Investigação  

8 O Estudo apresenta primária ou secundariamente modelos de 

desenvolvimento para projetos distribuídos de software relacionados ao 

ciclo básico de desenvolvimento (requisitos, projeto, codificação, 

testes); 

3 

TOTAL 33 

Observações/Comentários: 
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Development 

Autores: Darja Smite, Juris Borzovs 
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[x] INCLUIDO - Critérios Utilizados: 

a) O Estudo apresenta primária ou secundariamente modelos de desenvolvimento 
para projetos distribuídos de software relacionados ao ciclo básico de 
desenvolvimento (requisitos, projeto, codificação, testes);  

QUESTÕES DE PESQUISA 

Como o trabalho responde as seguintes questões de investigação 

Questão: Quais são os modelos de desenvolvimento para o DDS?   

Este artigo através de uma pesquisa de campo apresenta 19 modelos, ou formas de 

colaboração baseado apenas no ciclo básico de desenvolvimento (Análise, Projeto, 

Codificação e Testes). 



 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 

Item  Critérios de Qualidade Valores 

 Introdução/Planejamento  



 

 

 

1 Os objetivos ou questões do estudo são claramente definidos (incluindo 

justificativas para a realização do estudo)? 
5 

2 O tipo de estudo está definido claramente? 5 

 Desenvolvimento  

3 Existe uma clara descrição do contexto no qual a pesquisa foi 

realizada? 
5 

4 O trabalho é bem/adequadamente referenciado (apresenta trabalhos 

relacionados/semelhantes e baseia-se em modelos e teorias da 

literatura)? 

5 

 Conclusão  

5 O estudo relata de forma clara e não ambígua os resultados? 5 

6 Os objetivos ou questões do estudo são alcançados? 5 

 Critério Específico para estudos Experimentais (Empirical Studies)  

7 Existe um método ou um conjunto de métodos descrito para a 

realização do estudo? 
5 

 Critério Específico para estudos Teóricos (Theoretical Study)  

7 Existe um processo não tendencioso na escolha dos estudos?  

 Critério Específico para Revisões Sistemáticas (Systematic 
Reviews) 

 

7 Existe um protocolo rigoroso, descrito e seguido?  

 Critério Específico para Relato de Experiência Industrial (Industrial 
Experience Report) 

 

7 Existe uma descrição sobre a(s) organização(ões), equipe(s), projeto(s) 

e distribuição envolvida? 

 



 

 

 

 Critérios para a Questão de Investigação  

8 O Estudo apresenta primária ou secundariamente modelos de 

desenvolvimento para projetos distribuídos de software relacionados ao 

ciclo básico de desenvolvimento (requisitos, projeto, codificação, 

testes); 

5 

TOTAL 40 

Observações/Comentários: 

In this paper, the survey received data from 38 distributed projects indicating different 

collaboration models. And identified 19 different models out of 38 investigated projects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Questionário sobre os desafios que equipes distribuídas enfrentam 
nas fases do desenvolvimento do software 

 
Sobre o Documento 
Este questionário é direcionado a empresas de desenvolvimento de software. O seu objetivo é 
coletar, de forma estruturada, informações sobre projetos de desenvolvimento distribuído de 
software que a empresa tenha participado, buscando investigar as formas de trabalho e os 
desafios que os projetos tiveram durante o desenvolvimento de software. É necessário que 
você utilize os dois últimos projetos distribuídos que você participou para responder as 
perguntas. 
O questionário é estruturado em duas partes 
Parte I – Informações gerais sobre a empresa e profissional entrevistado 
Parte II – Informações a respeito de projetos de desenvolvimento de software 
Sigilo das Informações 
As informações pessoais da Identificação do Entrevistado serão tratadas como sigilosas e não 
serão reveladas. As Informações da Parte II serão processadas e apresentadas em artigos 
científicos de forma agregada ou isoladamente sem a identificação da fonte. 
 
Parte I 
 

Empresa:  
Funcionário :  
Função Atual:  

 
Parte II 
 
1- De quantos projetos distribuídos você participou? 
(  ) 1 a 3 (  ) 4 a 6 (  ) 7 a 9 (  ) Acima de 10 
 
2- Nesse projeto, quantos stakeholders haviam? 
(  ) 2 a 10 (  ) 11 a 20 (  ) 21 a 35 (  ) 36 a 70 (  ) 71 a 99 
(  ) Acima de 100 
 
3- O projeto durou cerca de quanto tempo? 
(  )1 a 3 meses (  )4 a 6 meses (  )6 a 12 meses (  )13 a 24 meses 
(  ) Acima de 24 meses 
 
4- Esse era um projeto que envolvia países diferentes? 
(  ) Sim  (  ) Não 
 
5- Marque (ou adicione) as atividades básicas realizadas no desenvolvimento de software da 
empresa para o projeto e marque se cada atividade foi feita, onsite (no cliente), 
distribuído/offshore ou multisite (em ambos). É só preencher com X se foi onsite ou distribuído, 
ou marcar X em ambos, caso tenha sido das duas formas. 
 



 

 

 

Fases Onsit
e 

Distribuído 

Requisitos    

Cronograma do Projeto e Planejamento de Releases   

Seleção do Time e Contrato   

Análise   

Projeto   

Codificação   

Testes   

Garantia de Qualidade   

Treinamento do Time Distribuído/Offshore   

Avaliação de Usabilidade   

Implantação   

Outras:   

   

   

   

   

 
 
As questões abaixo só precisam ser respondidas se o projeto possuiu a determinada 
fase da questão. 
 
6 - Quais foram os desafios enfrentados pela(s) equipe(s) durante a fase de REQUISITOS? 
 
 
 



 

 

 

7 - Quais foram os desafios enfrentados pela(s) equipe(s) durante a fase de CRONOGRAMA 
DO PROJETO E PLANEJAMENTO DE RELEASES?  
 
 
 
 
8 - Quais foram os desafios enfrentados pela(s) equipe(s) durante a fase de SELEÇÃO DO 
TIME E CONTRATO? 
 
 
 
 
9 - Quais foram os desafios enfrentados pela(s) equipe(s) durante a fase de ANÁLISE? 
 
 
 
 
10 - Quais foram os desafios enfrentados pela(s) equipe(s) durante a fase de PROJETO? 
 
 
 
 
11 - Quais foram os desafios enfrentados pela(s) equipe(s) durante a fase de CODIFICAÇÃO? 
 
 
 
 
12 - Quais foram os desafios enfrentados pela(s) equipe(s) durante a fase de TESTES? 
 
 
 
 
13 - Quais foram os desafios enfrentados pela(s) equipe(s) durante a fase de GARANTIA DE 
QUALIDADE? 
 
 
 
 
14 - Quais foram os desafios enfrentados pela(s) equipe(s) durante a fase de TREINAMENTO 
DO TIME DISTRIBUÍDO/OFFSHORE? 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

15 - Quais foram os desafios enfrentados pela(s) equipe(s) durante a fase de AVALIAÇÃO DE 
USABILIDADE? 
 
 
 
 
16 - Quais foram os desafios enfrentados pela(s) equipe(s) durante a fase de IMPLANTAÇÃO? 
 
 
 
 
17- Se na primeira questão foram adicionadas outras fases, especifique quais os desafios 
enfrentados em cada fase. 
 
 


