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Abstract. In our article we will address the topic of agile methodology, proving that it 

is possible to have geographically distributed teams working together on a project. 

Our intention is to present the possibility of finding strong talent, adding value to the 

team, even working in different places, showing that the challenge of distance and time 

zone is not an impediment to praise the delivery of a project. In 2001, at a summit of 

17 thought leaders in programming methodologies, it was defined in four core values 

captured in the Agile Manifesto. The first value states: "Individuals and interactions 

about processes and tools." In the years prior to the adoption of Agile, there was a 

common belief that this required teams to work closely together. This thinking has 

prevented companies from using Agile, thinking that employees cannot work together 

in more than one location and time zone. Today, most companies distribute project 

teams all the time. The purpose of this study is address and substantiate the hypothesis 

about important factors to be used in implementing agile design methods in globally 

distributed teams. 

 

Resumo. No nosso artigo vamos abordar o tema de metodologia ágil, provando que é 

possível ter equipes geograficamente distribuídas trabalhando em conjunto em um 

projeto. Nossa intenção é apresentar a possibilidade de encontrar fortes talentos, 

agregando valor a equipe, mesmo trabalhando em locais distintos, mostrando que o 

desafio da distância e fuso horário não é um impeditivo para concluir com louvor a 

entrega de um projeto. Em 2001, em uma cúpula de 17 líderes de pensamento de 

metodologias de programação, ela foi definida em quatro valores principais 

capturados no Manifesto Ágil. O primeiro valor afirma: "Indivíduos e interações 

sobre processos e ferramentas". Nos anos anteriores à adoção do Agile, havia uma 

crença comum de que isso exigia que as equipes trabalhassem próximas umas das 

outras. Esse pensamento impediu as empresas de usar o Agile, pensando que não é 

possível que os funcionários trabalhem juntos em mais de um local e fuso 

horário.Atualmente, a maioria das empresas distribui equipes que trabalham em 

projetos o tempo todo.O objetivo deste estudo é abordar e fundamentar a hipótese 

sobre fatores importantes a serem usados na implementação de métodos de design ágil 

em equipes distribuídas globalmente. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

Segundo Craig Larman, Agile é uma forma iterativa de desenvolvimento de 

software onde suas principais características incluem: lançamentos em ciclos curtos, 

colaboração com clientes, recebimento de feedback dos clientes e, finalmente, ser 

sensível à mudança. Alguns fatores levam os projetos a seguirem a metodologia ágil. 

A primeira causa é aumentar a taxa de mudança, que está relacionada tanto em mudar 

ferramentas de desenvolvimento e tecnologias quantos às mudanças constantes do 

ambiente corporativo. Agile é um método que é mais adequado para ambientes 

altamente dinâmicos e permite que os stakeholders entreguem mais rapidamente com 

melhor resposta a mudanças de exigência de negócios em termos de orçamento, 

recursos, equipe e tecnologia. Outro fator é que os usuários e os clientes esperam que 

suas ideias sejam ouvidas e consideradas para o produto através de feedback ou em um 

nível mais alto, sendo parte do processo de desenvolvimento. Métodos Ágeis 

promovem o engajamento de clientes para reunir requisitos e procedimentos de 

desenvolvimento, entregam o produto dentro de um ciclo curto para usuários e clientes 

e recebendo feedback sobre o mesmo. Ao expandir a colaboração do cliente, as 

empresas estão tentando aumentar a eficácia e eficiência. 

O início do Manifesto Ágil (Agile Alliance, 2014) em 2001 trouxe 

transformações significativas no campo da engenharia de software e gerenciamento de 

projetos. O manifesto em si “evoluiu de experiências pessoais e sabedoria coletiva” de 

uma comunidade de software  de 17 "líderes de pensamento" (Dingsør, T., Nerur, S., 

Balijepally, V. & Moe, D., 2012) que reconheceram 4 valores centrais divididos em 12 

princípios de métodos de desenvolvimento de software e escreveram o “Manifesto 

Ágil”. Embora houvesse críticos e céticos, os princípios ágeis e metodologias se 

espalharam rapidamente e foram aceitos por pesquisadores e profissionais, academia e 

empresas. O aumento de sua popularidade pode ser visto no extenso número de 

publicações (por exemplo, revistas científicas, teses, artigos de conferências) no 

assunto na última década. Uma pesquisa bibliográfica do "Google acadêmico" (2019-

05-01) sobre "Agile Methods" resultou em 529.000 acessos com publicações, artigos e 

citações de diferentes partes do mundo. O manifesto ágil e a introdução de 

metodologias ágeis em muitos projetos destinados a empresas conectaram 

explicitamente o campo de gerenciamento de projetos ao campo de desenvolvimento 

organizacional de organizações tradicionais a organizações ágeis.  

Ao considerar métodos ágeis e equipes distribuídas, é necessário explorar as 

consequências de interagi-los para o desenvolvimento de um projeto. Mais discussões 

sobre o assunto juntamente com a abordagem usada nesta pesquisa é fornecida na 

próxima seção. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo, descrevemos o desenvolvimento de software Agile a partir da 

perspectiva dos valores, princípios, métodos e equipes ágeis. Em seguida, descrevemos 

as equipes distribuídas e as distâncias espaciais, temporais e socioculturais. Por fim, 

descrevemos os principais desafios enfrentados pelas equipes distribuídas no 

desenvolvimento de software Agile a partir da literatura existente. 

 



 
 

2.1 DESENVOLVIMENTO ÁGIL DE SOFTWARE 

 

Agile é um termo genérico para uma filosofia de desenvolvimento de software 

que engloba os valores, princípios, métodos e equipes. O desenvolvimento ágil de 

software define “uma capacidade estratégica, uma capacidade de criar e responder a 

mudanças, uma capacidade de equilibrar flexibilidade e estrutura, uma capacidade de 

atrair criatividade e inovação de uma equipe de desenvolvimento e uma capacidade de 

liderar organizações através de turbulências e incerteza”. Em geral, o desenvolvimento 

ágil de software se concentra em “feedback e mudança”, “adaptando-se às mudanças e 

fornecendo produtos de alta qualidade por meio de processos de trabalho simples” e “o 

valor que as pessoas competentes e seus relacionamentos têm”. A seguir, é apresentada 

uma descrição detalhada dos valores Agile, princípios Agile, métodos Agile e equipes 

Agile. 

2.1.1 VALORES DA METODOLOGIA ÁGIL  

 

Em fevereiro de 200, conforme o Manifesto for Agile Software Development, 

dezessete profissionais independentes de desenvolvimento de software se reuniram 

para reconhecer os valores fundamentais de vários métodos de desenvolvimento de 

software “fáceis de seguir” e escreveram o Agile Manifesto. O Manifesto Agile 

descreve os valores e um conjunto de 12 princípios Agile para equipes ágeis. O 

Manifesto Ágil lê, em sua totalidade, o seguinte: 

Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver softwares fazendo isso 

e ajudando outras pessoas a fazê-lo. Através deste trabalho, chegamos aos valores: 

 

"Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas" 

"Software em funcionamento mais que documentação abrangente" 

"Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos" 

"Responder a mudanças mais que seguir um plano" 

 

O primeiro valor enfatiza a importância da interação entre indivíduos em uma equipe. 

No entanto, apesar de ferramentas e processos serem importantes, o fator mais 

importante a ser considerado é como os indivíduos de uma equipe trabalham juntos 

para desenvolver softwares para o cliente. O segundo valor descreve o objetivo 

principal do desenvolvimento de software é desenvolver softwares que funciona com 

qualidade, em vez de documentos, a fim de fornecer valor ao cliente. Embora a 

documentação seja um guia valioso para entender por que um sistema é construído ou 

como trabalhar com o sistema, nunca é tão importante quanto o próprio software em 

funcionamento. O terceiro valor enfatiza a importância de uma estreita colaboração 

entre a equipe de desenvolvimento e o cliente. Embora um contrato, em geral, seja um 

documento importante que descreva os direitos e responsabilidades da equipe de 

desenvolvimento e do cliente, a equipe de desenvolvimento não deve se concentrar em 

negociar um contrato favorável, mas em vez disso, concentre-se em como trabalhar em 

conjunto com o cliente para fornecer o que é necessário para o cliente. O valor final 

lembra à equipe que a mudança é uma realidade inevitável do desenvolvimento de 

software. Portanto, uma resposta imediata à mudança, mesmo no final do 

desenvolvimento, ainda é sensata para permanecer relevante para o cliente. 

 



 
 

2.1.2 PRINCÍPIOS DA METODOLOGIA ÁGIL  

 

Os 12 princípios por trás do Agile Manifesto fornecem às equipes de 

desenvolvimento de software uma compreensão profunda do que é o desenvolvimento 

de software Agile. A compreensão desses princípios permite que as equipes de 

desenvolvimento defendam os valores ágeis durante o desenvolvimento de software. A 

seguir, é apresentada uma descrição detalhada dos princípios do Agile:  

1. "Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e 

adiantada de software com valor agregado": os clientes recebem a importância 

primordial no desenvolvimento de software Agile. Quando os clientes usam os 

recursos no início do ciclo de vida do desenvolvimento, eles podem fornecer feedback 

contínuo à equipe de desenvolvimento e obter valor comercial antes mesmo que o 

produto final de software seja concluído. 

2. "Mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo tardiamente no 

desenvolvimento. Processos ágeis tiram vantagem das mudanças visando vantagem 

competitiva para o cliente": as equipes de desenvolvimento entendem que o objetivo 

do desenvolvimento de software é fornecer valor comercial ao cliente. Portanto, as 

mudanças que podem ocorrer nos requisitos do projeto não são consideradas como 

impedimentos para as equipes de desenvolvimento, mas como uma oportunidade para 

aumentar a vantagem competitiva do cliente. 

3. "Entregar frequentemente software funcionando, de poucas semanas a 

poucos meses, com preferência à menor escala de tempo": em intervalos curtos e 

frequentes, a equipe de desenvolvimento fornece os recursos de trabalho incrementais 

do produto final de software ao cliente para obtenha feedback antecipado sobre esses 

recursos. 

4. "Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em 

conjunto por todo o projeto": o cliente ou o especialista no assunto do domínio de 

negócios trabalha continuamente em conjunto com a equipe de desenvolvimento 

durante toda a duração de um projeto para desenvolver um software que atenda aos 

requisitos do cliente. O nível de colaboração entre o cliente e a equipe de 

desenvolvimento geralmente determina o sucesso ou o fracasso de um projeto. 

5. "Construa projetos em torno de indivíduos motivados. Dê a eles o ambiente e 

o suporte necessário e confie neles para fazer o trabalho": os membros de uma equipe 

de desenvolvimento devem se sentir motivados a trabalhar uns com os outros e a se 

envolver com o cliente regularmente. É uma responsabilidade fundamental de um 

gerente fornecer à equipe de desenvolvimento a infraestrutura e a tecnologia 

necessárias para o desenvolvimento de software, incluindo ferramentas apropriadas 

para comunicação e colaboração.  

6. "O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma 

equipe de desenvolvimento é através de conversa face a face": A conversa cara a cara 

oferece aos membros da equipe oportunidades para entender não apenas a 

comunicação verbal, mas também dicas não verbais e comportamentos como tom de 

voz, linguagem corporal e gestos com as mãos.  

7. "Software funcionando é a medida primária de progresso”: a principal 

satisfação do cliente é o desenvolvimento de um software de trabalho. A avaliação 

primária do progresso dos projetos e do desempenho das equipes de desenvolvimento é 

baseada no desenvolvimento e na entrega bem-sucedidos de software em 

funcionamento. 

8."Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os 

patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo 



 
 

constante indefinidamente”: Enquanto trabalham em um ritmo constante durante todo 

o projeto, uma equipe de desenvolvimento é capaz de fornecer software funcione 

regularmente.  

9. "Contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade": 

Com o foco na excelência técnica, uma equipe de desenvolvimento se esforça 

continuamente para melhorar os processos e práticas de desenvolvimento usados em 

um projeto. Enquanto desenvolvem software, os membros da equipe evitam projetos 

complexos, mas concentram-se em bons projetos baseados em diretrizes de codificação 

e modelagem. 

10. "Simplicidade--a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado-

-é essencial": Um dos requisitos importantes dos métodos Agile é infundir 

simplicidade no desenvolvimento. O uso de abordagens simples no desenvolvimento 

de software aumenta a mutabilidade de projetos e processos. Métodos ágeis incentivam 

o desenvolvimento a restringir o que é absolutamente necessário para fornecer valor 

aos clientes. Minimizar a sobrecarga desnecessária ajuda a manter os projetos simples. 

11. "As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes auto 

organizáveis": Uma equipe auto organizável coordena as atividades de 

desenvolvimento de software e se esforça para melhorar continuamente, sem muita 

intervenção dos gerentes. Quando uma equipe é autorizada a tomar decisões e tem a 

liberdade de realizar o trabalho, a equipe realiza o melhor possível ao desenvolver o 

software. 

12. "Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz 

e então refina seu comportamento baseando-se nas lições aprendidas com entregas 

posteriores": A equipe de desenvolvimento reflete sobre os processos e práticas em 

andamento na equipe de forma contínua. Enquanto os membros da equipe 

compreendam a importância de fornecer um feedback honesto com relação ao 

desempenho geral da equipe, eles permanecem abertos e transparentes entre si, a fim 

de reconhecer os pontos fortes e fracos de toda a equipe. 

 

2.1.3 MÉTODOS ÁGEIS 

 

Métodos ágeis são uma família de métodos de desenvolvimento de software 

que seguem um estilo iterativo e incremental de desenvolvimento de software.  

A visão do projeto é compartilhada entre as equipes de desenvolvimento e os 

clientes, a fim de fornecer metas claras para os projetos e manter as equipes de 

desenvolvimento focadas em fornecer valor comercial aos clientes. 

Início do projeto: Uma informação abrangente do projeto, que inclui o escopo, 

objetivos, restrições, valores comerciais, custos, cronograma, medidas de sucesso, 

premissas de tecnologia e regras de engajamento, é documentada e compartilhada 

dentro da equipe. 

Desenvolvimento curto, iterativo e incremental: uma equipe de 

desenvolvimento se concentra no desenvolvimento de pequenos recursos e os entrega 

com frequência, integrando continuamente esses recursos ao grande software, a fim de 

fornecer valores comerciais imediatos aos clientes. 

Feedback constante: Existem práticas para promover feedback constante, a fim 

de sincronizar o trabalho e compartilhar informações. 

Colaboração com o cliente: a interação regular entre os clientes e as equipes de 

desenvolvimento promove uma estreita colaboração com o objetivo de desenvolver o 

entendimento compartilhado e o compartilhamento de conhecimento. 



 
 

Excelência técnica: com o foco no desenvolvimento de software de qualidade, 

a fim de desenvolver vantagem competitiva para os clientes, existem práticas para criar 

e manter a excelência técnica no produto de software. 

Scrum e XP são considerados os métodos Agile mais amplamente adotados em 

projetos de desenvolvimento de software. Uma descrição detalhada de Scrum e XP 

segue. 

 

Scrum 

 

Scrum não é um acrônimo, mas um termo adaptado de uma ação chamada 

scrumdown no rugby, conforme Manifesto for Agile Software Developme, que se 

refere a "uma formação rígida de atacantes que se ligam em posições específicas para 

obter uma bola fora de jogo de volta ao jogo”. Scrum foi primeiro articulado e 

observado por Takeuchi e Non-aka, mas depois formalizado por Sutherland e 

Schwaber. 

O Scrum fornece principalmente técnicas para gerenciamento de projetos. O 

Scrum divide os projetos em uma série de ciclos de trabalho curtos consecutivos 

chamados sprints, que geralmente têm 2 a 4 semanas de duração, a fim de desenvolver 

entregas. Durante cada sprint, as equipes de desenvolvimento realizam tarefas para 

concluir um pequeno conjunto de recursos - desde o design até a codificação e o teste - 

para fornecer os recursos aos clientes. A Figura 1 ilustra um sprint típico de Scrum. 

 

 

Figura 1: Uma típica sprint de SCRUM 

 

Embora o artefato principal de um Scrum seja o próprio produto final, existem 

três outros artefatos importantes usados nos sprints: 

 

• Backlog do produto: é a lista completa dos recursos priorizados - incluindo 

requisitos, solicitações de aprimoramento, aprimoramentos de usabilidade e bugs - que 

um cliente solicitou para desenvolvimento. O Product Owner prioriza continuamente o 

backlog do produto, para que a equipe de desenvolvimento sempre trabalhe primeiro 

nos recursos mais valiosos. 

• Sprint Backlog é um subconjunto do backlog do produto. O backlog do sprint 

contém os recursos de maior prioridade atribuídos a um sprint. 

• O Gráfico de Burndown mostra as tarefas restantes no sprint diariamente e 

orienta as equipes de desenvolvimento para acompanhar o progresso do sprint e decidir 



 
 

quando os itens devem ser removidos do backlog do sprint e adiados para o próximo 

sprint. 

 

Uma equipe Scrum tem três funções principais: Product Owner, Scrum Master 

e o time de Desenvolvedores. Essas funções principais incluem indivíduos que estão 

diretamente envolvidos e comprometidos com o projeto, enquanto funções auxiliares, 

como gerentes e partes interessadas, não estão diretamente envolvidas no projeto, mas 

geralmente fornecem suporte significativo à equipe do Scrum. A Figura 2 ilustra as 

funções de uma equipe Scrum. Uma breve descrição das funções na equipe Scrum é 

fornecida abaixo: 

 

O Product Owner é um representante do cliente que transmite a visão do cliente 

para a equipe. O dono do produto é responsável por fornecer requisitos para definir os 

recursos e priorizar os recursos para facilitar o desenvolvimento do produto de 

software.  

 

Figura 2: Representação de um time de Scrum 

 

O Scrum Master é responsável por facilitar o projeto de desenvolvimento e 

orientar as equipes de desenvolvimento. Um Scrum Master se concentra no processo 

de desenvolvimento enquanto remove quaisquer impedimentos ao progresso, 

facilitando as reuniões e fornecendo suporte à equipe de desenvolvimento para 

alcançar o mais alto nível de desempenho. 

A equipe de desenvolvimento é uma equipe multifuncional e auto-organizada 

que normalmente compreende sete membros, mais ou menos dois. Embora uma equipe 

de desenvolvimento compreenda engenheiros de software, arquitetos, programadores e 

testadores, cada membro da equipe de desenvolvimento é chamado de desenvolvedor. 

A equipe de desenvolvimento tem autonomia para determinar como e quando concluir 

as tarefas atribuídas a um sprint. 

 

O Scrum defende a comunicação frequente por meio de suas quatro atividades 

de processo, conhecidas como cerimônias do Scrum, para manter as atividades de 

desenvolvimento de software no caminho certo. As quatro cerimônias do Scrum são: 

 



 
 

"Sprint Planning" é reunião de planejamento do sprint indica o início de um sprint, 

onde uma equipe de desenvolvimento se reúne com o cliente ou o proprietário do 

produto, a fim de escolher um pequeno conjunto de recursos a serem entregues durante 

um sprint. Quando o cliente ou o proprietário do produto descreve os recursos de 

maior prioridade para os membros da equipe, a comunicação entre eles transforma os 

requisitos de alto nível em tarefas detalhadas que serão executadas durante o sprint. A 

equipe de desenvolvimento estima o esforço para as tarefas e projeta um plano 

detalhado para alcançar os objetivos do sprint. 

 

"Daily Scrum" é uma reunião diária, ou reunião de stand-up diária, é uma reunião 

curta, geralmente agendada para quinze minutos que visa fornecer um momento para 

que os membros da equipe de desenvolvimento e o cliente se reúnam diariamente para 

sincronizar as tarefas em um sprint. Durante o Daily Scrum, os membros da equipe 

respondem a três perguntas do Scrum: O que eu fiz ontem? O que farei hoje? Que 

impedimentos estão no meu caminho? 

 

"Sprint Review" é uma reunião de demonstração do produto em que uma equipe de 

desenvolvimento mostra o produto concluído durante a sprint ao cliente ou proprietário 

do produto. Durante uma revisão do sprint, o projeto é avaliado com base nos recursos 

concluídos naquele sprint em relação às metas do sprint determinadas durante esta 

reunião de planejamento do sprint. 

 

"Sprint Retrospective" é uma reunião de reflexão onde os membros da equipe 

exploram maneiras de obter sucesso contínuo em futuros sprints e no projeto geral. 

Com foco nas principais práticas e processos usados em um sprint, os membros da 

equipe descrevem o que foi bem feito (e o que não foi) e sugerem potenciais melhorias 

que podem ser implementadas em futuros sprints. 

 

A comunicação durante as cerimônias do Scrum ajuda a garantir que as 

funcionalidades mais importantes sejam concluídas quando o projeto de 

desenvolvimento de software terminar. O sucesso das cerimônias do Scrum, no 

entanto, depende da estreita colaboração entre indivíduos na equipe do Scrum. 

 

eXtreme Programming (XP) 

 

A programação eXtreme (XP) foi desenvolvida por Kent Beck, Ward 

Cunningham e Ron Jeffries. Enquanto muitos projetos de desenvolvimento de software 

são tecnicamente sofisticados, as práticas tradicionais enfrentam dificuldades para 

enfrentar os desafios no desenvolvimento de software. O XP fornece às equipes de 

desenvolvimento de software valores, funções e práticas que orientam os membros da 

equipe a realizar atividades de desenvolvimento de software efetivamente, mantendo o 

projeto no alvo. Uma descrição das funções, valores e práticas do XP com base na 

literatura é fornecida abaixo: 

Existem seis funções principais do XP: "Customer", "Coach", "Tracker", 

"Programmer", "Tester", e o "Big Boss". Enquanto a equipe de desenvolvimento é 

composta por "coach", "tracker", programador e "tester", o XP exige que o cliente faça 

parte da equipe do projeto e forneça feedback instantâneo sobre o desenvolvimento dos 

recursos de um projeto. A Figura 3 ilustra a equipe de Desenvolvimento XP e a equipe 

de Projeto XP. 



 
 

 O Customer é responsável por definir qual é o produto de software certo para 

uma organização obter vantagem competitiva, determinar a ordem em que os recursos 

devem ser desenvolvidos e garantir que os recursos realmente funcionem conforme 

solicitados. 

 O Coach é responsável por manter os membros da equipe focados no processo, 

enquanto os orienta para aprender e melhorar as práticas e processos implementados 

dentro da equipe.  

 O Tracker é responsável por rastrear o plano de liberação (histórias do usuário), 

o plano de iteração e os testes de aceitação. Embora o rastreamento seja crucial para 

monitorar o progresso do projeto, o tracker deve ter a capacidade de coletar essas 

informações sem atrapalhar o processo como um todo. 

 

Figura 3 - Funções do eXtreme Programming 

 

O programador é responsável por projetar uma solução e escrever o código 

para desenvolver os recursos para suportar as histórias do usuário. 

O Tester é responsável por escrever testes de unidade para todas as 

funcionalidades e ajudar os clientes a definir e escrever testes de aceitação para 

histórias de usuários. 

O Big Boss, geralmente conhecido como patrocinador do projeto, é responsável 

pelo projeto em geral. A equipe do projeto mantém comunicação frequente com o Big 

Boss, a fim de relatar o progresso do projeto e adquirir suporte contínuo, como suporte 

financeiro ou suporte organizacional. 

Um conjunto de cinco valores orienta a adoção de práticas adequadas para as 

equipes de desenvolvimento. Os valores do XP estão intimamente relacionados aos 

valores e princípios do desenvolvimento de software Agile. 

Comunicação: o XP defende a comunicação contínua entre clientes e equipes 

de desenvolvimento. 

Simplicidade: a simplicidade se concentra no desenvolvimento de software de 

trabalho simples antecipadamente, em vez de software complexo depois, a fim de 

fornecer valores comerciais imediatos ao cliente.  

  



 
 

Feedback: por meio de um feedback substancial dos clientes, com relação aos 

recursos implementados em um projeto, as equipes de desenvolvimento buscam a 

melhoria contínua do projeto. 

Coragem: Um membro da equipe deve ter a coragem de melhorar o código 

escrito por outro membro da equipe.  

 

Respeito: Clientes, gerentes e membros da equipe de desenvolvimento devem 

manter uma comunicação honesta e confiar um no outro enquanto trabalham juntos em 

um projeto. O respeito e a confiança mútuos entre eles promovem uma estreita 

colaboração durante a execução das atividades do projeto. 

Enquanto as práticas de XP evoluíram nos últimos anos, a lógica de introduzir 

uma prática é atingir os valores de XP. A figura 4 ilustra as práticas do eXtreme 

Programmi 

 

 

Figura 4 - Práticas do eXtreme Programming  

 

Planning Game é uma reunião de planejamento para os clientes decidirem o 

escopo, as prioridades e o cronograma dos lançamentos com base na estimativa dos 

programadores do esforço necessário para concluir as tarefas. 

Small releases são pequenas liberações do produto que incentivam o trabalho 

árduo de fornecer com frequência, ao integrar esses recursos ao grande produto de 

software. 

A metáfora é uma história abstrata do produto de software que é compartilhada 

entre o cliente e os programadores. 

O design simples requer programadores para adotar o design mais simples 

possível e evitar a complexidade durante a implementação de histórias de usuários. 

O desenvolvimento orientado a testes fornece mecanismos para os 

programadores escreverem testes de unidade antes de implementar histórias de 

usuários, a fim de alcançar a qualidade desejada para os recursos. 

Refatorar o código escrito, mantendo o comportamento dos recursos, é 

importante para desenvolver produtos de software confiáveis e robustos. 

 A programação em pares refere-se a uma equipe de um driver e um navigator 

trabalhando juntos em uma estação de trabalho para desenvolver um código. 



 
 

A integração contínua envolve a construção de um produto de software, 

desenvolvendo pequenos recursos regulares e integrando-os ao produto várias vezes ao 

dia, após a conclusão de cada recurso. 

A coleta de código da empresa é o que mais desenvolve o código próprio. 

Portanto, todo o programador pode melhorar qualquer parte do código no repositório 

de códigos do projeto a qualquer momento, se necessário. 

Os testes do cliente são testes de aceitação do usuário que os clientes projetam 

e implementam para validar a correção dos recursos. 

A equipe de referência refere-se à equipe de projeto que é responsável pelo 

sucesso de um projeto. Enquanto os clientes fazem parte integrante de uma equipe de 

projeto, os membros da equipe trabalham juntos para alcançar as metas do projeto. 

Os padrões de codificação permitem que os programadores mantenham um 

estilo comum para escrever código para um projeto, um fim de facilitar a comunicação 

entre eles. 

 

2.1.4 EQUIPES ÁGEIS 

 

O desenvolvimento ágil de software concentra-se nos talentos e habilidades dos 

processos de indivíduos e moldes para equipes específicas. Comunicação, colaboração 

e coordenação entre desenvolvedores, clientes, gerentes e outras partes interessadas 

são de extrema importância para o sucesso de um projeto de desenvolvimento de 

software. Conforme o Manifesto for Agile Software Development, Beck sugere que 

uma equipe no desenvolvimento de software Agile compreende "uma variedade de 

pessoas que trabalham juntas de maneiras interligadas para tornar um projeto mais 

eficaz". 

Embora exista um grande número de definições para “equipe” sob diferentes 

perspectivas, seguem-se algumas definições com conotação semelhante. Diversas 

definições clássicas concentram-se na importância de os indivíduos trabalharem juntos. 

Por exemplo, Francis e Young  definem uma equipe como um grupo de pessoas 

comprometidas com a consecução de objetivos comuns, que trabalham bem em 

conjunto e gostam de fazê-lo, e que produzem resultados de alta qualidade, 

considerando que Dyer  define uma equipe como uma entidade social que compreende 

membros com alta interdependência de tarefas, entendimento compartilhado e valores 

compartilhados, trabalhando juntos para alcançar objetivos comuns. Um número de 

definições se concentra no que os indivíduos de uma equipe fazem. Por exemplo, 

Marschak define uma equipe como um grupo de indivíduos, cada um capaz de tomar 

decisões sobre diferentes aspectos de um envolvimento, mas recebe uma recompensa 

comum como resultado conjunto de todas essas decisões, enquanto Hollenbeck define 

uma equipe como um grupo que consiste de indivíduos interdependentes com 

habilidades diferentes, que compartilham as mesmas consequências quando enfrentam 

sucesso ou fracasso no nível do grupo. Belbin define uma equipe, em um termo 

simples, como um grupo de indivíduos, cada um dos quais com um papel claro, que 

sejam conhecidos um pelo outro. Uma função dentro de uma equipe descreve o padrão 

de comportamento no qual um membro da equipe interage com outro, onde seu 

desempenho serve para facilitar o progresso de uma equipe como um todo. 

Consolidamos nossas definições de equipe e agilidade com os conceitos de 

equipes em Scrum e XP - Equipe Scrum e Equipe Completa - para definir o que é uma 

equipe Agile. Neste estudo, definimos uma equipe Agile como “uma equipe 

multifuncional, auto-organizada e de alto desempenho que realiza atividades de 

desenvolvimento de software de acordo com os princípios por trás do Manifesto Agile, 



 
 

a fim de fornecer valor aos clientes". Segue uma descrição detalhada do que é 

necessário para uma equipe ser uma equipe multifuncional, auto-organizada e de alto 

desempenho. 

Para ser uma equipe multifuncional, a equipe compreende todos os envolvidos 

no desenvolvimento de um projeto, incluindo pessoas da área de negócios, 

gerenciamento de projetos, desenvolvimento, testes, garantia de qualidade e suporte 

técnico. Em particular, o cliente é parte integrante da equipe do Agile. Uma equipe 

multifuncional como um todo possui todas as habilidades e conhecimentos 

necessários, e todos os membros da equipe estão dispostos a compartilhar habilidades 

e conhecimentos entre si. 

Para serem uma equipe auto-organizada, os membros da equipe gerenciam sua 

própria carga de trabalho, trocam o trabalho entre si com base na necessidade e melhor 

ajuste e participam da tomada de decisões da equipe enquanto executam atividades de 

desenvolvimento de software altamente interdependentes. 

Para ser uma equipe de alto desempenho, a equipe é altamente coesa e cada 

membro da equipe se concentra no sucesso do projeto e se esforça para fornecer valor 

de negócio ao cliente. 

 

2.2 EQUIPES DISTRIBUÍDAS 

 

Nesta seção, descrevemos equipes distribuídas e as distâncias temporais, 

espaciais e transculturais. 

 

2.2.1 DISTÂNCIA GLOBAL 

 

O termo "global" no desenvolvimento de software global descreve os esforços 

de desenvolvimento de software em separadores geográficos e, geralmente, em 

diferentes fusos horários e culturas. Portanto, a distância global implica a distância 

espacial, a distância temporal e a distância sociocultural entre os membros de uma 

equipe distribuída devido à separação através do espaço, tempo e sociocultural. 

A distância espacial é uma medida da dispersão geográfica, que ocorre quando 

os membros da equipe são dispersos em diferentes locais. A distância espacial é 

frequentemente operacionalizada como o custo ou esforço necessário para possibilitar 

visitas de um lugar para outro. Enquanto a distância espacial remove a capacidade de 

comunicação face a face, os membros da equipe enfrentam dificuldades para 

desenvolver coesão entre si. 

A distância temporal é uma medida da dispersão temporal, ocorrendo quando 

os membros da equipe desejam interagir. Embora a distância temporal seja 

frequentemente causada por diferenças de fuso horário entre locais, mas também pode 

ser causada por padrões de trabalho com alteração de horário. A distância temporal 

reduz as oportunidades de comunicação síncrona, que se traduz em resposta atrasada e 

menos colaboração. 

 A distância sociocultural é uma medida do esforço exigido pelos 

membros da equipe para entender as culturas nacionais e organizacionais entre os 

locais. A distância sociocultural descreve o grau em que os antecedentes culturais dos 

membros da equipe diferem, e isso pode causar desafios de comunicação transcultural. 

 

2.2.3 PORQUE USAR EQUIPES DISTRIBUÍDAS? 

 



 
 

Há uma série de livros sobre por que as empresas de software estão se 

aventurando no desenvolvimento de software distribuído. Em geral, a necessidade de 

capitalizar o talento global e expandir os negócios em um mercado global acelerou 

essa tendência. Em seu livro seminal, Segundo Erran Carmel pesquisador da 

globalização do trabalho em tecnologia 

 lista os seis principais fatores 'catalisadores', ou benefícios potenciais, que 

levaram ao desenvolvimento de software distribuído: 

 

1. Contratar os desenvolvedores de software mais talentosos do mundo, 

independentemente de sua localização geográfica, é a abordagem mais sensata para as 

organizações que desejam implantar produtos de software premiados no mercado. 

 

2. Reduzir custos de desenvolvimento: empresas de software em países de alto 

custo tentam reduzir os custos de desenvolvimento terceirizando o trabalho de 

desenvolvimento para desenvolvedores de software em países de baixo custo (por 

exemplo, Índia, China, Brasil e Europa Oriental). 

 

3. Fusões e aquisições: A demanda global por produtos e serviços de software 

criou uma necessidade de fusões e aquisições, pois as empresas de software se 

esforçavam para penetrar em novos mercados e ajustar ou complementar as linhas de 

produtos existentes.  

 

4. Posicionar-se como organizações globais: As empresas de software 

continuam a se posicionar como 'players globais' para aumentar as oportunidades de 

negócios com outras organizações globais que preferem fornecedores de software 

abrangentes para todas as suas subsidiárias globais, em vez de uma rede heterogênea 

de fornecedores em diferentes países. 

 

5. Aumentar a proximidade com o mercado: As vantagens comerciais da 

proximidade com o mercado incluem o conhecimento dos clientes e as condições 

locais, como localização, personalização e serviços pós-venda, bem como o ágio 

gerado por investimentos locais. 

 

6. Reduzir o "time to market": com os desenvolvedores de software espalhados 

por localizações globais, o desenvolvimento de software distribuído promove o 

desenvolvimento "24 horas por dia", que tem o potencial de permitir a redução dos 

ciclos de desenvolvimento, aumentando a quantidade de tempo ao dia cujo o software 

está sendo desenvolvido. 

 

Há um grande número de estudos que discutem os possíveis desafios no 

desenvolvimento de software distribuído. Embora, se for possível, quase todas as 

equipes do projeto se reúnam em uma única sala com o representante do cliente ou o 

Product Owner para maximizar a colaboração e melhorar a comunicação, na realidade, 

existem forças em jogo que levam ao desenvolvimento de software distribuído 

 

 

3. ARQUITETURA DE PESQUISA 

 



 
 

Neste capítulo, fornecemos uma descrição detalhada do design da pesquisa, 

apresentamos os participantes e projetos da pesquisa, descrevemos os processos de 

coleta e análise de dados e, finalmente, discutimos a avaliação da teoria. 

 

3.1 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

O projeto relatado neste documento tem como objeto a utilização de métodos 

ágeis por uma equipe remota distribuída. O marco conceitual do relato é a pesquisa 

qualitativa, de caráter explicativo e o procedimento é o estudo de caso. A leitura, análise 

e comparação da fundamentação teórica tiveram como objetivo a busca de técnicas 

visando uma alternativa de solução do problema de adequação de comunicação e 

agilidade nos projetos. Para entender melhor as necessidades para não ocorrer nenhum 

impacto na entrega final dos projetos, gerando assim, uma maior interação entre as 

equipes e uma melhora significativa na entrega dos projetos. 

A coleta de dados para este estudo incluiu entrevistas semi-estruturadas abertas, 

bem como a coleta de documentação de implementação de projetos, tais como notas 

retrospectivas de sprints, histórico de planejamento de projetos, backlogs de tarefas, logs 

de revisão de tarefas e bugs, registros de velocidade da equipe e outros artefatos. Em 

organizações de software, esses dados específicos de projetos estão frequentemente 

disponíveis em formato eletrônico como parte do conjunto de ferramentas de 

gerenciamento Agile. 

Os resultados desta pesquisa são apresentados por meio de análises detalhadas 

dos dados capturados no estudo teórico e empírico. Também consiste em responder a 

questões de pesquisa. Os resultados são apresentados em formato textual, o que é 

apropriado para discutir os fatos e as diferentes ideias captadas nas diferentes fases de 

um estudo qualitativo. 

 

 Em termos de classificação desta pesquisa, segundo os enfoques clássicos de 

classificação de uma pesquisa científica, entende-se que esta pode ser enquadrada 

conforme se apresenta na sequência. 

•      Quanto à Natureza, esta é uma pesquisa Aplicada, já que sua aplicação prática é 

imediata. 

•      Quanto à Forma de Abordagem, a pesquisa pode ser considerada preponderantemente 

qualitativa, conduzido de forma exploratória e por princípios de boas práticas para a 

realização de pesquisas empíricas em implementação de metodologias ágeis em 

equipes remotas. 

•      Quanto aos Fins (finalidades), a pesquisa é metodológica, já que apresenta uma 

metodologia de trabalho, buscando permitir a utilização de Agile em gerenciamento de 

projetos; 

•      Quanto aos Meios (recursos empregados na pesquisa), foram utilizados os seguintes 

recursos: Bibliografia, Dados Documentais e Estudo de Caso. Na pesquisa de campo 

os dados foram levantados em um período de 30 dias, sendo parte com base em uma 

amostra de informações, selecionada de forma aleatória. 

 

3.1.2 SELECIONANDO UM PARADIGMA DE PESQUISA 

 

Este estudo tem como objetivo entender como as equipes distribuídas no 

desenvolvimento de software Agile se comunicam, colaboram e coordenam para 

fornecer software com valor ao cliente. Percebemos que precisamos investigar não 

apenas os processos de desenvolvimento de software, mas também os processos 



 
 

sociais nas equipes em particular e nas organizações em geral. Reconhecemos a forma 

relativista e a natureza da realidade, que é constituída localmente (dentro de 

indivíduos, equipes ou organizações) e específica ao contexto (equipes distribuídas no 

desenvolvimento de software Agile). Isso sugere fortemente a adequação de um 

paradigma interpretativo. Assim, realizamos nossa pesquisa sob a lente do paradigma 

interpretativo: 

 

• enfatizamos as perspectivas dos participantes como uma maneira de investigar 

as principais preocupações das equipes distribuídas no desenvolvimento do 

software Agile  

• nosso objetivo é abordar e fundamentar a hipótese sobre fatores importantes a 

serem usados na implementação de métodos de design ágil em equipes 

distribuídas globalmente 

• nossas descobertas foram vinculadas ao contexto estudado; 

• o conhecimento sobre as principais preocupações das equipes distribuídas no 

desenvolvimento de software Agile é adquirido principalmente por meio de 

conversas ou interação social entre o pesquisador e os participantes. 

 

Este estudo adota um paradigma interpretativo para investigar equipes 

distribuídas no desenvolvimento de software Agile para gerar uma teoria baseada em 

dados. A adoção de um paradigma interpretativo indica que este estudo reconhece a 

importância das ações e interações humanas na prática e na pesquisa de 

desenvolvimento de software. Nesse paradigma, o pesquisador desempenha um papel 

ativo na coleta de dados, como decidir o que investigar e quais perguntas fazer 

progressivamente, bem como na análise de dados, como quais preocupações são 

fundamentais para resolver problemas dentro do fenômeno da pesquisa. 

 

4. DISCUSSÃO 

 

4.1 RELACIONAMENTO ENTRE AS ESTRATEGIAS 

 

Nesta seção, discutiremos as relações entre as estratégias e como uma 

estratégia específica afeta outras estratégias que podem afetar uma equipe distribuída, 

conectando as distâncias espaciais, temporais e socioculturais para se tornar uma 

equipe. 

 

4.2.1 ESTRATÉGIA DA MESMA EQUIPE 

 

A mesma estratégia de equipe visa desenvolver a coesão da equipe entre os 

membros de uma equipe distribuída. A coesão é vista como forte preditor do 

desempenho de uma equipe, porque uma equipe coesa trabalha em conjunto na busca 

de seus objetivos, apesar das dificuldades enfrentadas dentro da equipe. Portanto, a 

coesão da equipe é crucial para que os membros de uma equipe distribuída trabalhem 

juntos enquanto separados pelo espaço, tempo e cultura. 

A coesão entre os membros da equipe afetou a comunicação síncrona dentro da 

equipe. Sem coesão, os membros da equipe hesitaram em participar de uma 

comunicação casual entre si e se envolver em colaboração em tempo real com toda a 

equipe. 

 

4.2.2 ESTRATÉGIA DO MESMO TEMPO 



 
 

 

A estratégia Same Time visa promover a comunicação síncrona entre os 

membros de uma equipe distribuída. Quando houve sobreposição de tempo adequada 

nos diferentes locais de uma equipe distribuída, os membros da equipe obtiveram 

feedback quase instantâneo um do outro. Por outro lado, quando havia pouco ou 

nenhum tempo sobreposto, o feedback instantâneo era quase impossível. 

A comunicação síncrona afetou o uso de práticas comuns nos diferentes lugares 

de uma equipe distribuída. A partilha de conhecimento foi fundamental para trabalhar 

juntos no desenvolvimento de software Agile. Portanto, quando a comunicação 

síncrona é possível, as equipes distribuídas frequentemente organizam sessões para 

compartilhar conhecimentos, experiências e habilidades com os membros da equipe. 

Durante essas sessões, os membros da equipe interagiram com especialistas no 

assunto, usando comunicação por vídeo ou áudio para aprender, entender ou melhorar 

os processos e práticas de desenvolvimento de software existentes na equipe. 

 

4.2.3 ESTRATÉGIA DO MESMO LUGAR 

 

A estratégia Same Space visa promover a localização física temporária entre os 

membros de uma equipe distribuída. A co-localizada promove a coesão da equipe por 

meio da interação direta frequente entre os membros da equipe. Por outro lado, a 

distribuição afeta adversamente a coesão da equipe, porque os membros de uma equipe 

distribuída geralmente têm menos ou nenhuma oportunidade de interagir entre si. 

 

4.2.3 ESTRATÉGIA DA MESMA CULTURA 

 

A estratégia da mesma cultura visa promover a comunicação intercultural entre 

os membros da equipe, a fim de superar as diferenças culturais das perspectivas 

culturais nacionais e organizacionais. A cultura, em geral, inclui noções de valores, 

crenças, expectativas, costumes, jargões e rituais compartilhados. Portanto, a cultura 

afeta a maneira como os indivíduos pensam, agem e se comunicam com os outros. Em 

particular, a cultura nas empresas de software afeta a maneira como os indivíduos de 

uma equipe de projeto usam processos e práticas de software, se comunicam com 

outras pessoas da equipe e com as partes interessadas e reagem a situações que surgem 

durante o desenvolvimento de software. 

Uma cultura de comunicação aberta dentro de uma organização desenvolveu 

coesão entre os membros da equipe. A comunicação aberta promoveu uma 

comunicação honesta, transparente e direta entre os membros de uma equipe 

distribuída. 

 

4.2.3 ESTRATÉGIA DAS MESMAS PRÁTICAS 

 

A estratégia mesmas práticas visa promover o uso de práticas comuns em uma 

equipe distribuída. Trabalhar em conjunto, usando práticas comuns, desenvolveu 

principalmente coesão entre os membros da equipe. Uma plataforma que compartilha 

aplicativos usados para colaboração é essencial para uma equipe distribuída. Enquanto 

trabalhavam juntos usando software colaborativo, os membros da equipe coordenavam 

as tarefas de desenvolvimento através da comunicação frequente com toda a equipe. 

Apesar da distribuição, o uso de software colaborativo incentivou os membros da 

equipe a se envolverem. 

 



 
 

5. CONCLUSÃO 

Neste capítulo, resumimos a principal contribuição deste trabalho - uma teoria 

fundamentada de uma equipe. Em seguida, criticamos nossa teoria fundamentada e 

discutimos as limitações deste estudo. Finalmente, apresentamos sugestões para 

trabalhos futuros. 

 

5.1 CONTRIBUIÇÃO DA EQUIPE 

 

Neste estudo, descobrimos cinco estratégias explícitas que uma equipe distribuída no 

desenvolvimento de software Agile adota para mostrar que as distâncias espaciais, 

temporais e socioculturais para se tornar uma equipe. Também descobrimos dois 

fatores cruciais que influenciam a adoção das estratégias em equipes distribuídas. Este 

trabalho propõe "A teoria de uma equipe" para explicar os resultados deste estudo:  

Um conjunto de cinco estratégias, a mesma equipe, o mesmo tempo, o mesmo espaço, 

a mesma cultura e as mesmas práticas, para amenizar distâncias espaciais, temporais e 

socioculturais: 

 

• A mesma estratégia de equipe visa desenvolver a coesão entre os membros de uma 

equipe distribuída por meio do conhecimento da equipe, do envolvimento com a 

equipe, do estabelecimento de visão compartilhada e do reconhecimento da equipe. 

• A estratégia Same Time visa promover a comunicação síncrona, a fim de diminuir a 

distância temporal através de reuniões formais planejadas, inconferência planejada, 

conversão espontânea, mudança de horário de trabalho e colaboração em tempo real.  

• A estratégia Same Space visa promover a localização física temporária, a fim de 

diminuir a distância espacial através de Oficina de Incepção, Visitas entre Locais, 

Rotação, Viagens de Ônibus, Colocação Temporária.  

 

• A estratégia da mesma cultura visa promover a comunicação intercultural por meio 

da conscientização cultural, apoio ao idioma, comunicação aberta e valor 

compartilhado. 

 

• A estratégia mesmas práticas visa promover o uso de práticas comuns por meio de 

padrões compartilhados, conhecimento compartilhado, espaço de trabalho eletrônico 

compartilhado e dor compartilhada. As estratégias da mesma equipe, mesma cultura e 

mesmas práticas visam diminuir a distância sociocultural.  

 

2. Um conjunto de dois fatores, a saber, Trust e Senior Management Support, que 

influenciam a adoção das estratégias: 

 

• A confiança é um fator importante que influencia a adoção de estratégias para 

colmatar distâncias espaciais, temporais e socioculturais.  

• O apoio da alta administração é outro fator importante que influencia a adoção de 

estratégias para diminuir distâncias espaciais, temporais e socioculturais. Uma equipe 

distribuída precisa do apoio da gerência sênior em termos de cultura organizacional, 

gerenciamento de recursos humanos, patrocínio financeiro, infraestrutura técnica e 

contato com o cliente.  

 

 

5. REFERÊNCIAS 

  



 
 

[Abrahamsson & Ronkainen 2002] Abrahamsson, P., Salo, O. & Ronkainen, J. & 

Warsta, J. (2002). Agile software development methods: review and analysis. VTT 

Publications 478. 2002 Espoo, Finland. 

  

[Casumano 2008] Casumano, M. (2008). Managing software development in globally 

distributed teams. in Communications of the ACM. Feb.2 2008. Vol 51. No. 2 pp 15-

17. 

 

[Bryant & Charmaz 2007] Bryant, A. & Charmaz, K. eds. (2007). The Sage handbook 

of Grounded theory. 2007. Sage Publications Ltd. London. Great Britain.  

 

          

[Yin 2014] Yin, R. K. (2014). Case study research: Design and methods (5th ed.). 

Thousand Oaks, 

          

    

          

[Bengtsson 2016] Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study 

using content 

analysis. NursingPlus Open, 2, 8–14.  

      

     

      

[Yin 2015] Yin, R. K. (2015). Qualitative research from start to finish (2nd ed.). 

Thousand Oaks 

 

  

[Agile Alliance 2019] Agile Alliance. (2019). https://www.agilealliance.org. Acessado 

em 11 de Maio de 2019. 

  

[Manifesto Ágil 2019] Manifesto Ágil (2019) https://www.manifestoagil.com.br/ 

Acessado em 03 de Maio de 2019 

 

[Abbas et al. 2008]  ABBAS, N., GRAVELL, A. M., AND WILLS, G. B. Historical 

roots of Agile methods: Where did Agile thinking come from? In Agile Processes in 

Soft- ware Engineering and Extreme Programming, vol. 9 of Lecture Notes in 

Business Information Processing. Springer Berlin Heidelberg, 2008, pp. 94–103.   

 

[Beack et al. 2019]  BECK, K., BEEDLE, M., VAN BENNEKUM, A., COCKBURN, 

A., CUNNING- HAM, W., FOWLER, M., GRENNING, J., HIGHSMITH, J., HUNT, 

A., JEF- FRIES, R., KERN, J., MARICK, B., MARTIN, R. C., MELLOR, S., 

SCHWABER, K., SUTHERLAND, J., AND THOMAS, D. Manifesto for Agile 

Software Development. http://www.agilemanifesto.org, ultimo acesso, 23 de Outubro 

de 2019 CARMEL, E. Global Software Teams: Collaborating Across Borders and 

Time Zones.  

 

[Dafoulas et al. 2012] DAFOULAS, G., AND MACAULAY, L. Investigating cultural 

differences in virtual software teams. The Electronic Journal of Information Systems in 

Devel- oping Countries 7 , 5–12.  

 

https://www.manifestoagil.com.br/
https://www.manifestoagil.com.br/


 
 

[Dullemond et al. 2009] DULLEMOND, K., VAN GAMEREN, B., AND VAN 

SOLINGEN, R. How tech- nological support can enable advantages of Agile software 

development in a GSE setting. (2009), pp. 132–149. 

 

[Gupta 2010] GUPTA, M., AND FERNANDEZ, J. How globally distributed software 

teams can improve their collaboration effectiveness?   185–189  

* AMBLER, S. W. IBM agility@ scale: Become as Agile as you can be. IBM, E-Book 

(2010).  

 

[Ravazi 2014] RAVAZI, A. M.; AHMAD, R. Agile development in large and 

distributed environments: A systematic literature review on organizational, managerial 

and cultural aspects," 2014 8th. Malaysian Software Engineering Conference 

(MySEC), Langkawi, 2014, p. 210-221 

 

[Faniran et al. 20017] FANIRAN, V. T.; BADRU, A.; AJAYI, N. Adopting Scrum as 

an Agile approach in distributed software development: A review of literature. In: 

2017 1st International Conference on Next Generation Computing Applications 

(NextComp), Mauritius, 2017, p.32-42. 

 

[Farias et al. 2017] FARIAS, I. de; SÁ LEITÃO, N. G. de; MOURA, H. P. de. An 

empirical study of motivational factors for distributed software development teams. In: 

2017 12th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI). 

Lisboa, 2017, p 12-23. 

 

[Chow et al. 2001] CHOW, T., AND CAO, D.-B. A survey study of critical success 

factors in Agile software projects. Journal of Systems and Software 81, 6 (2008), 961–

971.  

 

[Cockburn et al. 2001] COCKBURN, A., AND HIGHSMITH, J. Agile software 

development: The people factor. Computer 34, 11 (2001), 131–133  

 

[Espinosa et al 2007] ESPINOSA, J. A., SLAUGHTER, S. A., KRAUT, R. E., AND 

HERBSLEB, J. D. Familiarity, complexity, and team performance in geographically 

dis- tributed software development. Organization Science (Providence, R.I.) 18, 4 

(2007), 613–630.  

 

[Fiore 2003] FIORE, S. M. Distributed coordination space: Toward a theory of dis- 

tributed team process and performance. Theoretical Issues in Ergonomics Sci- ence 4, 

3–4 (2003), 340–364.  

 

[Hoda et al. 2010] HODA, R., NOBLE, J., AND MARSHALL, S. Organizing self-

organizing teams. In Proceedings of the 32nd ACM/IEEE International Conference on 

Soft- ware Engineering (New York, USA, 2010), pp. 285–294.  

 

[Hole 2008] HOLE, S., AND MOE, N. B. A case study of coordination in distributed 

Ag- ile software development. In Software Process Improvement, R. V. O’Connor, N. 

Baddoo, K. Smolander, and R. Messnarz, Eds., vol. 16 of Communica- tions in 

Computer and Information Science. Springer Berlin Heidelberg, 2008, pp. 189–200.  

  



 
 

[Robinson et al. 2004] ROBINSON, H., AND SHARP, H. The characteristics of XP 

teams. In Ex- treme Programming and Agile Processes in Software Engineering, J. 

Eckstein and H. BaumeisteQumerr, Eds., Lecture Notes in Computer Science. 

Springer, 2004, pp. 139–147. 

[Craig Larman 2003] Craig Larman. Agile and Iterative Development: A Manager's 

Guide , 2003 

[Kenneth S. Rubin 2018] Kenneth S. Rubin. Scrum essencial: um Guia Prático Para o 

Mais Popular Processo ágil 

[Daniel Wildt et al. 2015] Daniel Wildt, Dionatan Moura, Guilherme Lacerda, Rafael 

Helm. eXtreme Programming: Práticas para o dia a dia no desenvolvimento ágil de 

software 

 

 


