
1 

MÉTODOS ÁGEIS E GESTÃO DE SOFTWARE LIVRE 

 

AGILE METHODS AND FREE SOFTWARE MANAGEMENT 

 

Marcelo Freire Mendes1 

 

Resumo 

Recentemente, as metodologias ágeis e também o software livre vêm ganhando seu respectivo 

espaço e seu sucesso tem surpreendido a indústria de software de diversas formas. O software 

livre também gerou mudanças significativas na produção de software nos anos 1990 e 2000. 

Esse trabalho têm o intuito de produzir reflexões a respeito dessas duas vertentes do 

desenvolvimento de software. Assim, buscou conceituar o software livre como prática social, 

sua evolução ao passar dos anos, discutindo tanto seu início em movimentos políticos, quanto 

os seus fundamentos e uso pela sua comunidade ao longo dos anos. Além disso, o trabalho 

descreveu os princípios, práticas e artefatos do método ágil Scrum. Assim, buscou sintetizar 

similaridades entre as práticas do software e métodos ágeis, tais quais um time colaborativo de 

desenvolvimento e com autonomia, bem como evidenciar as vantagens e limitações do uso das 

metodologias ágeis em projetos de software livre, como a simplicidade do ágil e seus eventos 

periódicos, síncronos e presenciais. 

Palavras-chave: Software livre. Métodos ágeis. Computação Social. 

 

Abstract 

Recently, agile methodologies as well as free software have been gaining their respective space 

and their success in many ways has surprised the software industry. Free software also 

generated significant changes in software production in the 1990s and 2000s. This work aims 

to produce reflections on these two aspects of software development. Thus, it sought to 

conceptualize free software as a social practice, its evolution over the years, discussing both its 

beginnings in political movements, as well as its foundations and use by its community over 

the years. In addition, the work described the principles, practices, and artifacts of the Scrum 

Agile Method. Thus, it sought to synthesize similarities between software practices and agile 

methods, such as an autonomous collaborative development team, as well as highlighting the 
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advantages and limitations of using agile methodologies in open source projects, such as the 

simplicity of agile and its periodic, synchronous and in-person events. 

Keywords: Free software. Agile methodologies. Social Computing. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Projetos de software livre (SL) são projetos de software que, segundo a definição 

proposta pela organização GNU2, é o software cujo código fonte é licenciado com uma licença 

cujo código-fonte é disponibilizado de forma a permitir seu uso, copia, estudo e alterações 

subsequentes sem restrição. Exemplos de licenças de software livre são de software livre a 

General Public License (GPL) ou a Berkeley Software Destribution (BSD). 

De acordo com Kon (2011) o software, em seu princípio nos anos 60 era utilizado em 

computadores de grande porte e quase que exclusivamente por grandes empresas e instituições 

governamentais que dominavam o mercado de computação. Nessa época, o software era visto 

sempre em conjunto com o hardware, e ele era sempre entregue junto a seu código fonte, ou até 

em alguns casos, apenas seu código fonte era entregue. Desde o anuncio da IBM que era a 

fabricante líder de mercado, que passaria a vender separadamente seus softwares do hardware, 

mudou-se a cultura da indústria de software e tornou cada vez mais comum o software 

comercial, com restrições de acesso e de compartilhamento de código, tornando esse novo 

modelo onde os softwares passam a ser produtos vendidos separadamente como produtos na 

prateleira de um supermercado passam a se transformar no padrão da indústria de software. 

Com essa realidade de mercado, onde o conhecimento estava todo na mão de grandes 

empresas, surgiram os primeiros projetos de software livre e os fundamentos éticos, legais e 

financeiros desse movimento. Em 1984, Richard Stallman, então funcionário do laboratório de 

inteligência artificial do MIT (Massachussetts Institute of Technology), após se recusar a assinar 

acordos de exclusividade e de não compartilhamento, exigidos em seu ambiente de trabalho, 

deixou seu emprego e passou a trabalhar no GNU. Preocupado com as liberdades que os 

usuários do software deveriam ter Stallman elaborou a licença GPL, e a partir disso ganhou 

força o movimento de software livre. O próprio Stallman se tornou uma figura marcante no 
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movimento por suas ideias firmes e radicais e pelo seu comprometimento ideológico na defesa 

da ética e da liberdade. 

Devido a imprevisibilidade do software livre, onde seus desenvolvedores são 

colaboradores voluntários ao projeto e com diferentes motivações, ele pode ser visto como 

inapto ao uso dos métodos desenvolvimento de software já que certas características parecem 

conflitantes, como a distância geográfica entre os colaboradores e problemas na comunicação 

devido às diferentes culturas, locais e motivações de cada um deles. 

 Nos mesmos anos 1980 Takeuchi e Nonaka (1986) trouxeram o problema dos métodos 

tradicionais usados afirmando que “no mundo acelerado e ferozmente competitivo do 

desenvolvimento comercial de novos produtos, velocidade e flexibilidade são essenciais”. 

Abbas (2008) corrobora tal afirmação fornecendo evidencias históricas de que a insatisfação 

com as abordagens pesadas existia desde muito antes dos anos 90 e os projetos em não cascata 

foram bem sucedidos desde 1957 e alcançando sucesso na década de 80. Desse modo, podemos 

suspeitar que nos 1980 surgiram diversas alternativas aos modelos corporativos que vigoraram 

após a 2ª Guerra Mundial. 

 Assim, neste trabalho busca-se refletir acerca das seguintes questões: Como práticas 

da abordagem ágil para podem ser empregadas na construção de software livre, mesmo ele 

tendo tamanha imprevisibilidade? O responsável pela gestão do produto e time de 

desenvolvimento consegue fazer uso dessas metodologias, ou as particularidades do software 

livre não o deixaria se beneficiar dessas práticas? 

 Esse trabalho com cunho reflexivo, surgiu através da curiosidade de como usar 

abordagens de gerenciamento em especial métodos ágeis de forma eficiente em projetos de 

software livre. Portanto, tem como objetivo refletir sobre a prática de desenvolvimento de 

software livre e seus padrões analisando assim o que aproxima e o que separa as práticas de 

produção de software livre dos métodos ágeis, e assim buscou, a partir de análise de literatura 

sistematizar ideias e formular proposições. 

Através dessa análise será evidenciado também os benefícios e dificuldades 

proporcionados por essas práticas, tornando assim a decisão da comunidade de software livre 

por utilizá-las mais simples.  

 Além desta Introdução, o trabalho está organizado da seguinte forma. A Seção 2 

aborda o software livre desde seu surgimento através de movimentos sociais, o licenciamento 

de software e descreve como ocorre sua prática. A Seção 3 descreve sobre o desenvolvimento 

ágil de software, partindo de suas origens e fundamentos e utilizando a metodologia ágil do 

SCRUM como exemplo das práticas ágeis. As Seções 4 e 5 associam os anteriores (software 
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livre e desenvolvimento ágil de software), sendo o primeiro sobre a relação existente entre eles 

e o segundo falando sobre suas diferenças e o que os separa. Por fim, são apresentadas as 

conclusões deste trabalho. 

2. SOFTWARE LIVRE  

 

 Segundo Guesser (2006) o movimento software livre é um movimento sociotécnico 

que nasceu paralelamente ao surgimento dos primeiros computadores pessoais, na década de 

1970, aproximadamente e desde então um intenso movimento de pessoas foi formado para lutar 

contra a centralização e controle das informações por eles processadas. 

Essas pessoas lutavam pela vulgarização da informática como um todo, dos aparelhos 

de computadores aos programas, sendo muitos destes integrantes, ativistas políticos ligados a 

outros movimentos de diferentes temáticas, desde movimentos política de esquerda marxista a 

movimentos de ficção cientifica, ecologistas e de música eletrônica (Breton, 1991). 

De modo geral, esses primeiros ativistas estavam mais preocupados em lutar contra a 

centralização informacional, representados pelos grandes computadores da época, e pelo 

cerceamento da informação por eles processado, pelos governos e grandes empresas. 

Embora não se possa enunciar uma data específica para o nascimento do movimento 

social MSL (Movimento Software Livre), podemos demarcar alguns momentos que 

determinaram a institucionalização deste movimento e estabeleceram algumas linhas gerais nas 

quais se baseia a maioria dos ativistas que dele participam individualmente ou em outros 

movimentos sociais que dele compartilham os objetivos de luta. Um dos principais aconteceu 

por volta do final da década de 1970, com Richard Stallman, diante do fechamento do código-

fonte do sistema operacional Unix, pela empresa norte-americana AT&M. 

 O Unix era um sistema operacional muito utilizado por grandes pesquisadores de todo 

o mundo, principalmente os vinculados ao ambiente universitário. Na altura do patenteamento 

da marca e do fechamento do código, não só inúmeras contribuições voluntárias realizadas 

pelos utilizadores deste sistema foram apropriadas pela AT&M, como também lhes foi negado 

o crédito, o livre uso e a possibilidade de influenciar na evolução do software por eles próprios 

desenvolvidos (Coutinho et al., 2000), revoltando assim muitos dos envolvidos, dentre eles 

investigadores de proeminentes universidades e hackers nos EUA e na Europa. 

Stallman, ao reescrever por necessidade um driver para a impressora capaz de rodar 

no sistema operacional que necessitava e disponibilizar a sua versão em código aberto na 

Internet, lançou as bases para o movimento ideológico e político do software livre. Este episódio 
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marca uma nova etapa que, até hoje, caracteriza a principal atividade dos adeptos do Movimento 

do Software Livre na luta por liberdade, ou seja, a troca de informações, dados e softwares pela 

Internet, em código-aberto. 

Segundo Stallman (1999), isso enfatizou o potencial radical de troca de conhecimento 

representado por licenças de software que protegem seus direitos de serem utilizados em 

softwares fechados com um objetivo comercial, garantindo que todos os produtos de software 

livre sigam sempre disponíveis a todos. Em contrapartida, a produção de software de código 

aberto adotou a ideia de código de software a partir do movimento do software livre, mas não 

estipula que todo o código deve ser disponibilizado subsequentemente gratuitamente.  

Os dois processos são frequentemente combinados em um grupo de processos FLOSS 

(Free, Libre and Open Source Software), Gristock (2008) mostra que pesquisas anteriores 

sugeriram que a produção colaborativa de código de software que está livremente disponível 

para reutilização cria processos de produção mais democráticos, bem como culturas mais 

abertas de participação e troca de conhecimento (Lin, 2004 apud Powell, 2012). Turner (2005) 

estabelece uma conexão entre TI, cultura californiana e o surgimento da cibercultura, enquanto 

Bazzichelli traça uma relação entre formas radicais de net-art e o surgimento de redes sociais e 

mídias sociais e Benkler (2006 apud Powell, 2012) considera o conhecimento produzido de 

forma colaborativa contribui para uma transformação na estrutura de criação de valor, na qual 

a lógica do segredo industrial, comumente empregada na construção de produtos industriais é 

substituída pela lógica da contribuição. Isso levanta dúvidas sobre até que ponto as 

características de "abertura", especialmente a característica de produção baseada em commons 

do FLOSS, interromperam ou revigoraram os modos de produção capitalistas. 

Como alternativa, Powell recorre às ideias de conhecimento circulante que Innis 

(1951) identifica e que Fuchs (2003) desenvolve por meio de Giddens (1984). Esse fluxo cíclico 

de conhecimento das margens para o centro permanece dialético: algum conhecimento sempre 

permanecerá desafiador para os modos dominantes; no entanto, esse conhecimento também 

pode ser recuperado por instituições dominantes, como visto com o surgimento e crescimento 

da computação em nuvem, ela se apropriou do software livre sem lhe dar um retorno, visto que 

Stallman (2010) afirma que esses servidores retiram ainda mais a liberdade dos usuários já que 

realizam todo o processamento em seus servidores sem o programador realmente saber o que 

ele faz com aquela informação. Com isso as empresas passaram a ver o software livre não só 

como um perigo, mas sim como uma oportunidade, empresas passam a utilizar do FLOSS como 

forma de suprir necessidades de negócio com um baixo custo, segurança e qualidade, podendo 

assim ter seu foco principal em seus principais produtos. 
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Isso é semelhante à maneira como Fuchs (2003) se engaja com a teoria da estruturação 

de Giddens para identificar sistemas humanos como sistemas recreativos, nos quais o 

conhecimento é continuamente reproduzido. 

O movimento do conhecimento - e, portanto, do trabalho intelectual - de defensores 

do software livre para processos de produção de software de código aberto reconfigurou 

significativamente o processo de produção de software, em parte por meio de uma 

democratização crescente. Uma ampla variedade de fatores desestabiliza os modos baseados no 

mercado neoliberal de atribuir valor, mas também através de formas inteiramente alternativas 

de produzir valor (Powell, 2012). 

 

2.1 Principais tipos de produtos de software 

 

Primeiramente precisamos considerar os diferentes tipos de software e suas licenças 

para então discutir o processo de licenciamento. Baseado em Xu e Brinkkemper (2007), quando 

falamos sobre produtos de software, estamos falando sobre software comercial pronto para uso 

(commercial off-the-shelf - COTS), software empacotado e software comercial. Outros 

conceitos como software de código aberto e provisão de serviço de aplicativo (ASP) também 

devem ser considerados. 

O software COTS, também conhecido como software de prateleira, com o surgimento 

e expansão dos microcomputadores desktop na década de 1980, ganharam um grande destaque 

e uma grande parcela do mercado, ele é desenvolvido para todo o mercado, e não para clientes 

individuais. Um produto COTS, como um aplicativo ou componente, é vendido, alugado ou 

licenciado para o público em geral; oferecido por um fornecedor tentando lucrar com isso; 

apoiado e desenvolvido pelo fornecedor, que mantém os direitos de propriedade intelectual; 

disponível em várias cópias idênticas e usado sem modificação do código-fonte.  

Exemplos: A Série de jogos FIFA da Electronic Arts sobre a chancela EA Sports. O 

primeiro FIFA lançado foi em 1993, para 10 diferentes plataformas, dentre elas Computador, 

SNES e Mega Drive. Alcançando em 2018 a marca de 260 milhões de cópias de jogos da série 

vendidas. 

O Autocad [CAD], criado e comercializado pela Autodesk, Inc. desde 1982. É 

utilizado principalmente para a elaboração de peças de desenho técnico em duas dimensões 

(2D) e para criação de modelos tridimensionais (3D). 

O software empacotado descreve produtos de software prontos que podem ser 

facilmente obtidos de fornecedores de software e que geralmente requerem pouca modificação 
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ou personalização. Hoje, o termo normalmente se refere a suítes de software corporativo de alto 

nível, como sistemas ERP (Enterprise Resource Planning). Esses softwares empacotados, 

embora prontos, raramente vêm prontos para execução. O software de grandes pacotes 

normalmente requer semanas ou meses de trabalho de implantação e implementação para 

configurá-lo para as necessidades específicas de cada empresa. 

Exemplo: O NetSuite ERP provê serviços para os principais processos de negócios e 

suporta operações que incluem: financeiro, recursos humanos, compras, pedidos, estoque, 

expedição e cobrança. Atualmente, O NetSuite fornece um conjunto de softwares financeiros / 

empresariais (ERP) e de comércio omnichannel baseados na nuvem, que administra os negócios 

de mais de 18.000 clientes em mais de 200 países e territórios. Seu preço varia de acordo com 

o número de licenças de usuários e/ou número total de empregados da sua organização e sua 

edição limitada é vendida a partir de 999 dólares por mês. 

Software comercial é um software adquirido no mercado de varejo que precisará de 

uma instalação para cada sistema e ficará hospedado nele. O software comercial deve ser 

comprado ou licenciado antes de ser usado. Geralmente, esse tipo de software é protegido por 

uma licença de uso escolhida pelo autor do software aos seus usuários e essa licença é garantida 

através legislações de direito autoral. 

Já as provisões de serviço de aplicativo (ASPs) , diferente dos citados anteriormente, 

é uma estrutura de bibliotecas básicas para processamento de linguagens de script no lado 

servidor para geração de conteúdo dinâmico na Web que oferece o software executado nos 

servidores dos provedores, esse tipo de software não estará instalado nos computadores, sendo 

assim o código fica somente no servidor e seu acesso só necessitará de um navegador. 

Para não confundirmos o ASP e o SaaS (Software como serviço), vale a pena destacar: 

O SaaS, como uma arquitetura de negócios com tudo incluído, é um método de entrega de valor 

enquanto o ASP é um método de entrega de software. Sendo assim, na maioria das vezes, 

quando um aplicativo é implantado em um modelo ASP é porque o produto principal não foi 

criado para oferecer suporte à multilocação e o fornecedor simplesmente não quer gastar tempo 

para re-arquitetar o produto. 

Software de código aberto é um software para o qual o código "fonte" subjacente está 

prontamente disponível para inspeção e modificação por qualquer pessoa interessada. Isso 

contrasta com a maioria dos softwares comerciais, para os quais o código fonte é um segredo 

comercial bem guardado. A maioria dos softwares de código aberto possui algum tipo de 

contrato de licença para seu uso que pode abranger direitos de modificar, redistribuir, usar para 

fins comerciais e assim por diante. O software de código aberto não é necessariamente gratuito 

https://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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no preço, mas geralmente é permitida a redistribuição. A próxima seção descreve um tipo 

particular do software de código aberto, o software livre. 

 

2.2 Software Livre 

 

Software livre é o software cujo código fonte é licenciado com uma licença de direito 

autoral, cujo autor abdica da exploração comercial do resultado da sua criação, disponibilizando 

seu código-fonte de forma a permitir seu uso, copia, estudo e alterações subsequentes sem 

restrição.  Exemplos de licença de software livre são General Public License (GPL) ou a 

Berkeley Software Distribution (BSD). 

Segundo Sabino e Konm (2009) durante a criação do sistema GNU, foi sendo formado 

o conceito de Free Software (Software Livre), levando à criação da Free Software Foundation 

por Stallman em 1985. Segundo sua definição, um software é livre se: 

1. Você tem a liberdade de executar o programa, para qualquer propósito.  

2. Você tem a liberdade de modificar o programa para adaptá-lo às suas necessidades 

(para tornar essa liberdade efetiva na prática, você precisa ter acesso ao código fonte, 

já que fazer alterações em um programa sem ter o código fonte é muito difícil).   

3. Você tem a liberdade de redistribuir cópias gratuitamente ou mediante pagamento.  

4. Você tem a liberdade de distribuir versões modificadas do programa para que a 

comunidade possa se beneficiar de suas melhorias. 

Para exemplificar também o produto de software livre, vamos citar o GNU Compiler 

Collection [GCC] (chamado usualmente por GCC), que é um conjunto de compiladores de 

linguagens de programação produzido pelo projeto GNU para construir um sistema operativo 

semelhante ao Unix livre. Faz parte do sistema operativo GNU e FSF, sendo uma das 

ferramentas essenciais para manter o software livre, pois permite compilar o código-fonte em 

binários executáveis para as várias plataformas informáticas mais comuns. É distribuído pela 

Free Software Foundation (FSF) sob os termos da GNU GPL, disponível para sistemas 

operativos UNIX e Linux e certos sistemas operativos derivados tais como o Mac OS X.  O seu 

comitê diretor foi fundado em 1998 com a intenção de impedir que qualquer indivíduo, grupo 

ou organização em particular obtenha controle sobre o projeto e seu principal objetivo é tomar 

decisões importantes no melhor interesse do projeto do GCC e garantir que o projeto cumpra 

seus princípios fundamentais encontrados na declaração de missão do projeto.  E em 1999, o 

comitê diretor foi nomeado pela FSF como mantenedor oficial do GNU do GCC. O comitê tem 

a presença de 14 membros, dentre eles Richard Stallman. Onde cada membro foi escolhido para 
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representar o interesse de comunidades de desenvolvimento e não seus interesses e de suas 

companhias. 

 

2.3 Licença de Software 

 

Após definir os diferentes tipos de produtos de software comercial, podemos entender 

melhor o que os diferencia e da necessidade de se licenciar um software. 

Como o objetivo do projeto GNU era garantir essas liberdades para os usuários, foi 

criado um sistema de distribuição chamado copyleft, que visava impedir que o software se 

tornasse fechado, ou seja, uma licença restritiva que tornasse o software o produto escasso e 

valorizado no mercado. 

 Para exemplificar a complexidade e necessidade do uso de licenças, podemos analisar 

as licenças da Creative Commons, que criou uma série de licenças onde em cada uma delas, é 

possível atribuir um nível de liberdade aos usuários. No site da Creative Commons [CC], é 

possível gerar automaticamente sua licença a partir de um questionário simples que deve ser 

respondido pelo autor. 

 A Creative Commons divide as licenças em 4 tipos, conforme apresenta na Tabela 1. 

A partir desses tipos básicos, surgiram as licenças usadas regularmente, conforme apresentado 

na Tabela 2. Como exemplo, a licença de Atribuição do Creative Commons (BY) permite 

compartilhamento e remix (trabalhos derivativos), mesmo para uso comercial, desde que seja 

dada a atribuição. 

Tabela 1 - Tipos de Licença Creative Commons. 

NOME DESCRIÇÃO 

Atribuição (BY) Os licenciados têm o direito de copiar, distribuir, exibir e executar a 

obra e fazer trabalhos derivados dela, conquanto que deem créditos 

devidos ao autor ou licenciador, na maneira especificada por estes. 

Compartilha Igual(SA) Os licenciados devem distribuir obras derivadas somente sob uma 

licença idêntica à que governa a obra original. 

Não Comercial (NC) Os licenciados podem copiar, distribuir, exibir e executar a obra e 

fazer trabalhos derivados dela, desde que sejam para fins não-

comerciais. 

Sem Derivações (ND) Os licenciados podem copiar, distribuir, exibir e executar apenas 

cópias exatas da obra, não podendo criar derivações da mesma. 

 

Fonte: https://wiki.creativecommons.org/wiki/License_Versions 

https://wiki.creativecommons.org/wiki/License_Versions
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Comparando algumas das licenças de software mais usadas com os tipos de licenças 

da Creative, podemos chegar a algumas semelhanças: 

BY - A licença BSD é uma licença de código aberto que impõe poucas restrições 

quando comparada aquelas impostas por outras licenças, o que a aproxima do domínio público. 

O texto da licença é considerado como de domínio público e pode ser modificado sem nenhuma 

restrição, mas nesse caso deve ser informado o nome do indivíduo ou organização que realizou 

a modificação. A licença BSD permite que o software distribuído sob a licença, seja 

incorporado a produtos proprietários. Também é possível que softwares sejam distribuídos pela 

licença BSD junto de outra licença. https://opensource.org/licenses/bsd-license.php 

BY-SA - A Mozilla Public License (Mozilla v1.1[MPL]) é uma licença para software 

livre de código aberto. Esta licença define que o código-fonte copiado ou alterado sob ela deve 

continuar sob a mesma licença. Entretanto, é permitido que este código seja combinado em um 

software com arquivos proprietários. Além disso, é possível criar uma versão proprietária de 

um código sob a licença Mozilla. Esta licença também permite a redistribuição do código 

produzido, mas obriga a inclusão de citação do autor.  

BY-SA-NC - A Licença Pública Geral GNU (GPLv3) garante as 4 liberdades 

necessárias para que o Software seja chamado de “software livre”, os desenvolvedores que 

escrevem software podem lançá-lo nos termos da GNU GPL. Quando o fizerem, será software 

livre e permanecerá software livre, não importa quem mude ou distribua o programa(copyleft): 

o software é protegido por direitos autorais, mas em vez de usar esses direitos para restringir 

usuários como o software proprietário faz, ele é usado para garantir que cada usuário tenha 

liberdade. 

Entendendo melhor sobre o licenciamento de software e sua importância, podemos ver 

o quão importante isso é para a prática do software livre, a escolha da licença acaba sendo um 

fator vital ao crescimento do projeto, tanto garantindo ao seu mantenedor que o projeto não 

poderá ser usado de forma indevida por outras pessoas e empresas, quanto atraindo os 

colaboradores a fazer parte e acreditar naquele projeto. 

Essa garantia de não utilização de forma indevida no Brasil segundo Vanessa Sabino 

(2011) vem da licença de software livre ser tratada como recíproca de contratos de 

licenciamento em rede, onde o usuário que decide usar o software livre já se compromete a 

compartilhar sob a mesma licença, trabalhos futuros criados com base nesse software antes 

mesmo deles serem criados, considerando assim, que todas as partes são interdependentes, 

agindo ao mesmo tempo como contratantes e contratados. 
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Tabela 2 - Licenças mais usuais. 

Descrição Sigla 

C
o
m

p
a
rtilh

a
m

en
to

 e 

tra
b

a
lh

o
s d

eriv
a
tiv

o
s 

P
erm

issã
o
 d

e u
so

 

co
m

er
cia

l 

Libera conteúdo globalmente sem restrições CC0 ✅ ✅ 

Atribuição BY ✅ ✅ 

Atribuição + Compartilha Igual BY-SA ✅ ✅ 

Atribuição + Não Comercial BY-NC ✅ ❌ 

Atribuição + Sem Derivações BY-ND ❌ ✅ 

Atribuição + Não Comercial + Compartilha Igual BY-NC-SA ✅ ❌ 

Atribuição + Não Comercial + Sem Derivações BY-NC-ND ❌ ❌ 

Fonte: https://creativecommons.org/licenses/ 

 

Sendo as licenças de software livre, um negócio jurídico não-oneroso, a 

responsabilidade civil fica restrita às hipóteses onde houve dolo, essa regra está no artigo 392º 

do Código Civil. Porém embora o software livre tenha essas proteções, não se tem um órgão 

responsável por sua fiscalização e quem acaba fazendo esse papel muitas vezes é a comunidade 

de software livre, junto dos colaboradores do projeto. 

 

2.4 Software Livre como prática 

 

Segundo Wilken (2007), os desenvolvedores ligados ao movimento de Software livre 

se organizam em torno de projetos, quase sempre trabalhando como voluntários durante seu 

tempo livre.  Para cada projeto, temos um mantenedor que, em geral, é a pessoa que deu início 

ao trabalho e que publicou pela primeira vez seu código fonte e a documentação inicial do 

software. Abaixo do mantenedor ou dos mantenedores, estão os desenvolvedores que se 

agregam ao projeto de acordo com seu grau de interesse e conhecimento. 

https://creativecommons.org/licenses/
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Para que possamos entender melhor esse mecanismo, tomemos como exemplo um 

projeto fictício de um novo editor de textos, a pessoa ou o grupo de pessoas que iniciar o projeto 

torna-se automaticamente seu mantenedor. Para disponibilizá-lo para a comunidade e agregar 

mais desenvolvedores a sua volta, os mantenedores devem disponibilizar a primeira versão do 

software na Internet, juntamente com seu código fonte e com a documentação inicial que deve 

conter as informações detalhadas de como a primeira versão foi feita, qual o objetivo final do 

software e quais funcionalidades ele pretende ter. O ato de disponibilizar o software na Internet 

pode ser feito por meio de um site próprio do projeto, em um site que agregue vários projetos, 

a exemplo do GitHub ou em ambos, como é mais comum.  

Depois que o software foi publicado, desenvolvedores que têm interesse em produzir 

um editor de texto com as mesmas funcionalidades e objetivos que o editor do nosso exemplo 

irão se agregar ao projeto, baixando o programa da Internet, juntamente com a documentação e 

o código fonte. Durante seu tempo livre, esses programadores irão realizar modificações e 

acréscimos ao código fonte original, que serão enviadas ao mantenedor do projeto, cuja função 

será analisar as modificações, correções e acréscimos e julgar se elas são pertinentes ao projeto.  

Figura 1 – Um processo de produção do software livre. Elaborado pelo o autor 

baseado em Wilken (2007). 

Caso essas alterações sejam consideradas úteis, serão integradas à próxima versão do 

software que for disponibilizada aos usuários, e os nomes dos programadores que contribuíram 

poderão ser colocados na lista de autores do programa, em uma parte específica do código fonte. 

No caso das modificações que não são integradas ao projeto, elas podem seguir três 

caminhos. O primeiro é serem completamente esquecidas, a segunda opção é que elas sejam 

utilizadas apenas pelo programador, ou grupo de programadores que as desenvolveram, o que 

é muito comum. O terceiro caso só costuma acontecer em projetos de grande envergadura no 

qual as modificações que são rejeitadas poderiam levar o projeto para um outro lado, que não 

o de seu objetivo inicial, isto é, modificações que poderiam redefinir o escopo do projeto; nesses 

casos são criados forks ou divisões do projeto. Para elucidar melhor isso, podemos ver na 
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Figura 1 – Um processo de produção do software livre. Elaborado pelo o autor baseado 

em Wilken (2007). que mostra o fluxo prático de software livre. 

Tabela 3 - Exemplos de projetos de software livre. 

Autor – Caso - 
Licença 

Perfil dos Usuários e 
Motivações 

Estrutura 
Organizacional e 

Divisão do Trabalho 
Tomada de Decisão 

Wilker – 

Editor de texto 

– GPL/GNU 

Voluntários, 

desenvolvedores que 

têm interesse em 

produzir um editor de 

texto com as mesmas 

funcionalidades e 

objetivos e ter seu nome 

na lista de autores do 

programa. 

Mantenedor julga o que 

é pertinente ao escopo 

do projeto.  

Desenvolvedores 

voluntários enviam suas 

contribuições aos 

mantenedores. 

Fork para um novo 

projeto caso a 

contribuição não seja 

aceita, se tornando 

mantenedor desse novo 

projeto.  

Raymond – 

Fetchmail - 

GNU 

Co-desenvolvedores 

beta-tester 
Bazar 

Entregar cedo, entregar 

rápido, encontrar 

sucesso 

Menseel e 

Berdou – 

GNOME – 

GPL/GNUv2+ 

 A afiliação, que é 

renovada a cada dois 

anos, está disponível 

para indivíduos que 

contribuíram com uma 

melhoria "não trivial" do 

projeto e ele pode 

candidatar-se à eleição 

para o Conselho de 

Diretores, votar em 

eleições e emitir ou 

aprovar referendos. 

Mantenedores, comitês 

e Comunidade. 

Um mantenedor é 

responsável por 

responder a perguntas e 

responder a relatórios de 

problemas e, 

geralmente, é o 

responsável por 

coordenar com o (s) 

indivíduo(s) 

encarregado(s) das 

versões do software. 

 

Complementando o estudo de Wilken, Robbles e Jesus (2012) identificaram uma série 

de razões principais para se ocorrer essas divisões do um projeto: 

● Alguns colaboradores desejam levar o projeto em uma direção técnica diferente. 

● Alguns colaboradores do projeto original acham que seus comentários não estão 

sendo ouvidos, que os mantenedores estão se movendo muito lentamente ao 

aceitar patches, ou mesmo que estão liberando muito rapidamente 

● O projeto original foi abandonado. 

● Surgem razões comerciais. Isso acontece quando as empresas estão envolvidas 

e se deseja criar uma versão paga do software original ou vice-versa. 
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● Razões legais perturbam a comunidade. Um projeto pode se afastar de uma GPL 

(licença pública GNU), uma disputa de marca registrada ou alguém pode fazer 

uma alteração na forma como o programa usa criptografia. 

● Razões pessoais atrapalham. Diferenças irreconciliáveis de natureza não técnica 

levam a uma brecha entre várias partes, de modo que o projeto se bifurca. 

Como um exemplo de como pode ocorrer o fork, temos o Fetchmail, onde o Raymond 

encontrou um projeto original abandonado (popclient) e requisitou ao mantenedor passar a ser 

o novo mantenedor para avançar com o projeto, e obteve o êxito. A Tabela 3 apresenta alguns 

exemplos de projetos de software livre. 

Em todos os casos práticos que foram estudados, fica evidenciada a figura do 

mantenedor como um grande líder técnico, com conhecimento para julgar as contribuições, e 

não permitindo o projeto sair dos “trilhos”, de modo que incentive a participação da 

comunidade no desenvolvimento e que consiga liberar novas versões do produto em um 

pequeno intervalo de tempo, no caso do Fetchmail, é interessante observar que o Raymond 

buscou um projeto que se alinhasse com suas intenções e o mantenedor desse projeto, o 

concedeu o direito de mantenedor. Enquanto no projeto GNOME são formados comitês para as 

decisões sobre o projeto e cada um deles é responsável por um módulo do projeto. 

Sobre as motivações dos desenvolvedores que participam desses projetos, nos 3 casos 

ficou evidente que as principais motivações foram fazer parte do projeto e de sua lista de 

desenvolvedores e contribuir com o projeto, gerando um benefício, seja ele pessoal ou 

profissional, onde será feito o uso daquela ferramenta em seu projeto, onde no caso do projeto 

GNOME cerca de metade dos contribuintes eram empregados de uma empresa designados para 

trabalhar nesse projeto para as mesmas utilizarem o produto com suas melhorias. 

 

3. DESENVOLVIMENTO ÁGIL DE SOFTWARE 

 

Iremos introduzir primeiro Takeuchi e Nonaka (1986), que percebendo que a antiga 

abordagem de desenvolvimento de produtos simplesmente não iria realizar o trabalho. E em 

seu lugar, empresas nos Estados Unidos da América e Japão estavam usando uma abordagem 

com princípios diferentes dos tradicionais, basearam-se nessas abordagens para elaboração do 

desenvolvimento ágil de software como uma abordagem holística. 

Essa abordagem holística utilizada apresenta seis características, cada uma delas 

representa uma peça que se encaixa como um quebra-cabeça, formando um processo rápido e 
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flexível para o desenvolvimento de novos produtos. Tão importante quanto isso, a nova 

abordagem pode atuar como um agente de mudança: é um veículo para introduzir ideias e 

processos criativos e orientados pelo mercado em uma organização antiga e rígida. 

Instabilidade embutida - A alta gerência inicia o processo de desenvolvimento 

sinalizando um objetivo amplo ou uma direção estratégica geral. Raramente distribui um novo 

conceito de produto ou um plano de trabalho específico. Mas ambos oferecem à equipe do 

projeto uma ampla medida de liberdade além de estabelecer metas extremamente desafiadoras. 

A alta gerência cria um elemento de tensão na equipe do projeto, oferecendo grande liberdade 

para realizar um projeto de importância estratégica para a empresa e definindo requisitos muito 

desafiadores. 

Equipes de projeto auto organizadas - Uma equipe de projeto assume um caráter de 

auto-organização, pois é levada a um estado de "informação zero" - onde o conhecimento prévio 

não se aplica. Ambiguidade e flutuação abundam neste estado. Deixado para estufar, o processo 

começa a criar sua própria ordem dinâmica. 

A equipe do projeto começa a operar como uma empresa iniciante - assume riscos 

e riscos e desenvolve uma agenda independente. Em algum momento, a equipe começa a criar 

seu próprio conceito. Um grupo possui uma capacidade de auto-organização quando exibe três 

condições: autonomia, auto transcendência e fertilização cruzada. 

Autonomia - O envolvimento da sede é limitado a fornecer orientação, dinheiro e 

apoio moral desde o início. No dia a dia, a alta gerência raramente intervém; a equipe é livre 

para definir sua própria direção. De certa forma, a alta gerência atua como capitalista de risco, 

ou como um executivo disse: "Abrimos nossa bolsa, mas mantemos a boca fechada". 

Auto transcendência - As equipes do projeto parecem absorvidas em uma busca 

interminável pelo "limite". Começando pelas diretrizes estabelecidas pela alta gerência, eles 

começam a estabelecer seus próprios objetivos e continuam a elevá-los ao longo do processo 

de desenvolvimento. Ao perseguir o que parecem inicialmente objetivos contraditórios, eles 

inventam maneiras de substituir o status quo e fazer a grande descoberta. 

Fertilização cruzada - Uma equipe de projeto composta por membros com diferentes 

especializações funcionais, processos de pensamento e padrões de comportamento realiza o 

desenvolvimento de novos produtos. 

Fases de desenvolvimento sobrepostas - O caráter auto organizado da equipe produz 

uma dinâmica ou ritmo único. Embora os membros da equipe iniciem o projeto com horizontes 

de tempo diferentes, todos devem trabalhar para sincronizar seu ritmo para cumprir os prazos. 

Além disso, enquanto a equipe do projeto começa com "zero informações", cada membro logo 
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começa a compartilhar conhecimentos sobre o mercado e a comunidade técnica. Como 

resultado, a equipe começa a trabalhar como uma unidade. Em algum momento, o indivíduo e 

o todo se tornam inseparáveis. O ritmo do indivíduo e o do grupo começam a se sobrepor, 

criando um novo pulso. Esse pulso serve como força motriz e move a equipe para frente. 

Sob a abordagem de corrida sequencial ou de revezamento, um projeto passa por várias fases 

de maneira passo a passo, passando de uma fase para a próxima somente depois que todos os 

requisitos da fase anterior forem satisfeitos. Esses pontos de verificação controlam o risco. Mas, 

ao mesmo tempo, essa abordagem deixa pouco espaço para integração. Um gargalo em uma 

fase pode retardar ou até interromper todo o processo de desenvolvimento. Sob a abordagem 

holística ou de rúgbi, as fases se sobrepõem consideravelmente, o que permite ao grupo 

absorver a vibração ou "ruído" gerado ao longo do processo de desenvolvimento. Quando um 

gargalo aparece, o nível de ruído obviamente aumenta, mas o processo não é interrompido 

repentinamente; a equipe consegue avançar. 

Multilearning - Como os membros da equipe do projeto mantêm contato próximo 

com fontes externas de informação, eles podem responder rapidamente às mudanças nas 

condições do mercado. Os membros da equipe se envolvem em um processo contínuo de 

tentativa e erro para diminuir o número de alternativas que devem considerar. Eles também 

adquirem amplo conhecimento e habilidades diversas, que os ajudam a criar uma equipe 

versátil, capaz de resolver rapidamente uma variedade de problemas. Esse aprendizado se 

manifesta em duas dimensões: em vários níveis (individual, grupo e corporativo) e em múltiplas 

funções. Nós nos referimos a essas duas dimensões da aprendizagem como "multilearning". 

Controle sutil - Embora as equipes do projeto estejam em grande parte em seus 

planos, elas não são descontroladas. A gerência estabelece pontos de verificação suficientes 

para impedir que a instabilidade, a ambiguidade e a tensão se transformem em caos. Ao mesmo 

tempo, a gerência evita o tipo de controle rígido que prejudica a criatividade e a espontaneidade. 

Em vez disso, a ênfase está no "autocontrole", "controle por pressão dos colegas" e "controle 

por amor", que coletivamente chamamos de "controle sutil". 

O controle sutil é exercido no processo de desenvolvimento de novos produtos de sete 

maneiras segundo o estudo de Takeuchi e Nonaka (1986): 

1. Selecionando as pessoas certas para a equipe do projeto enquanto monitora as 

mudanças na dinâmica do grupo e adicionando ou removendo membros quando 

necessário. "Acrescentaríamos um membro mais velho e mais conservador à equipe, 

caso o equilíbrio mudasse demais para o radicalismo", disse um executivo da Honda. 

"Selecionamos cuidadosamente os membros do projeto após uma longa deliberação. 
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Analisamos as diferentes personalidades para ver se elas se dariam bem. A maioria das 

pessoas se dá bem, graças ao nosso conjunto comum de valores". 

2. Criando um ambiente de trabalho aberto, como no caso da Fuji-Xerox. 

3. Incentivar os engenheiros a sair para o campo e ouvir o que os clientes e 

revendedores têm a dizer. "Um engenheiro de design pode ser tentado a seguir o 

caminho mais fácil às vezes, mas pode refletir sobre o que o cliente tinha a dizer e 

tentar encontrar uma maneira de atender a esse requisito", observou um engenheiro da 

Fuji-Xerox. 

4. Estabelecimento de um sistema de avaliação e recompensa baseado no desempenho 

do grupo. A Canon, por exemplo, solicitou patentes para produtos do projeto PC-10 

em grupo. 

5. Gerenciando as diferenças de ritmo ao longo do processo de desenvolvimento. 

Como mencionado anteriormente, o ritmo é mais vigoroso nas fases iniciais e diminui 

no final. 

6. Tolerar e antecipar erros. Os engenheiros da Honda gostam de dizer que "uma taxa 

de sucesso de 1% é suportada por erros cometidos 99% das vezes". Um executivo da 

Brother encarregado de P&D disse: "É natural que jovens engenheiros cometam 

muitos erros. A chave está em encontrar os erros mais cedo e tomar medidas para 

corrigi-los imediatamente. Tomamos medidas para acelerar o ciclo de produção 

experimental para essa razão ". 

7. Incentivar os fornecedores a tornarem-se auto-organizadores. Envolvê-los no início 

do projeto é um passo na direção certa. Mas a equipe do projeto deve abster-se de dizer 

aos fornecedores o que fazer. 

Esse trabalho de Takeuchi e Nonaka (1986), que foi realizado na década de 80, tinha 

como foco principal o setor automotivo, e suas ideias são muito utilizadas na engenharia de 

produção. Seu artigo falou sobre empresas multinacionais como Fuji-xerox, Canon, Honda, 

Epson e outras. E serviu como base para a criação dos métodos ágeis nos anos 2000. 

 

3.1 Manifesto Ágil 

 

Para atuar de forma eficiente nesse mundo citado por Takeuchi e Nonaka, o Manifesto 

para Desenvolvimento Ágil de Software foi criado em 2001, pelos seus 17 autores, com 

representantes de diversos frameworks e de metodologias de gerenciamento de projeto como 

Programação Extrema, SCRUM, DSDM, Desenvolvimento de Software Adaptativo, Crystal, 



18 

Desenvolvimento Orientado a Caracteres, Programação Pragmática e outros que simpatizam 

com a necessidade de uma alternativa aos processos de desenvolvimento de software pesados 

orientados por documentação, onde reunidos se nomearam “A Aliança Ágil” e criaram esse 

manifesto, onde os autores passam a valorizar: 

●  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 

 

E a partir desses valores, se constroem os 12 princípios do software ágil, que são: 

●  Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e 

adiantada de software com valor agregado. 

● Mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo tardiamente no 

desenvolvimento. Processos ágeis tiram vantagem das mudanças visando 

vantagem competitiva para o cliente. 

● Entregar frequentemente software funcionando, de poucas semanas a poucos 

meses, com preferência à menor escala de tempo. 

● Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto 

por todo o projeto. 

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

suporte necessário e confie neles para fazer o trabalho. 

● O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma 

equipe de desenvolvimento é através de conversa face a face. 

● Software funcionando é a medida primária de progresso. 

● Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, 

desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante 

indefinidamente. 

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

● Simplicidade (a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado) é 

essencial. 

● As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes auto 

organizáveis. 

● Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz e 

então refina e ajusta seu comportamento de acordo. 
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Sendo assim, construindo uma base sólida para a criação de um framework comum 

para os processos ágeis, onde também podemos ver uma base muito sólida nas 6 características 

de Takeuchi e Nonaka.  

Temos a característica de multilearning que diz que os membros da equipe devem 

manter um contato próximo as fontes externas de informação para assim conseguir rapidamente 

responder a mudanças, enquanto o ágil apresenta o valor de resposta a mudanças mais que 

seguir um plano.  

Outra característica relacionada é a de times de projeto auto organizados, onde os 

membros do time recebem autonomia para definir sua direção enquanto a diretoria se limita a 

apoiar, se relacionando com os valores ágeis de indivíduos e interações mais que processos e 

ferramentas, valorizando mais a equipe do projeto que a sua forma de atuação. 

Baseado nos valores e princípios citados anteriormente pelo manifesto ágil, são criadas 

e amplamente adotadas diversas metodologias ágeis para desenvolvimento de software, dentre 

as mais populares estão programação extrema, Scrum e Kanban e para falar sobre a prática de 

métodos ágeis iremos usar o SCRUM como método ágil e discorrer sobre seus princípios, 

papeis, eventos e artefatos. 

 

3.2 SCRUM 

 

Como citado anteriormente, o termo SCRUM foi associado pela primeira vez 

relacionado ao desenvolvimento por Nonaka e Takeuchi (1986), onde eles enaltecem a 

importância de se adotar uma maneira de desenvolvimento onde a equipe trabalhe como 

unidade para atingir seu objetivo comum, uma metodologia que busca uma forma empírica de 

lidar com caos, em detrimento de um processo bem definido 

Schwaber e Sutherland (2004) definem o método do SCRUM como uma metodologia 

que busca uma forma empírica de lidar com caos, em detrimento de um processo bem definido. 

Posteriormente Schwaber e Sutherland (2017), seguindo esse pensamento relatam que o Scrum 

foi inicialmente desenvolvido para gerenciar e desenvolver produtos.  

Iniciando no começo dos anos 90, o Scrum tem sido usado extensivamente, 

mundialmente, para desenvolver produtos e melhorias frequentes, além de sustentar e renovar 

produtos. Como tecnologia, mercado, complexidades ambientais e suas interações têm 
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aumentado rapidamente, a utilidade do Scrum em lidar com a complexidade é provada 

diariamente.  

O Scrum demonstra efetividade especialmente na transferência de conhecimento 

iterativo e incremental, uma das características abordadas por Takeuchi e Nonaka (1986). 

Scrum é agora amplamente usado para produtos, serviços e no gerenciamento da própria 

empresa. Baseado nas características de times de projeto auto organizados abordadas na 

abordagem holística, a essência do Scrum é um pequeno time de pessoas, sendo ele altamente 

flexível e adaptativo. 

Essas forças continuam operando em únicos, muitos, vários, e em redes de times que 

desenvolvem, liberam, operam e sustentam o trabalho e trabalham produtos de milhares de 

pessoas. Eles colaboram e interoperam através de arquiteturas sofisticadas de desenvolvimento 

e ambientes de liberação como objetivo. Para elucidar melhor sua forma de atuação temos 

Figura 2 - Ciclo de trabalho do Scrum. que demonstra seu ciclo, com os seus agentes, artefatos 

e cerimônias que serão melhor descritos posteriormente através da definição de Schwaber e 

Sutherland (2017). 

Figura 2 - Ciclo de trabalho do Scrum. 

Fonte: https://tecnologia.culturamix.com/dicas/scrum-exemplo-pratico 

 

https://tecnologia.culturamix.com/dicas/scrum-exemplo-pratico


21 

 

3.2.2 O Time Scrum e seus papéis 

Para botar em prática todos os princípios e valores tratados, o time scrum, diferente 

dos métodos tradicionais conta com um papel de Product Owner, um Scrum Master e o Time 

de Desenvolvimento. Times Scrum são auto organizáveis e multifuncionais. 

O Product Owner, ou dono do produto, é o responsável por maximizar o valor do 

produto resultado do trabalho do Time de Desenvolvimento. Como isso é feito pode variar 

amplamente através das organizações, Times Scrum e indivíduos. 

O Product Owner substitui o gerente de projeto anteriormente presente nos métodos 

tradicionais, que tinha como objetivos gerenciar a linha do tempo, recursos e escopo de forma 

a atender as necessidades de negócio, enquanto o dono do produto trabalha junto ao cliente e o 

time de desenvolvimento sendo a única pessoa responsável por gerenciar o Backlog do Produto 

e responsável por dar direção ao projeto. 

O Time de Desenvolvimento consiste em profissionais que realizam o trabalho de 

entregar um incremento potencialmente liberável do produto “Pronto” ao final de cada Sprint. 

Um incremento “Pronto” é requerido na Revisão da Sprint. Somente integrantes do Time de 

Desenvolvimento criam incrementos. 

Como mostrado na característica de auto-organização, os times de desenvolvimento no 

SCRUM são estruturados e autorizados pela organização para organizar e gerenciar seu próprio 

trabalho e seguindo a característica de fases de desenvolvimento sobrepostas, temos também 

no scrum que a sinergia resultante aperfeiçoa a eficiência e a eficácia do Time de 

Desenvolvimento como um todo. 

O tamanho do Time de Desenvolvimento ideal é entre 3 e 9 integrantes, para ser 

pequeno o suficiente para se manter ágil e grande o suficiente para completar um trabalho 

significativo dentro da Sprint. Os papéis de Product Owner e de Scrum Master não são incluídos 

nesta contagem, a menos que eles também executem o trabalho do Backlog da Sprint. 

Como afirmado por Schwaber (2004), em “Agile Project management with scrum”, O 

Scrum Master é a interface principal entre o proprietário do produto e a equipe de 

desenvolvimento de software, ele é responsável por facilitar o processo de desenvolvimento, 

garantindo que a equipe use toda a gama de valores, práticas e regras ágeis apropriadas. 

O Scrum Master ajuda aqueles que estão fora do Time Scrum a entender quais as suas 

interações com o Time Scrum são úteis e quais não são. O Scrum Master ajuda todos a mudarem 

estas interações para maximizar o valor criado pelo Time Scrum. 
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Diferente dos projetos tradicionais de desenvolvimento onde um gerente de projeto 

ajuda a gerenciar a linha do tempo, os recursos e o escopo do projeto para atender aos requisitos 

de negócios. Um Scrum Master, no entanto, ajuda a garantir que a equipe scrum seja bem-

sucedida. 

 

3.2.3 Eventos 

Eventos prescritos são usados no Scrum para criar uma regularidade e minimizar a 

necessidade de reuniões não definidas no Scrum. Todos os eventos são eventos time-boxed, de 

tal modo que todo evento tem uma duração máxima. Uma vez que um evento se inicia, sua 

duração é fixada e não pode ser reduzida ou aumentada. Os eventos restantes podem terminar 

sempre que o propósito do evento é alcançado, garantindo que uma quantidade adequada de 

tempo seja gasta não permitindo desperdícios no processo. 

O coração do Scrum é a Sprint, um time-boxed de um mês ou menos, durante o qual 

um “Pronto”, incremento de produto potencialmente liberável é criado. Sprints têm durações 

consistentes ao longo de todo o esforço de desenvolvimento. Uma nova Sprint inicia 

imediatamente após a conclusão da Sprint anterior. 

As Sprints contêm e consistem de um planejamento da Sprint, reuniões diárias, o 

trabalho de desenvolvimento, uma revisão da Sprint e uma retrospectiva da Sprint. 

Além da Sprint, que é um container para outros eventos, cada evento no Scrum é uma 

oportunidade de inspecionar e adaptar alguma coisa. Estes eventos são especificamente 

projetados para permitir uma transparência e inspeção criteriosa. Falhas na inclusão de qualquer 

um destes eventos resultará na redução da transparência e na perda de oportunidades para 

inspecionar e adaptar. 

O trabalho a ser realizado na Sprint é planejado durante o planejamento da Sprint. Este 

plano é criado com o trabalho colaborativo de todo o Time Scrum. 

O Planejamento da Sprint é um time-boxed com no máximo oito horas para uma Sprint 

de um mês de duração. Para Sprints menores, este evento é usualmente menor. O Scrum Master 

garante que o evento ocorra e que os participantes entendam seu propósito. O Scrum Master 

ensina o Time Scrum a manter-se dentro dos limites do time-box. 

O planejamento da Sprint responde as seguintes questões: 

• O que pode ser entregue como resultado do incremento da próxima Sprint? 

• Como o trabalho necessário para entregar o incremento será realizado? 
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A Reunião Diária do Scrum é um evento time-boxed de 15 minutos para o Time de 

Desenvolvimento. A Reunião Diária é realizada em todos os dias da Sprint. Nela o Time de 

Desenvolvimento planeja o trabalho para as próximas 24 horas. Isso otimiza a colaboração e a 

performance do time através da inspeção do trabalho desde a última Reunião Diária, e da 

previsão do próximo trabalho da Sprint. A Reunião Diária é mantida no mesmo horário e local 

todo dia para reduzir a complexidade. 

O Time de Desenvolvimento usa a Reunião Diária para inspecionar o progresso em 

direção ao objetivo da Sprint e para inspecionar se o progresso tende na direção de completar o 

trabalho do Backlog da Sprint. A Reunião Diária aumenta a probabilidade do Time de 

Desenvolvimento atingir o objetivo da Sprint. Todos os dias, o Time de Desenvolvimento deve 

entender como o mesmo pretende trabalhar em conjunto, como um time auto-organizado, para 

completar o objetivo da Sprint e criar o incremento previsto até o final da Sprint. 

A Revisão da Sprint é realizada no final da Sprint para inspecionar o incremento e 

adaptar o Backlog do Produto se necessário. Durante a Revisão da Sprint o Time Scrum e as 

partes interessadas colaboram sobre o que foi feito na Sprint. Com base nisso e em qualquer 

mudança no Backlog do Produto durante a Sprint, os participantes colaboram nas próximas 

coisas que podem ser feitas para otimizar valor.  

O resultado da Revisão da Sprint é um Backlog do Produto revisado que define os prováveis 

Itens de Backlog do Produto para a próxima Sprint. O Backlog do Produto pode também ser 

ajustado completamente para atender novas oportunidades. 

A Retrospectiva da Sprint é uma oportunidade para o Time Scrum inspecionar a si 

próprio e criar um plano para melhorias a serem aplicadas na próxima Sprint. 

A Retrospectiva da Sprint ocorre depois da Revisão da Sprint e antes do planejamento da 

próxima Sprint. 

O propósito da Retrospectiva da Sprint é inspecionar como a última Sprint foi em relação às 

pessoas, aos relacionamentos, aos processos e às ferramentas; identificar e ordenar os principais 

itens que foram bem e as potenciais melhorias e, criar um plano para implementar melhorias no 

modo que o Time Scrum faz seu trabalho. 

 

3.2.4 Artefatos do Scrum 

Os artefatos do Scrum representam o trabalho ou o valor para o fornecimento de 

transparência e oportunidades para inspeção e adaptação. Os artefatos definidos para o Scrum 
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são especificamente projetados para maximizar a transparência das informações chave de modo 

que todos tenham o mesmo entendimento dos artefatos. 

O Backlog do Produto é uma lista ordenada de tudo que é conhecido ser necessário no 

produto. É a única origem dos requisitos para qualquer mudança a ser feita no produto. O 

Product Owner é responsável pelo Backlog do produto, incluindo seu conteúdo, disponibilidade 

e ordenação. 

O Backlog do Produto lista todas as características, funções, requisitos, melhorias e correções 

que formam as mudanças que devem ser feitas no produto nas futuras versões. Os itens do 

Backlog do Produto possuem os atributos de descrição, ordem, estimativa e valor. Os itens do 

Backlog geralmente incluem descrições de testes que comprovarão sua completude quando 

“Prontos”. 

O Backlog da Sprint é um conjunto de itens do Backlog do Produto selecionados para 

a Sprint, juntamente com o plano para entregar o incremento do produto e atingir o objetivo da 

Sprint. O Backlog da Sprint é a previsão do Time de Desenvolvimento sobre qual 

funcionalidade estará no próximo incremento e sobre o trabalho necessário para entregar essa 

funcionalidade em um incremento “Pronto”. 

O Backlog da Sprint torna visível todo o trabalho que o Time de Desenvolvimento 

identifica como necessário para atingir o objetivo da Sprint. Para garantir melhoria contínua, é 

incluído no mínimo um item de prioridade alta sobre melhoria do processo identificado na 

última Reunião de Retrospectiva. 

O Backlog da Sprint é um plano com detalhes suficientes que as mudanças no progresso 

sejam entendidas durante a Reunião Diária. O Time de Desenvolvimento modifica o Backlog 

da Sprint ao longo de toda a Sprint, e o Backlog da Sprint vai surgindo durante a Sprint. Este 

surgimento ocorre quando o Time de Desenvolvimento trabalha segundo o plano e aprende 

mais sobre o trabalho necessário para atingir o objetivo da Sprint. 

Sempre que um novo trabalho é necessário, o Time de Desenvolvimento adiciona este 

ao Backlog da Sprint. Conforme o trabalho é realizado ou completado, a estimativa do trabalho 

restante é atualizada. Quando elementos do plano são considerados desnecessários, eles são 

removidos. Somente o Time de Desenvolvimento pode alterar o Backlog da Sprint durante a 

Sprint. O Backlog da Sprint é altamente visível, uma imagem em tempo real do trabalho que o 

Time de Desenvolvimento planeja completar durante a Sprint, e que pertence exclusivamente 

ao Time de Desenvolvimento. 

O Scrum, através de seus artefatos, métodos e papéis operacionaliza os princípios do 

método ágil descritos pelo manifesto ágil que por sua vez é baseado em Nonaka e Takeuchi 
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(1986), e dessa forma serve de resposta às necessidades do mercado que como Nonaka e 

Takeuchi (1986) dizem, “No mundo acelerado e ferozmente competitivo do desenvolvimento 

comercial de novos produtos, velocidade e flexibilidade são essenciais”. Quebrando os métodos 

tradicionais que predominavam, e trazendo um foco maior nas pessoas através da confiança e 

gerando um conhecimento tácito através de seus eventos que nos métodos tradicionais 

privilegiavam um controle mais rígido e um formalismo maior. 

 

4. RELAÇOES ENTRE SOFTWARE LIVRE E METODOS ÁGEIS  

 

Martin Fowler(2000), ao falar sobre novas metodologias e métodos ágeis apresenta o 

código aberto como um estilo de software que têm bem definidas suas formas de 

desenvolvimento na comunidade, sendo grande parte de sua abordagem praticável também a 

projetos de código fechado e só não o classifica como uma metodologia ágil pois o processo 

tem poucas referências. 

Porem Abrahamsson (2002) defende que mesmo a prática de software livre como 

método não sendo tão bem definido e publicado, ele é mais bem descrito como método por suas 

licenças para distribuição de software e como uma maneira colaborativa de indivíduos 

amplamente dispersos para produzir software com incrementos pequenos e frequentes.  

 Embora Cockburn (2002 apud Fowler (2000)) observe que o desenvolvimento do 

software de código aberto difere do modo de desenvolvimento ágil nos aspectos filosóficos, 

econômicos e estruturais da equipe, ele segue de várias maneiras as mesmas linhas de 

pensamento e práticas que outros métodos ágeis. Por exemplo, o processo de desenvolvimento 

do software de código aberto começa com lançamentos iniciais e frequentes e carece de muitos 

dos mecanismos tradicionais usados para coordenar o desenvolvimento de software com 

planos, projetos no nível do sistema. Além disso, o processo de desenvolvimento parece ser 

bastante livre e selvagem. No entanto, deve ter alguma estrutura e cada papel tem suas 

responsabilidades, uma estrutura típica de esforço de desenvolvimento de software de código 

aberto, é composta por vários níveis de voluntários: 

-  Líderes do projeto que têm a responsabilidade geral pelo projeto e que geralmente 

escreveram o código inicial 

- Desenvolvedores voluntários que criam e enviam código para o projeto. Estes podem 

ser especificados ainda como: 
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a) Membros seniores ou desenvolvedores principais com autoridade geral mais 

ampla 

b) Desenvolvedores periféricos produzindo e enviando alterações de código 

c) Colaboradores ocasionais 

d) Mantenedores e desenvolvedores creditados 

-  Outros indivíduos que, durante o uso do software, testam, identificam bugs e fornecem 

relatórios de problemas de software 

- Membros que participam frequentemente de grupos de discussão e discussões, mas não 

codificam. 

 

 Existe também uma relação grande entre alguns valores do software livre que podemos 

ligar aos métodos ágeis, como por exemplo: 

- O Software livre promove a filosofia do trabalho em equipe e incentiva o trabalho 

colaborativo e em comunidades participativas, enquanto o ágil tem como característica 

times de projeto auto-organizáveis que apresentam como condições a autonomia, auto-

transcendência e fertilização cruzada. 

A autonomia onde a direção deve apenas informar seus objetivos e prover os recursos 

para a equipe realizar seu trabalho ocorre de forma muito similar no Software livre, 

onde o mantenedor define o objetivo daquele projeto e começa a construção do mesmo 

servindo de base para a colaboração dos demais. 

A auto-transcendência onde as equipes do projeto parecem absorvidas em uma busca 

interminável pelo limite, a partir de diretrizes estabelecidas pela alta gerência, eles 

começam a estabelecer seus próprios objetivos e continuam a elevá-los ao longo do 

processo de desenvolvimento. Ao perseguir o que parecem inicialmente objetivos 

contraditórios, eles inventam maneiras de substituir o status quo e fazer a grande 

descoberta. No desenvolvimento de um software livre, essas diretrizes vêm através do 

mantenedor e de suas ideias para o projeto e a partir daí, os colaboradores buscam 

colaborações para melhor atender seus interesses ou melhorar o produto, chegando 

assim em novos objetivos, alcançando um produto de altíssimo nível e gerando novos 

produtos a partir do inicial que buscam outros objetivos. 

A característica de fertilização cruzada onde uma equipe de projeto composta por 

membros com diferentes especializações funcionais, processos de pensamento e 

padrões de comportamento realiza o desenvolvimento de novos produtos acaba sendo 

de forma natural a composição de grande parte dos projetos de software livre devido a 
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sua essência de estar sempre disponível e pode ser modificado e utilizado por qualquer 

pessoa, acaba atraindo diversos colaboradores com diferentes habilidades, pensamentos 

e padrões de comportamento. 

- Em ambos, os maiores responsáveis pelo produto (a alta gerência no caso do ágil e o 

mantenedor no caso do software livre) iniciam o processo de desenvolvimento 

sinalizando um objetivo amplo ou uma direção estratégica geral além de oferecer à 

equipe do projeto (no caso do software livre seriam os colaboradores) uma ampla 

medida de liberdade e também estabelecem metas extremamente desafiadoras. 

- Sobre as fases de desenvolvimento sobrepostas do ágil em relação ao software livre, 

temos que esse caráter auto organizado dos colaboradores produz uma dinâmica única. 

Embora eles iniciem o projeto com horizontes de tempo  e conhecimento diferentes, 

todos devem trabalhar para alcançar os objetivos, que pode ser uma adição de 

funcionalidade no caso do software livre ou o cumprimento de prazos no caso do ágil, 

além disso, enquanto a equipe/colaboradores do projeto começa sem informações, cada 

membro logo começa a compartilhar conhecimentos, seja através de fóruns(SL) ou 

eventos(ágil) sobre o mercado/público e a comunidade técnica e em algum momento 

esse desenvolvimento individual e geral começa a se sobrepor criando um novo ritmo 

de trabalho impulsionando o projeto. 

 

4.1 O Que Separa o Software Livre do Ágil? 

 

Mesmo diversos pontos do Manifesto Ágil sendo seguidos pela comunidade de SL, 

existem muitas incertezas por não existir um método de SL. A descrição de Raymond é um 

bom exemplo de como o processo pode funcionar, mas não discrimina as diretrizes e práticas a 

serem seguidas.  

Se uma descrição completa do método ágil de código aberto fosse escrita com o uso 

de ferramentas compatíveis fundindo as ideias apresentadas por Raymond, seguiria as mesmas 

regras de seleção dos projetos. 

Se bem-sucedida, sua adoção se espalharia pela comunidade melhorando e corrigindo-

a ao longo do tempo. Comunidades criadas em torno de projetos de Software livre e de código 

aberto envolvem usuários, desenvolvedores e, às vezes, até mesmo clientes trabalhando juntos 

para criar o melhor software possível. 

Iremos nos próximos tópicos, através dos princípios citados pelo manifesto ágil 

identificar diferenças entre eles. 
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Entregar frequentemente software funcionando, de poucas semanas a poucos meses, com 

preferência à menor escala de tempo. 

Olhando para os projetos de software livre podemos notar que isso não trata de uma 

realidade, enquanto o ágil procura na prática uma entrega em escala de semana a poucos meses, 

vimos nos projetos de software livre um menor número de entregas realizado. 

Um projeto consolidado e muito ativo pela comunidade que é o GCC entre os anos de 

2015 e 2018 teve 19 releases, uma média menor que 5 releases ao ano e projetos menores 

acabam sendo deixados de lado por grandes períodos de tempo, quando não há grande interesse 

de colaboradores por novas funcionalidades e também pelo fato de em sua maioria não haver 

dedicação integral ao projeto. 

Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o 

projeto 

No caso do Software Livre, pelo fato de seus próprios desenvolvedores e seu 

mantenedor do projeto serem voluntários interessados naquele programa e suas 

funcionalidades, eles mesmo são pessoas de negócio, além disso seus colaboradores não 

precisam ter nenhuma rotina de trabalho no projeto. 

O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de 

desenvolvimento é através de conversa face a face 

 Existe aí uma clara separação entre ambos, pela essência discutida aqui sobre o 

software livre, temos que um projeto pode alcançar pessoas localizadas em locais 

geograficamente muito distantes, sendo assim ficando quase impraticável reunir todos os 

membros que atuam no mesmo. 

 Enquanto o ágil preza por essa interação, o software livre preza por ela de outras 

formas, através de listas de correio eletrônico e fóruns os colaboradores conseguem conversar 

de maneira eficiente enquanto guarda um histórico de conversa e gera rastreabilidade a ela. 

Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, 

desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante 

indefinidamente 

  Em projetos livres não é possível ditar um ritmo constante de desenvolvimento, visto 

que esse ritmo é imposto pelos seus próprios colaboradores voluntários que podem variar 

sempre em número de colaboradores e de sua dedicação ao projeto, onde cada um vai ter sua 

motivação para trabalhar nele e seus prazos que serão pessoais. 

Simplicidade – a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado – é essencial 
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O Software Livre baseado no princípio da quantidade gera qualidade e de sua 

tolerância a falha, acaba não se importando com a quantidade de trabalho não realizado e sua 

simplicidade, enquanto no ágil se evita ao máximo o retrabalho, para não se gastar mais de uma 

vez naquele objetivo e também se foca em uma boa documentação para não existir uma 

ambiguidade que gere esse problema. 

Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz e então refina e 

ajusta seu comportamento de acordo 

A possibilidade de se juntar à equipe no caso do projeto livre é raramente possível 

devido a sua natureza de desenvolvimento e participação ser assíncrona e descentralizada, o 

que ocorre entre os integrantes é a troca de mensagens através de grupos de e-mails ou fóruns, 

onde os participantes levantam seus questionamentos e ideias sobre o projeto e além disso o 

intervalo dessas comunicações no software livre não têm necessariamente uma regularidade. 

A falta de participação de tal comunidade em torno de um programa geralmente 

denuncia um projeto recente ou um que está morrendo. Isso significa que a equipe de 

desenvolvimento deve estar muito atenta a essa comunidade, uma vez que mostra como o 

projeto está indo bem. 

Atualmente, preocupações relacionadas a este aspecto do desenvolvimento de 

software livre não são especificamente consideradas pelos métodos ágeis mais conhecidos. 

A Figura 3 apresenta um diagrama de Venn exibindo alguns valores da prática de 

software livre, dos métodos ágeis e os valores comuns a ambos. 
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Figura 3 - Diagrama de Venn apresentando valores da prática de software livre, dos 

métodos ágeis e suas similaridades 
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Tabela 4 apresenta uma síntese das similaridades e diferenças entre métodos ágeis e 

práticas de software livre. Vemos através dessa tabela que dentre as relações temos 

características que visam gerar o maior conhecimento possível aos desenvolvedores e assim 

acelerar e melhorar seu processo de desenvolvimento, porém alguns princípios acabam 

distanciando o ágil da prática de software livre principalmente por dificuldades gerenciais entre 

o time devido principalmente as diferentes geolocalizações que dificultam a comunicação 

síncrona e presencial entre o time de desenvolvimento, além do time de software livre carregar 

consigo a característica de não limitar o número de participantes e a quantidade de trabalho 

realizada. 
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Tabela 4 - Síntese das comparações entre práticas de Software Livre e Métodos Ágeis 

Relações entre a prática de software livre 

e os métodos ágeis 

Princípios ágeis não presentes na prática 

de software livre 

Lançamentos iniciais e frequentes 
Previsibilidade e frequência de entrega de 

software 

Trabalho em equipe e colaborativo 
Rotina diária de trabalho em conjunto sobre 

o software 

Instabilidade embutida Transmissão de informações face a face 

Fases de desenvolvimento sobrepostas 
Simplicidade (maximizar a quantidade de 

trabalho não realizado) 

 Reuniões regulares para feedback 

5. CONCLUSÃO 

 

  Este trabalho apresentou uma breve história do surgimento do software livre, através 

do movimento político movimento de software livre e que misturado a outros movimentos 

sociais da época potencializou a troca de conhecimento enquanto passou a tornar esse 

conhecimento democrático, de forma que ele, protegido por licenças de software se protegem 

de ser absorvidos por empresas dominantes e garantem sua utilização e redistribuição. Porém 

com essa inversão de valores dominantes pelo mercado, que anteriormente prezava pelo 

segredo industrial como forma de crescer, passando para a troca de conhecimento e 

contribuição, as empresas dominantes passaram a utilizar das aberturas do software livre e 

código aberto para criar vantagens competitivas e suprindo algumas de suas necessidades. 
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 Com o desenvolvimento do movimento de software livre, a comunidade de software 

livre passa a crescer, e devido a essa necessidade de se proteger das empresas dominantes foram 

surgindo e evoluindo as licenças de software, formando assim uma comunidade madura, com 

um grande número de colaboradores e de projetos visando as mais diversas comunidades de 

desenvolvimento e permitindo a qualquer novo integrante que se interesse por aquele código 

de contribuir para ele, redistribuir ou a partir de algum ponto do projeto criar um novo com uma 

direção completamente diferente. Sendo importante também ressaltar sobre essa comunidade, 

a padronização de algumas práticas e valores que rapidamente foram difundidos por ela, como 

citado por Corbucci (2011), o design simples, integração continua, limpeza no código e testes 

para garantir a qualidade nos ajudam a entender mais sobre o software livre como um método 

de desenvolvimento e o aproximando dos valores dos métodos ágeis. 

Partindo dessas práticas de software livre e relacionando-a a com os métodos ágeis, 

encontramos diversas similaridades, a prática de software livre se adequa e compartilha os 

valores e fundamentos do método ágil, porém com a sua devida interpretação de papeis, onde 

temos diversos potenciais clientes. Embora, esses valores citados pela “Aliança ágil” serem 

satisfeitos pelo desenvolvimento do software livre, alguns de seus 12 princípios não 

correspondem à realidade presente no software livre, como os que se referenciam a presença 

física e rotina de trabalho, devido à natureza de liberdade e pelo fato de projetos poderem estar 

sendo trabalhados por pessoas de diferentes geolocalizações, chegamos à conclusão de que os 

métodos ágeis podem ser utilizadas pelos mantenedores de projetos de software livre, e também 

pela comunidade para a gerencia, bastando uma boa adequação dos colaboradores com as 

práticas defendidas pela comunidade de software livre e uma boa documentação informando a 

eles o objetivo daquele projeto e mantendo um bom processo de revisão de código e incluindo 

funcionalidades que o ajudem a alcançar esse objetivo enquanto ajuda também toda a 

comunidade. 

Como resultado desse trabalho evidenciou-se os benefícios e dificuldades 

proporcionados por práticas métodos ágeis em projetos de software livre, tornando assim a 

decisão por utilizá-las mais simples, implicando em benefícios na gestão de software livre, 

mostrando a importância do mesmo para a sociedade ter maior acesso a fontes de conhecimento 

e não ficar dependente de empresas dominantes. Podendo também servir como fonte de 

conhecimento a comunidade de software livre e dados para pesquisas e artigos, enquanto 

empresas podem aproveitá-lo para fazer do software livre um aliado ao seu desenvolvimento e 

a forma de desenvolvimento do software livre como exemplo.  
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Este trabalho acrescenta a formação sobre o conhecimento, importância e da gestão  

do desenvolvimento do software,  mudando a percepção dos caminhos que ele pode tomar 

durante sua construção e desenvolvimento, durante a formação acadêmica é ensinado sobre 

características e princípios de padrões e métodos de desenvolvimento de software mas pouco 

se fala sobre a prática, diferentes caminhos, limitações e sua contribuição na sociedade, sendo 

assim o trabalho se limita a trazer essas reflexões elaboradas na introdução e trazer sobre essa 

prática. 

Com sua cada vez mais forte utilização por empresas, os métodos ágeis vêm se 

consolidando e aperfeiçoando para suprir diferentes tipos de times e estruturas organizacionais 

com novas metodologias ágeis. 
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