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RESUMO 

Coordenar e gerenciar equipes de desenvolvimento de software não é uma tarefa 
fácil. Nos dias de hoje, equipes de desenvolvimento de software nem sempre estão 
dentro de uma única sala, o que torna um desafio não só a coordenação, como tam-
bém a comunicação dessa equipe. Quando a equipe utiliza a metodologia ágil, esse 
desafio é ainda maior, dada a necessidade de comunicação constante, característica 
das metodologias ágeis. Existem diversas ferramentas (sejam manuais ou com o 
uso de computador) que auxiliam essas equipes a desenvolverem seus trabalhos da 
melhor maneira possível e com os melhores resultados possíveis. Como não existe 
muita informação sobre quais ferramentas são usadas por equipes ágeis e quais 
aspectos de colaboração são suportados por tais ferramentas, bem como os motivos 
pela adoção dessas ferramentas e suas principais funcionalidades e limitações, foi 
proposta uma revisão sistemática da literatura. Essa revisão visa responder essas 
questões com base na literatura atual, onde percebeu-se que não há uma ferramen-
ta que detenha a maioria da preferência das equipes de desenvolvimento ágil, ou 
seja, os resultados foram divididos entre muitas ferramentas. 

Palavras-chaves: desenvolvimento ágil, ferramentas de colaboração e revisão 

sistemática. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Coordinating and managing software development teams is not an easy task. Nowa-
days, software development teams are not always in the same room, introducing a 
challenge not only to coordinate, but also to communicate with that team. When the 
team uses an agile methodology, this challenge is even greater, given the need for 
constant communication, characteristic of agile methodologies. There are a number 
of tools (whether manual or computer-based) that help these teams do the best they 
can and with the best possible results. As there is not much information on which 
tools are used by agile teams and what aspects of collaboration are supported by 
such tools, as well as the reasons for the adoption of these tools and their main func-
tionalities and limitations, a systematic review of the literature was proposed. This 
review aims at answering these questions based on the current literature. We could 
observe that there is no tool that holds the majority of preference for agile develop-
ment teams, that is, the results were divided among many tools. 

Key words: agile development, collaboration tools, and systematic review. 
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1 INTRODUÇÃO 

O mundo atual está cada vez mais alinhado com a tecnologia. Esse ali-

nhamento faz com que empresas de vários domínios de negócios diferentes tenham 

cada vez mais necessidade de consumir produtos de software. Com isso, as empre-

sas voltadas ao desenvolvimento de soluções de software têm um campo vasto para 

suas atividades. 

Com o desenvolvimento desse campo de atuação, a competitividade é um 

fator crucial para que uma empresa se coloque na vanguarda do mercado. Porém, 

para ser competitiva, essa empresa precisa executar suas atividades da melhor ma-

neira possível, seja em relação a custos envolvidos, seja em relação ao atendimento 

a seu cliente. 

O desenvolvimento ágil de software, Agile Software Development (LAR-

MAN, 2007), surgiu em contradição ao desenvolvimento clássico de software, que 

consistia em processos pesados e repletos de documentos (LOBO, 2008). O desen-

volvimento ágil é uma metodologia usada de forma a tornar a equipe de desenvolvi-

mento mais competitiva, com entrega de produto ao cliente de forma constante e 

esse produto sendo validado pelo cliente durante toda a fase de desenvolvimento do 

software.  

O advento da Internet, interconectando todo o mundo em uma imensa re-

de de computadores, trouxe mais um ingrediente capaz de mudar a forma de se de-

senvolver software: as equipes que antes eram colocadas, ou seja, estavam todas 

em um mesmo local físico (a empresa), agora também podem estar em cidades dife-

rentes. E essas cidades podem ser vizinhas ou estar até mesmo em outros países. 

Isso deu a grandes empresas a possibilidade de usar o fuso horário a seu favor, es-

tendendo o período útil de sua atividade de desenvolvimento de software a quase 24 

horas por dia (HERBSLEB E MOITRA, 2001). 
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Para que todo esse cenário (desenvolvimento ágil de software, colocado 

ou distribuído) seja possível, é necessário lançar mão de ferramentas capazes de 

apoiar a equipe em diversos aspectos colaborativos. Essas ferramentas devem ser 

capazes de transformar indivíduos isolados (no caso das equipes distribuídas) em 

uma equipe coesa, permitindo que cada um saiba o que deve fazer e o que seu tra-

balho impacta no trabalho de outros membros dessa equipe. Essas ferramentas de-

vem melhorar a comunicação entre os membros e facilitar o acesso às informações 

pertinentes ao trabalho a ser desenvolvido. 

Entretanto, quais seriam essas ferramentas? Existe um consenso entre as 

equipes ágeis acerca das ferramentas usadas para apoiar as suas atividades? Seria 

melhor usar soluções fechadas que atendem a todos os aspectos colaborativos em 

um único produto (mas que podem custar muito dinheiro) ou usar diversas soluções, 

cada uma focada em um ou dois aspectos (que podem ser aplicações gratuitas)? 

Afinal, o que é usado pela maioria das equipes ágeis? 

Este trabalho visa fazer um levantamento das ferramentas que apoiam a 

colaboração em equipes ágeis de desenvolvimento de software. Pretende-se mos-

trar quais são as ferramentas mais usadas por essas equipes e em quais aspectos 

colaborativos (comunicação, coordenação, cooperação, percepção e memória com-

partilhada) essas ferramentas dão suporte, bem como os motivos que levaram à 

adoção dessas ferramentas, suas principais funcionalidades e limitações. 

Para tanto, foi elaborada uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), vi-

sando buscar, nas bases da Scopus e da IEEE Xplore, estudos que respondessem  

a cinco questões de pesquisa: “Quais ferramentas de colaboração são usadas por 

equipes que adotam métodos ágeis?”, “Em qual tipo de colaboração tais ferramentas 

são utilizadas?”, “Por quais razões essas ferramentas são adotadas?”, “Quais funci-

onalidades dessas ferramentas são mais citadas?” e “Quais limitações dessas fer-

ramentas são mais citadas?”. 

Este trabalho está assim dividido: a fundamentação teórica sobre colabo-

ração no desenvolvimento de software e metodologias ágeis é detalhada no capítulo 

2; o capítulo 3 apresenta os detalhes de como a metodologia da RSL foi usada neste 

estudo; no capítulo 4, os resultados e discussões advindos da RSL são descritos; e, 

por fim, o capítulo 5 discute as conclusões do trabalho, contribuições, limitações e 

um possível trabalho futuro para extensão da pesquisa. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Este capítulo visa apresentar os principais conceitos que fundamentam 

este trabalho. Serão discutidos os conceitos de colaboração no desenvolvimento de 

software, incluindo a taxonomia adotada para os aspectos da colaboração, além da 

metodologia de desenvolvimento ágil. 

2.1 A COLABORAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

De acordo com Pimentel e Fuks (2011), são raros os casos onde o de-

senvolvimento de software é uma atividade exercida por um único profissional, uma 

vez que é necessária uma diversidade de profissionais, trabalhando em conjunto, 

para que o software seja desenvolvido com sucesso. Entende-se por sucesso o fato 

do software ser construído dentro do prazo, dos custos e com a qualidade esperada 

pelo cliente. Num primeiro momento, os profissionais encarregados pelo desenvol-

vimento do software (desde o levantamento de requisitos até sua manutenção) esta-

vam dentro de uma mesma localidade física (a empresa).  

Segundo Huzita et al (2007), na busca pela competitividade, diversas or-

ganizações optaram por distribuir o processo de desenvolvimento de softwares para 

diferentes lugares, dentro e fora de seus países. Projetos distribuídos, geralmente, 

enfrentam dificuldades, no sentido de terem que lidar com equipes formadas por 

pessoas de diferentes localidades do globo, podendo ter diferenças culturais e tem-

porais. Contudo, segundo Herbsleb e Moitra (2001), também apresentam vantagens, 

como estender as horas produtivas de 8-10 horas/dia para próximo do limite de 24 

horas. 

No contexto desse cenário, mediante as dificuldades e desafios inerentes 

à distribuição da equipe envolvida no desenvolvimento de software, é necessário o 

suporte colaborativo em todas as atividades do processo de desenvolvimento do 

software (planejamento, gerência, codificação, testes, etc.). CSCW (do inglês Com-

puter Supported Cooperative Work) é uma área multidisciplinar que estuda as for-
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mas de trabalho em grupo apoiadas por algum tipo de tecnologia computacional. As 

aplicações desenvolvidas para dar apoio à área de CSCW são conhecidas como 

aplicações de groupware (CASTILHO, 2008).  

Segundo Araújo, groupware pode ser definido como: 

Uma tecnologia computacional que auxilie grupos na realização de suas ta-
refas, em diversos contextos de colaboração e comprometimento, oferecen-
do níveis distintos de comunicação, colaboração, coordenação e percepção 
de suas atividades, de acordo com as necessidades e objetivos de intera-
ção de cada grupo. (ARAÚJO, 2000, p. 44). 
 

Ferramentas como correio eletrônico, mensageiros instantâneos, escrita 

colaborativa, chats, sistemas workflow, são exemplos de aplicações groupware. 

Pimentel e Fuks (2011) apresentam o modelo 3C de colaboração, basea-

do na classificação feita por Clarence A. Ellis, Simon Gibbs e Gail Rein (1991), que 

analisa a colaboração em 3 dimensões: Comunicação, Coordenação e Cooperação. 

A comunicação é a dimensão que proporciona a troca de mensagens, argumenta-

ção e negociação entre as pessoas envolvidas na colaboração; a coordenação se 

caracteriza pelo gerenciamento das pessoas, atividades e recursos envolvidos no 

projeto; e a cooperação é a atuação propriamente dita das pessoas no espaço 

compartilhado. Além disso, como consequência da aplicação dos 3 aspectos do mo-

delo 3C, também temos a percepção, que é o mecanismo que visa tornar evidente 

para os membros do grupo algum acontecimento que requer sua atenção. O Modelo 

3C é ilustrado na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 – Modelo 3C de Colaboração – Pimentel e Fuks (2011) 
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Como neste trabalho serão analisadas as ferramentas usadas por equi-

pes de desenvolvimento ágil para a realização das atividades do processo de de-

senvolvimento de software, foi proposto que a colaboração seja encarada de acordo 

com os 4 aspectos do modelo 3C (comunicação, coordenação, percepção, coopera-

ção).  

Segundo Araújo et al. (1997), é necessário preservar uma série de infor-

mações (fatos, hipóteses, restrições, decisões e suas razões, significados de deter-

minados conceitos e documentos formais) originadas das interações do grupo ao 

longo de um processo, formando a memória compartilhada (ou memória de grupo). 

Dessa forma, foi acrescentado, aos 4 aspectos acima mencionados, o aspecto de 

memória compartilhada.  

Nas seções subsequentes serão detalhados os aspectos de colaboração 

considerados neste estudo. 

2.1.1 COMUNICAÇÃO 

A comunicação entre os membros do grupo que colaboram para a execu-

ção de uma determinada tarefa (no nosso caso, o desenvolvimento de um software) 

depende da existência e do potencial de determinadas ligações entre esses mem-

bros. Essas ligações podem ser caracterizadas por canais de comunicação que pos-

sibilitem a troca de informações diretamente, sendo essa comunicação formal ou 

informal (DIAS e BORGES, 1999). 

A comunicação é um aspecto crítico dentro do modelo colaborativo de de-

senvolvimento de software. Existe a necessidade de uma comunicação de qualidade 

com os engenheiros de software, usuários e clientes, assim como internamente, en-

tre os próprios membros da equipe de desenvolvimento. 

Segundo Pimentel e Fuks (2011), a comunicação pode ocorrer de acordo 

com alguns aspectos: 

• Quanto ao aspecto temporal, em que ela pode ocorrer de forma 

síncrona, onde emissor e receptor trocam mensagens em um curto 

intervalo de tempo ou instantaneamente; ou assíncrona, onde a 
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mensagem é enviada do emissor para o receptor e o mesmo não 

espera uma resposta rápida. A mensagem fica armazenada em al-

gum local até que o receptor possa ler e responder. 

• Quanto à localização, em que ela pode ser verbal (ou por sinais) e 

face a face, quando os comunicantes estão dentro do mesmo es-

paço físico, em equipes localizadas, e podem utilizar uma lingua-

gem mais rica, pois introduz elementos como o tom da voz, a lin-

guagem corporal, expressões da fisionomia, que juntamente com a 

mensagem falada são interpretadas por quem ouve; ou remota, 

quando os mesmos estão dispersos (como o caso de equipes dis-

tribuídas), que não consegue prover a mesma interpretação da 

mensagem falada, mas que podem ser incrementadas com o uso 

de artifícios (como os emoticons), dando um apoio tal qual as ex-

pressões da fisionomia daquele que fala para quem o ouve. 

• Quanto à direção, ela pode ser unidirecional, onde não são espe-

radas respostas, como em uma comunicação de ordem para exe-

cução de uma tarefa; ou bidirecional, onde todos os participantes 

podem enviar e receber mensagens, interagindo entre si, influenci-

ando e sendo influenciados pelos outros participantes. 

Para que a comunicação interna e externa à equipe possa funcionar, é 

necessária a definição de uma estrutura de comunicação. Diferentes ferramentas de 

comunicação podem ser utilizadas para formar essa estrutura, que vai depender do 

tipo de informação a ser veiculada, bem como das pessoas envolvidas em tal comu-

nicação. Métodos de comunicação assíncronos, como e-mails, podem ser usados 

para informações que necessitem ser registradas e que possam ser reenviadas para 

outros, mantendo um histórico para consultas posteriores. Porém, informações que 

precisam de uma maior urgência, tanto no recebimento quanto em uma possível 

resposta, necessitam de métodos de comunicação síncronos, tais como telefones, 

chamadas de videoconferência, mensageiros instantâneos, etc. 

Além das formas de comunicação mencionadas acima, existem outras 

formas de comunicação bem sutis no desenvolvimento de software. Por exemplo, as 

mensagens trocadas entre desenvolvedores onde os mesmos informam, através de 

comentários e em linguagem natural, no próprio código fonte, o que eles alteraram 
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no produto. Da mesma forma, existem comunicações que acontecem entre pessoas 

que não fazem parte da mesma equipe colaborativa de desenvolvimento. Isso pode 

ser visto quando um determinado desenvolvedor participa, por exemplo, de comuni-

dades virtuais, como Stack Overflow ou github. 

Algumas ferramentas que serão vistas neste estudo podem não ter como 

o foco principal a comunicação. Porém, em algum grau, poderão dar suporte a esse 

aspecto de colaboração. 

2.1.2 COORDENAÇÃO 

Assim como todas as atividades que são desenvolvidas em equipe, o de-

senvolvimento colaborativo de software necessita de gerenciamento e de controle de 

toda a equipe, controle esse exercido pela figura de uma espécie de coordenador ou 

gerente do projeto. Esse profissional precisa coordenar a equipe de desenvolvimen-

to de sistemas, definindo as fases, realizando a gestão do projeto, articulando o tra-

balho a ser feito e delegando tarefas aos membros da equipe. Para tanto, ele neces-

sita de ferramentas tecnológicas para essa coordenação, já que, em muitas vezes, a 

equipe está distribuída. É através da coordenação que o grupo é organizado e que 

se evita que a comunicação seja perdida, se garante que as tarefas são realizadas 

na ordem correta, dentro dos prazos estabelecidos e cumprindo as especificações 

dadas, evitando assim retrabalhos futuros (RAPOSO E FUKS, 2002). 

Segundo Pimentel e Fuks (2011), uma vez definido o objetivo do trabalho, 

é comum o mesmo ser dividido em partes menores (atividades/tarefas) e estas par-

tes serem alocadas a diferentes responsáveis, de forma que o trabalho flua mais 

rapidamente. Essa divisão e alocação preveem uma definição de papéis, que podem 

ser assumidos por participantes do grupo de forma permanente ou temporária, e que 

a cada papel seja associado um conjunto de funções e responsabilidades. Uma tare-

fa, para ser cumprida, irá requerer certa dose de interação entre participantes do 

grupo, que desempenham papéis diferentes. Essa dose de interação dependerá do 

nível de interdependência que houver entre as tarefas alocadas aos participantes, 

que podem ser: individualizado (interação zero), onde cada participante executa sua 
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parte da tarefa e a soma das partes compõe a tarefa como um topo; com repasse de 

tarefas (interação média), onde cada parte da tarefa está interligada a outra, exigin-

do uma interação entre os participantes no sentido de um participante repassar a 

tarefa para outro participante, isto é, o trabalho de um é insumo para o trabalho do 

outro; ou orquestrado, onde as tarefas possuem interação intensa e dependência 

forte entre elas, demandando um esforço maior de coordenação, pois as atividades 

individuais precisam ser sincronizadas para que a parte de um participante não con-

flite com a de outro participante (PIMENTEL E FUKS, 2011). 

Serão levantadas, neste estudo, as ferramentas que dão suporte à coor-

denação, ainda que parcialmente, em projetos de desenvolvimento distribuído de 

software com equipes ágeis. Essas ferramentas darão suporte em toda a cadeia de 

coordenação de atividades e acompanhamento, que incluem não só gerentes, mas 

também toda a equipe, no intuito de organizar e controlar as atividades, garantindo a 

produtividade e o sucesso final do objetivo do grupo. 

2.1.3 PERCEPÇÃO 

Percepção é o mecanismo que permite que um membro do grupo perceba 

em qual contexto está inserido o seu trabalho, assim como o trabalho dos demais 

membros do grupo. Isso faz com que as contribuições individuais sejam relevantes 

para a atividade do grupo como um todo (DOURISH E BELLOTTI, 1992). 

De acordo com Santos (2010), a percepção é a disponibilização de infor-

mações sobre quem é responsável por o que, em qual momento e onde, bem como 

se as atividades realizadas por um determinado membro podem impactar as tarefas 

de outros membros do grupo. Também de acordo com Santos (2010), a diminuição 

de redundâncias, de inconsistências, de conflitos e de contradições durante a exe-

cução das atividades são objetivos básicos da percepção, enquanto apoio à colabo-

ração. 

Segundo Pimentel e Fuks (2011), além dos objetivos acima citados, a 

percepção provê mecanismos que facilitam a assimilação das informações disponibi-

lizadas aos membros do grupo. Assim, eles têm ciência do objetivo comum do gru-
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po, sabem qual é seu papel dentro daquele grupo, entendem como o andamento de 

suas atividades influenciam as atividades de outros membros do grupo, visualizam a 

realização das atividades dos outros participantes e conseguem entender como ob-

ter um trabalho mais coeso em conjunto com os outros integrantes do grupo. Ao 

combinarem os resultados de suas atividades com os resultados gerados por cada 

membro do grupo, visam atingir o objetivo final em menor tempo. 

Ainda de acordo com Pimentel e Fuks (2011), para uma percepção mais 

efetiva, esses sistemas devem ser sensíveis ao contexto do grupo, evitando notifica-

ções desnecessárias a determinados membros do grupo e, consequentemente, a 

sobrecarga de informação. Esses mecanismos de percepção também devem ser 

projetados evitando a intrusão (perturbações no foco de atenção do usuário, que 

deve estar em suas tarefas), a violação da privacidade (permitindo que o usuário 

desabilite a publicações de suas informações, caso se sinta invadido ou ameaçado) 

e a quebra de segurança (possibilitando o controle de acesso – quem tem acesso a 

quais arquivos). 

Enquanto o trabalho em grupo acontece, as informações de percepção e 

de contexto estão ligadas a determinadas entidades (pessoa, grupo, ambiente, arte-

fato, atividade e projeto). Cada entidade possui um conjunto de aspectos que repre-

sentam o contexto em que está inserida aquela entidade (conforme Figura 2.2). 

Existem tipos diferentes de percepção que estão associados a cada uma 

dessas entidades, que são a percepção social, percepção de atividades e per-

cepção de espaço compartilhado (PIMENTEL E FUKS, 2011). 

 

Figura 2.2 – Entidades e seus contextos para percepção na colaboração – Pimentel e Fuks (2011) 
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A percepção social ajuda o usuário a reconhecer o grupo no qual está in-

serido, apoiando as conexões interpessoais necessárias para que possa haver a 

interação e o desenvolvimento do trabalho colaborativo. Ela envolve as entidades de 

Pessoa e seus contextos (qual o papel/responsabilidade do usuário, sua localização 

geográfica, se está presente na interação síncrona, se está disponível e sua reação 

emocional, que pode indicar uma concordância ou insatisfação) e Grupo e seus con-

textos (identificação dos participantes e suas redes de relacionamentos). 

A percepção de atividades ajuda o usuário a entender o projeto em exe-

cução e acompanhar a execução das atividades definidas no projeto. Ela envolve as 

entidades de Projeto e seus contextos (informações sobre objetivo, tarefas, partici-

pantes e fatores externos) e Atividade e seus contextos (informações sobre o status 

da atividade, ou seja, se ela está finalizada, em andamento ou ainda não foi iniciada, 

problemas e conflitos decorrentes da execução da atividade). É na percepção de 

atividades que são evitadas as redundâncias e conflitos, especialmente no trabalho 

assíncrono. 

A percepção de espaço compartilhado ajuda o usuário a perceber os de-

mais participantes do grupo e as atividades a serem executadas, levando o mesmo a 

ter uma noção de qual é o seu papel, compromisso e responsabilidades perante o 

grupo e o trabalho sendo desenvolvido. 

Dessa forma, toda ferramenta que possua algum mecanismo que eviden-

cie aos membros do grupo algum acontecimento relacionado ao objetivo do grupo, 

implementa um aspecto de percepção. Isso pode ser extremamente simples, como o 

envio de um e-mail a todos os envolvidos, tal como interações em listas de discus-

sões e fóruns; ou mais sofisticadas, como notificações em tempo real, tal como em 

aplicações de trocas mensagens, como WhatsApp, que mostra que um determinado 

membro de um dado grupo de troca de mensagens está redigindo uma mensagem 

quando ela nem mesmo foi enviada. 
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2.1.4 COOPERAÇÃO  

A cooperação é um aspecto essencial para o trabalho colaborativo, pois 

ela é formada pelas atividades, tarefas conjuntas, recursos disponíveis e um espaço 

compartilhado (ainda que virtual), onde a execução da atividade acontece de fato 

(PIMENTEL E FUKS, 2011). 

Segundo Costa et al. (2014), a cooperação resume-se no trabalho que o 

grupo desenvolve em conjunto, executando as tarefas atribuídas durante a coorde-

nação (Figura 2.3). 

 

Figura 2.3 – Modelo de Cooperação - Costa et al. (2014) 

 

Segundo Fuks et al (2005), o espaço de trabalho compartilhado fornece 

uma série de ferramentas para gerenciar os artefatos que são criados e manipulados 

durante a cooperação entre os membros dos grupos, ferramentas que permitem a 

gravação e recuperação de versões anteriores dos artefatos, controle de acesso e 

permissão aos artefatos. Registrando as informações trocadas durante a coopera-

ção, o grupo gera uma memória compartilhada (ou memória de grupo), que fica dis-
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ponível para consulta e/ou histórico de uma discussão ou o contexto em que levou a 

tomada de uma decisão. 

Dessa forma, o espaço compartilhado é o aspecto responsável pela orga-

nização, acesso e compartilhamento dos diferentes tipos de informações relaciona-

das à atividade colaborativa. No caso do desenvolvimento de software, essas infor-

mações são os artefatos gerados por cada etapa do processo de software, que são 

compartilhados e acessados por algum produto que provê a funcionalidade de com-

partilhamento de espaço (tal como um disco virtual na web, por exemplo).  

2.1.5 MEMÓRIA COMPARTILHADA  

Durante o trabalho colaborativo há coordenação, comunicação, coopera-

ção. Esses 3 aspectos, quando aplicados, podem gerar a necessidade do aciona-

mento de mecanismos de percepção, para chamar a atenção de determinados 

membros do grupo. Porém, não é só isso: com a colaboração, muito conhecimento 

é gerado e compartilhado.  

Segundo Pimentel e Fuks (2011), o conhecimento é definido a partir do 

entendimento de outros dois conceitos: dado e informação. Dado é um valor ou fato 

isolado que, sem um contexto, não tem o potencial de auxílio em uma determinada 

tomada de decisão. Por exemplo, dizer “Ontem eu saquei apenas 100 reais de mi-

nha conta” não traz nenhum valor do que se pode fazer com esse dado. Já a infor-

mação é um conjunto de dados que, quando organizados e em um contexto, traz 

algum valor. Por exemplo, dizer “Eu tinha saldo de 1000 reais e saquei apenas 100 

reais de minha conta” traz a informação de que se eu precisar sacar, nesse momen-

to, até 900 reais, poderei fazê-lo sem nenhum problema. Já o conhecimento é uma 

associação da informação às experiências pessoais, que é gerado a partir de infe-

rências e dos valores próprios de cada indivíduo. 

Segundo Nonaka e Takeuchi (2008), o conhecimento é formado por dois 

componentes dicotômicos e, aparentemente, opostos: o conhecimento tácito e o 

conhecimento explícito. O conhecimento tácito é difícil de ser explicado ou formali-

zado, pois o mesmo está na cabeça das pessoas, é subjetivo e está ligado às habili-
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dades individuais de cada pessoa. Já o conhecimento explícito é aquele que pode 

ser formalizado através de textos, gráficos, desenhos e diagramas, e que pode com-

por manuais, documentos, livros, etc. 

Ainda segundo Nonaka e Takeuchi (2008), uma organização utiliza e po-

de gerar conhecimento fazendo a conversão do conhecimento tácito em explícito e 

vice-versa. Existem quatro modos de conversão de conhecimento, que são a socia-

lização (conversão de tácito para tácito em indivíduos diferentes), externalização 

(conversão de conhecimento tácito para explícito entre um indivíduo e um grupo), 

combinação (conversão de conhecimento explícito para explícito entre um grupo e 

uma organização) e a internalização (conversão de conhecimento explícito para 

tácito de uma organização para um indivíduo). 

A geração do conhecimento se inicia com a socialização, passando pelos 

quatro modos de conversão de conhecimento, que após a internalização, por parte 

do indivíduo, gerará novo conhecimento tácito, que reinicia a geração do conheci-

mento, formando uma espiral (conforme a Figura 2.4). 

 

 

Figura 2.4 – Espiral do conhecimento – Nonaka e Takeuchi (2008) 

  

 

A memória compartilhada (ou memória de grupo) é a representação da 

memória coletiva no ambiente de trabalho colaborativo. É o conhecimento necessá-
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rio que é compartilhado entre os indivíduos do grupo para que as atividades possam 

ser desempenhadas (PIMENTEL E FUKS, 2011). 

A memória compartilhada é o aspecto que proporciona a gravação do 

processo completo de interação dos membros do grupo. Essa gravação inclui até 

mesmo a comunicação realizada entre eles (denominada memória de processo), 

bem como a dos artefatos do produto e sua história (denominada memória de produ-

to). Assim, é formado um histórico completo do projeto, que pode ficar disponível 

para consultas diretas, indiretas ou estatísticas (MISTRIK, 2010).  

Diversas ferramentas possuem mecanismos de memória compartilhada, 

desde ferramentas de gerenciamento de projetos (que permitem saber quem traba-

lhou sobre um determinado processo) até mesmo ferramentas de controle de versão 

(que permitem um histórico sobre o código fonte de versões anteriores do produto).  

Deve-se tomar cuidado para não acabar confundindo o aspecto de espa-

ço compartilhado com o aspecto de memória compartilhada. Enquanto uma se ocu-

pa de permitir que determinadas pessoas possam interagir sobre um conjunto de 

artefatos (espaço compartilhado), a outra se preocupa com a forma de armazenar 

um histórico dessa interação, permitindo que novas versões do artefato sejam cria-

das e as anteriores sejam mantidas como uma “história” de evolução do produto 

(memória compartilhada). 

Um exemplo de ferramenta que suporta os dois aspectos é o controle de 

versão. O controle de versão provê um local onde estão os artefatos (códigos fontes, 

modelos, etc.) que compõem o produto (software), ou seja, o espaço compartilhado. 

Uma vez alterado um artefato, uma nova versão do mesmo é criada, mantendo-se a 

versão anterior como uma versão histórica (memória compartilhada) (MISTRIK, 

2010). 

Procurar-se-á, neste estudo, levantar quais ferramentas são utilizadas por 

equipes ágeis de desenvolvimento distribuído de software que dão suporte, entre 

outros aspectos, à memória compartilhada, seja ela memória de grupo ou memória 

de produto.  
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2.2 A METODOLOGIA ÁGIL DE DESENVOLVIMENTO 

A metodologia clássica, também conhecida por metodologia orientada a 

documentação, sugere uma abordagem organizada de etapas para o desenvolvi-

mento de um software e todas essas etapas devem ser bem documentadas (PRES-

SMAN; MAXIM, 2016). Na etapa inicial (comunicação) é feita uma especificação de 

requisitos do cliente, onde todos os requisitos devem ser identificados. Depois en-

caminha para a etapa de planejamento, onde há a organização completa da reali-

zação do projeto através de um plano de projeto de software, que descreve o crono-

grama e estimativas para a conclusão do projeto. Em seguida, inicia a Modelagem, 

onde são criados modelos de apoio para a construção do projeto. Após é feita a 

Construção, onde é criado o projeto através da codificação e são realizados testes 

para a verificação de erros de codificação. Por fim, é realizada a Entrega, onde o 

produto é entregue e qualificado pelo cliente, produzindo assim valiosos feedbacks. 

Ao final dessas etapas, um software completo é desenvolvido e entregue ao cliente. 

Na Figura 2.5 é mostrado, em forma de diagrama o padrão mais antigo da engenha-

ria de software, o modelo em cascata, que utiliza o conceito da metodologia clássica 

(PRESSMAN; MAXIM, 2016). 

 

 

 

Figura 2.5 – O Modelo Cascata – Pressman e Maxim (2016) 

 

Os problemas do Modelo Cascata se encontram na tentativa de determi-

nar a maior parte ou todos os requisitos antes da construção do software, na quanti-

dade de modelos que são deixados na etapa de modelagem e ainda na tentativa de 

seguir um cronograma bem definido até o final. Dessa forma, no final do projeto, ha-
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verá uma quantidade grande de documentação, ainda podendo haver grande possi-

bilidade da insatisfação do cliente por seus requisitos não terem sido compreendidos 

na etapa inicial do projeto e com o cronograma atrasado. O estudo realizado por 

Boehm e Paccio (1988 apud LARMAN, 2007) revelou que um projeto de software 

sofre cerca de 25% de modificações nos requisitos. Isso reforça a ineficiência do 

Modelo Cascata em desenvolver softwares, pois requisitos mudam esse tipo de mo-

delo que não é preparado para mudanças de requisitos durante todo o projeto.   

Tendo em vista as complicações evidenciadas na utilização do Modelo 

Cascata e a fim de solucioná-las, foram realizados aprimoramentos, que resultaram 

em novos modelos fundamentados no conceito da metodologia clássica, tais como o 

Modelo V, que é um modelo que teve pouca variação ao Modelo Cascata e se ca-

racteriza por realizar paralelamente as etapas de desenvolvimento e testes, ou seja, 

realizando validações após cada etapa do processo. O Modelo de Prototipação 

que adota a ideia de construir um protótipo do sistema ao final de cada iteração e, 

após guardar as informações úteis, descartá-lo, auxiliando o processo de identifica-

ção de requisitos a todos os interessados no sistema, proporcionando assim uma 

visão do sistema final ao cliente. Também o Modelo Espiral, que aglomera as me-

lhores características do Modelo Cascata e do Modelo de Prototipação, adicionando 

o processo de análise de riscos na etapa de planejamento, onde a cada iteração os 

riscos são reduzidos e o software vai sendo evoluído progressivamente, sendo con-

siderado um modelo realista para projetos de grande escala. Apesar dos esforços, 

os resultados obtidos desses novos modelos não atenderam totalmente as deman-

das da engenharia de software (PRESSMAN; MAXIN, 2016). 

No mundo atual, considerando a alta competitividade e as mudanças re-

pentinas de mercado, há a necessidade, muitas vezes uma obrigatoriedade, de se 

fornecer respostas ágeis. Sendo assim, a proposta da metodologia ágil é ser ao 

mesmo tempo rápida, capaz de fazer entregas incrementais do software em desen-

volvimento, e eficaz, acatando facilmente possíveis mudanças nos requisitos, por 

parte do cliente, que vai aos poucos usando e validando o software, conforme seus 

anseios (PRESSMAN; MAXIN, 2016). Essa metodologia é pensada para prever futu-

ras alterações. Isto é, as equipes de desenvolvimento de software não são pegas de 

surpresa em mudanças de requisitos, mesmo na etapa final do projeto, evitando 

possíveis impactos significativos no custo e tempo (PRESSMAN; MAXIN, 2016). 
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A metodologia ágil teve sua afirmação através do Manifesto Ágil, em 

2001, cujo objetivo era quebrar os paradigmas da metodologia clássica de desenvol-

vimento de software. Tal metodologia propõe um conjunto de princípios de desen-

volvimento que satisfaçam o cliente, pois seus princípios implicam o desenvolvimen-

to eficiente através de pouca documentação, equipes pequenas e motivadas, entre-

gas incrementais do software em desenvolvimento, clareza no desenvolvimento e a 

contínua comunicação entre a equipe e o cliente. O foco maior do desenvolvimento 

é direcionado a resultados rápidos e perceptíveis ao cliente, porém práticas da análi-

se e do projeto prevalecem, com pouca prioridade (PRESSMAN; MAXIM, 2016). Os 

13 Princípios ágeis são descritos a seguir (LARMAN, 2007, p. 57): 

i. Nossa prioridade mais alta é satisfazer o cliente por meio de entre-

ga pronta e contínua de software de valor. 

ii. Acolher modificação de requisitos, mesmo no final do desenvolvi-

mento. Processos ágeis valorizam a modificação para vantagem 

competitiva do cliente. 

iii. Entregar software funcionando com frequência (de poucas sema-

nas a poucos meses), preferencialmente usando uma escala de 

tempo menor. 

iv. O pessoal do negócio e os desenvolvedores devem trabalhar jun-

tos diariamente ao longo do projeto. 

v. Construir projetos em volta de indivíduos motivados. Dê a eles o 

ambiente e o apoio que necessitam e confie que eles vão fazer o 

serviço. 

vi. O método mais eficiente e efetivo para levar informação de e para 

uma equipe de desenvolvimento é a conversa face a face. 

vii. Software funcionando é a principal medida de progresso. 

viii. Processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. 

ix. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem poder man-

ter um ritmo constante indefinidamente. 

x. Atenção contínua para a excelência técnica e para um bom projeto 

aumenta a agilidade. 
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xi. Simplicidade – a arte de maximizar a quantidade de trabalho não 

realizada – é essencial. 

xii. As melhores arquiteturas, requisitos e projetos surgem de equipes 

auto organizadas. 

xiii. Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais 

efetiva, depois sintoniza e ajusta o seu comportamento de acordo 

com isso. 

Os princípios ágeis tratam dos valores com os quais uma equipe ágil tra-

balha, ou seja, os princípios visam a priorização do cliente, sua satisfação, flexibili-

dade do projeto, frequência das entregas de software funcionando e sendo validado, 

trabalho conjunto de equipe de desenvolvimento e cliente, motivação da equipe, co-

municação constante, sustentabilidade, revisão, simplicidade, organização e auto 

avaliação. 

O Manifesto Ágil foi assinado em 2001 por 17 profissionais de software 

que adotavam métodos iterativos e ágeis, antes da formalização do termo. O Mani-

festo possui uma declaração de valores e princípios que fundamentam o desenvol-

vimento de práticas leves ou, como são comumente conhecidos hoje, métodos 

ágeis. O manifesto é composto por 4 valores, onde se encontram filosofias para a 

boa prática da agilidade (LARMAN, 2007, p. 57):   

 

1. Indivíduos e interações vêm antes de processos e ferramentas; 

2. Software funcionando vem antes de documentação abrangente; 

3. Colaboração do cliente vem antes de negociação de contrato; 

4. Resposta à modificação vem antes de um plano em andamento. 

 

Segundo Jacobson (2002, apud PRESSMAN; MAXIN, 2016, p.68), a agi-

lidade se tornou a palavra chave para caracterizar um processo de software moder-

no, que produz respostas rápidas e adequadas para o desenvolvimento de software. 

Entretanto, agilidade não está só atrelada a respostas rápidas, mas também a res-

postas rápidas e eficazes, com entregas incrementais do produto para que os clien-

tes sejam capazes de observar e avaliar suas funcionalidades antes do produto final, 



 33 

pois quando se trata de desenvolvimento de software, mudanças se fazem presen-

tes e é preciso dar o suporte necessário a elas.  

Para isso, é necessário, de acordo com um dos quatro valores do Mani-

festo, o relacionamento entre cliente e a equipe de desenvolvimento de software. Tal 

relacionamento possibilita a realização de feedbacks significativos, tendo o cliente 

como atuante junto ao processo de desenvolvimento. 

Com isso pode-se afirmar que a metodologia ágil é mais adaptável a mu-

danças e possibilita entregas mais rápidas que o modelo clássico, além de haver 

maior conhecimento sobre o software por parte do cliente e o software desenvolvido 

fica adequado ao pedido do cliente. Por sua vez, o modelo clássico obtém vantagem 

no planejamento, já que todas as etapas são seguidas em uma ordem sequencial 

com documentações abrangentes. Com a Figura 2.6, é possível demonstrar a dife-

rença na entrega de valor, bem como o impacto de uma mudança nos requisitos, 

com o passar do tempo, entre o Modelo Cascata e a metodologia ágil (ARAUJO, 

2017). 

 

Figura 2.6 – Cascata X Ágil – Adaptado de Araujo (2017)  

 

Existem vários métodos que se baseiam nos princípios do Manifesto Ágil, 

cada um com suas especificidades. Podemos citar como exemplos: Extreme Pro-

gramming - XP (MILLER E ASTEL, 2002), IndustrialXP (TABAKA, 2006), Scrum 
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(CRUZ, 2018), Lean (SHALLOWAY, BEAVER e TROTT, 2009), Método de Desen-

volvimento de Sistemas Dinâmicos - DSDM (STAPLETON, 1997), Modelagem 

Ágil - AM e Processo Unificado Ágil (AMBLER, 2002), sendo o XP, o Scrum e o 

Lean as metodologias ágeis mais conhecidas e utilizadas atualmente, segundo 

Araújo (2017).  

Nas seções seguintes serão apresentadas as metodologias ágeis mais 

utilizadas atualmente. 

2.2.1 EXTREME PROGRAMMING - XP 

O Extreme Programming (XP) foi criado baseando-se em práticas de en-

genharia de software utilizadas em um projeto, que teve Kent Beck como seu líder 

no decorrer da sua execução. O projeto era de um sistema que já se encontrava 

atrasado, com o custo acima do previsto e com resultados pouco significativos. Ape-

sar da situação do projeto, Kent Beck o assumiu e conseguiu, rapidamente, fazer a 

entrega do sistema com qualidade, guiando a equipe através de uma proposta ex-

trema. O XP combina práticas adequadas de desenvolvimento de software com 

abordagens colaborativas com a equipe, tornando assim o desenvolvimento eficien-

te. Na Figura 2.7 são apresentados as quatro atividades metodológicas que com-

põem todo o processo do XP. Valores como feedback, coragem, respeito, comunica-

ção e simplicidade são estimulados, sendo fundamentais para as rápidas entregas 

incrementais do software (PRIKLADNICKI et. al., 2014). 
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Figura 2.7 – O processo do Extreme Programming (XP) – Pressmam e Maxim (2016) 

2.2.2 SCRUM 

A ideia do Scrum foi criada inicialmente no estudo publicado por Takeuchi 

e Nonaka em 1986, como um modelo de gerenciamento de projetos em empresas 

de fabricação de automóveis e produtos de consumo. Neste estudo, os autores per-

ceberam que equipeis pequenas e multifuncionais nos projetos retornavam ganhos 

significativos, comparando-se essa eficiência à formação Scrum das equipes de 

Rugby. Em 1995, o Scrum foi formalizado e aplicado ao desenvolvimento de softwa-

re por Ken Schwaber. O Scrum utiliza uma variedade de práticas leves e diretas que 

possuem importância grande ao projeto de desenvolvimento de um software. Com 

estas práticas, a equipe se adapta a mudanças do software em desenvolvimento e é 

capaz de realizar rápidas entregas incrementais. O Scrum possui um conjunto de 

sprints, um padrão de processo, onde em cada sprint são realizadas cinco atividades 

metodológicas, sendo elas: requisitos, análise, projeto, evolução e entrega. Na Figu-

ra 2.8 é apresentado o processo completo do Scrum, onde ao final de cada sprint é 
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feita uma entrega incremental do produto para o cliente (PRIKLADNICKI; et. al., 

2014).  

 

Figura 2.8 – Fluxo do processo Scrum – Pressman e Maxim (2016) 

2.2.3 LEAN 

A metodologia Lean de desenvolvimento foi criada baseando-se nos prin-

cípios do Sistema Toyota de Produção que mantém o foco de impedir gastos desne-

cessários. Possui termos adequados para cada tipo de gasto, como Muda que é os 

gastos em atividades insignificantes para o cliente, Muri que é o gasto total de re-

cursos e Mura que são os famosos bugs em softwares e suas causas. Lean também 

proporciona autonomia para a equipe, acabando por deixar os gestores de projeto 

como auxiliares. As decisões são tomadas pela base da pirâmide da equipe que 

possui conhecimentos adequados para tomar aquela decisão, possibilitando a redu-

ção de desperdícios. A Figura 2.9 mostra uma abordagem de Lean no desenvolvi-

mento ágil em formato de pirâmide, chamada de “A dinâmica de pirâmide Lean”. Ela 

é dividida em três partes essenciais: estratégia, que exibe valores principais do Ma-

nifesto Ágil e do Lean, e também é onde são definidas as estratégias de negócios, a 
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visão e a percepção de valor; gestão, que aplica esses valores, estratégias de ne-

gócio e visão, com a utilização de ferramentas para auxiliar no processo; e enge-

nharia, que é fortemente ligada a práticas ágeis de engenharia de software 

(PRIKLADNICKI; et. al., 2014). 

 

Figura 2.9 – A dinâmica da pirâmide Lean – Prikladnicki et. al. (2014) 

Outros modelos de processos ágeis também enfatizam a colaboração 

humana e a auto-organização das equipes, mas definem suas próprias atividades 

metodológicas e selecionam diferentes pontos de ênfase (PRESSMAN; MAXIM, 

2016).  

 

2.3 TRABALHOS RELACIONADOS 

Buscando aprofundar-se nas ferramentas adotadas por equipes ágeis, 

bem como em quais aspectos colaborativos, suas motivações, seus principais usos, 

finalidades e limitações, esta seção visa apresentar estudos encontrados que pos-

suem objetivos semelhantes a este estudo, considerando também suas diferenças.  
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Raith, Richter e Lindermeier (2017) visaram produzir uma solução de ges-

tão de projeto que possibilitasse uma combinação entre mídias físicas para obtenção 

de informações relevantes, com a capacidade de compartilhar tais informações para 

toda a equipe ágil distribuída geograficamente. A fim de obter tal solução, os autores 

decidiram formar uma compreensão básica sobre como ferramentas de gerencia-

mento de projetos de última geração são usadas no desenvolvimento ágil prático, 

para futuramente esta compreensão ser utilizada em pesquisas desta área. Com a 

preocupação de obterem os melhores resultados na pesquisa, eles buscaram des-

cobrir quais eram as fases de um processo ágil que melhor se encaixavam na solu-

ção proposta. Assim os autores focaram em responder duas questões de pesquisa: 

“De que maneira ferramentas de gerenciamento de projeto são usadas para auxiliar 

projetos de desenvolvimento ágil de software?” e “Quais aspectos e características 

de ferramentas de gerenciamento de projeto são vistas como um benefício ou des-

vantagem em desenvolvimento ágil de software?”.  

Objetivando obter respostas a essas perguntas, foram realizadas cinco 

entrevistas, armazenadas em áudio, com coaches experientes na área de desenvol-

vimento ágil de software. Para a primeira pergunta, com as informações obtidas pe-

las entrevistas, os autores citam seis fases do processo ágil e discutem como estas 

coincidem com a proposta. As seis fases são: visão do produto, reunião de planeja-

mento de iteração, fase de desenvolvimento, reunião diária de stand-up, reunião de 

revisão e retrospectiva. Para a segunda pergunta os autores realizaram 3 divisões 

de aspectos: desvantagem, benefícios e potenciais para melhoria. Em cada divi-

são foram citadas as características das ferramentas, no aspecto desvantagem: 

flexibilidade restrita e graus limitados de liberdade no uso da ferramenta, problemas / 

esforços iniciais, reduzida interação do grupo, problemas de sincronização, menos 

uso de mídia que suporte a criatividade e trabalho em equipe, falta de ponto de en-

contro central, reunião menos eficiente, interação multiusuário é restrita, clareza re-

duzida de representações de data e tendência para notas menos pessoais. No as-

pecto benefícios: artefatos ou dados adicionais podem ser anexados diretamente a 

um requisito, arquivamento automatizado de dados de projeto relevantes, filtragem / 

pesquisa rápida de requisitos, geração automatizada e visualização de figuras-chave 

relevantes, acesso remoto e compartilhamento de tela. No aspecto potenciais para 

melhoria: previsões para apoiar a visualização mais detalhada do progresso do pro-
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jeto, o controle de projetos e o suporte a processos tradicionais e ágeis para facilitar 

as transições. 

 Ao final do estudo os autores concluíram que há a possibilidade de uma 

pesquisa futura sobre a proposta, confirmando que não existe uma solução única. O 

estudo dos autores acima citados diverge do presente estudo, dado que o foco dos 

mesmos é especificamente em gestão de projetos, enquanto este se preocupa com 

a colaboração de forma mais abrangente do que a coordenação. 

Cockburn A. (2004) realizou um estudo onde desejava descobrir “o que 

uma caixa de ferramentas ágil contém?”, onde caixa de ferramentas ágil pode ser 

dita como um aglomerado de ferramentas que auxiliam as atividades de equipes 

ágeis. Para isso, ele iniciou discussões sobre algumas ferramentas em 4 grupos de 

discussão no Yahoo focados em desenvolvimento ágil e, a partir da interação dos 

participantes, ele obteve outras ferramentas. Adquirindo uma diversidade de ferra-

mentas desses grupos, ele as dividiu em 2 grupos: ferramentas por propósito e 

ferramentas por forma. O grupo de ferramentas por propósito, foi dividido em 4 

subgrupos: contratação, colaboração, comunicação e gestão. O grupo de ferramen-

tas por forma, foi dividido em 6 subgrupos: ambiental, social, física, processo, pen-

samento e baseado em computador.  

Ao final, Cockburn realizou uma reflexão sobre sua pesquisa, onde o 

mesmo se surpreendeu com a vasta quantidade de ferramentas que são requisita-

das pelas equipes ágeis, com o retorno de ferramentas que estendem o ciclo de con-

tratação e com a grande importância e variedade de ferramentas situadas no sub-

grupo social. Cockburn também citou a importância do quadro branco como uma 

ferramenta social, e sua eficiência no fluxo de aprendizado em conjunto. O que se 

difere deste trabalho é o fato dele apenas citar as ferramentas e agrupá-las. Em 

nosso trabalho objetivamos não apenas citar quais ferramentas são adotadas por 

equipes ágeis e agrupá-las em qual tipo de colaboração, mas também dizer quais 

são as mais usadas, suas motivações, funções e limitações. Além do nosso trabalho 

ser baseado apenas em literatura, enquanto Cockburn busca opiniões externas.  

Bin-Hezam e Alyahya (2016) realizaram um estudo sobre o “gerenciamen-

to do envolvimento do cliente em projetos ágeis distribuídos globalmente”. Neste es-

tudo, os autores selecionaram 36 ferramentas (adotadas tanto pela metodologia 

clássica quanto pela metodologia ágil), que de alguma forma auxiliam o envolvimen-
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to do cliente com a equipe de desenvolvimento. Os autores também definem quais 

são as etapas de desenvolvimento do projeto onde há o envolvimento com cliente, 

sendo elas: Planejamento, Análise de Requisitos, Teste de Aceitação e Liberação. 

Além disso, foram descritos quais são os métodos tradicionais de envolvimento do 

cliente em projetos de software ágil distribuídos, sendo eles: usar proxy de cliente, 

se deslocar ao local do cliente e usar tecnologias de comunicação avançadas. No 

final do estudo de Bin-Hezam e Alyahya, nota-se uma semelhança com este estudo 

no que concerne a citação de ferramentas e suas funções. Foi realizada a relação 

entre as 36 ferramentas com 7 mecanismos de envolvimento do cliente, fornecidos 

pelas próprias ferramentas, que são: Fóruns, Wikis e Documentação de Software; 

Adição de ideias ou pedidos; Fornecimento de feedback; Priorização de uma história 

de usuário; Controle do Status; Recebimento de notificações e Gerência de histórias 

de usuários. Nessas relações foram ditas se uma ferramenta suporta, suporta parci-

almente ou não suporta os mecanismos de envolvimento, sendo apresentadas atra-

vés de uma tabela. 

 Os autores concluíram que até o momento não há ferramentas com fun-

cionalidades totalmente satisfatórias para dar suporte em atividades que envolvam 

seus clientes em projetos distribuídos, afirmando que todas as ferramentas para tal 

fim são limitadas ou que todos os processos de envolvimento do cliente são total-

mente omissos pelas ferramentas. Também complementaram que funcionalidades 

inovadoras das ferramentas relacionadas ao uso de computador podem ajudar nes-

ses processos, porém ratificam que a comunicação com o cliente de forma informal 

é essencial para se aproximar do mesmo. Os autores afirmam ainda que, depender 

totalmente de humanos para identificar e coordenar o quão mudanças técnicas po-

dem afetar o envolvimento do cliente é utópico. Dentre as diferenças, podem ser ci-

tadas a seleção de ferramentas, onde neste estudo foram pesquisadas somente fer-

ramentas que são adotadas por equipes ágeis enquanto esse trabalho relacionado 

cita tanto ferramentas utilizadas por equipes ágeis quanto ferramentas utilizadas por 

equipes que utilizam a metodologia clássica. Além disso, o trabalho relacionado é 

focado apenas em ferramentas que apoiam o envolvimento do cliente, enquanto es-

te estudo foca em ferramentas que colaboram com todas as etapas do desenvolvi-

mento do software. 
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2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As equipes que utilizam metodologias ágeis fazem uso de ferramentas co-

laborativas para auxiliar no desenvolvimento de softwares. Segundo Lanubile (2010, 

apud PRESSMAN; MAXIN, 2016), é de suma importância esta utilização, pois com 

elas o desenvolvimento de software em equipe se torna menos custoso, automatiza-

do e controlado.  

A grande maioria dos métodos ágeis de desenvolvimento de software tem 

como premissa básica a comunicação. Por esse motivo, os métodos ágeis são mais 

aplicados a equipes colocadas. Por outro lado, a adoção de métodos ágeis por equi-

pes distribuídas é uma realidade cada vez maior atualmente, o que demanda, natu-

ralmente, ferramentas de colaboração para a realização de suas atividades. 

Para equipes em que seus membros se encontram geograficamente dis-

tantes, nem todos os tipos de ferramentas de colaboração são adequados, como as 

ferramentas de coordenação e de controle, pela carência da comunicação gerada 

pela distância entre os membros. Porém, é de suma importância, exatamente pela 

falta da presença física, a adoção de ferramentas que possuam mecanismos de per-

cepção, para alertar um determinado usuário de alguma informação que requeira 

sua atenção. 

Pelo mesmo motivo da dispersão geográfica, é necessário que as ferra-

mentas de cooperação utilizadas por tais equipes sejam dotadas de mecanismos de 

comunicação, possibilitando a colaboração na execução das atividades a partir da 

troca de informações entre os membros do grupo. Também se torna necessário o 

suporte à formação da memória compartilhada, seja do grupo e/ou do produto. 

A quantidade de estudos analisados revela a escassez de estudos relaci-

onados a temática de ferramentas utilizadas por equipes ágeis. Apesar de aborda-

rem ferramentas, o cenário se agrava por nenhum desses ter como foco de pesquisa 

ferramentas relacionadas a aspectos de colaboração, o que reforça a necessidade 

de novas pesquisas acerca da relação de ferramentas utilizadas por equipes ágeis e 

seus usos em aspectos colaborativos. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 Este capítulo visa introduzir o processo usado para a realização da Revi-

são Sistemática da Literatura (RSL) proposta, bem como apresentar a RSL executa-

da para a presente pesquisa. 

3.1 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA (RSL) 

Revisão Sistemática da Literatura (RSL) é o processo de revisão que visa 

identificar, analisar, selecionar, interpretar e sumarizar estudos disponíveis (na litera-

tura atual) que são relevantes para um tópico de pesquisa ou fenômeno que se este-

ja estudando (KITCHENAM et al., 2004; BIOLCHINI et al., 2005; apud FELIZARDO 

et al., 2017). 

Os estudos individuais, buscados na literatura, e que são considerados 

para a realização da RSL são denominados estudos primários, sendo a RSL consi-

derada um estudo secundário (KITCHENAM & CHARTERS, 2007 apud FELIZARDO 

et al., 2017). 

Uma RSL se utiliza de uma metodologia bem definida para identificar, 

analisar e interpretar as pesquisas relevantes disponíveis para uma determinada 

questão ou área de interesse. O processo precisa ser feito de forma que essa análi-

se seja abrangente, imparcial e repetível. As RSLs são bastante comuns na área da 

Medicina (de onde tiveram origem), e têm despertado interesse em outras áreas, 

como a Engenharia de Software (FELIZARDO et al, 2017). 

Uma RSL é conduzida através de um processo que possui uma sequên-

cia de fases bem definidas, para que a mesma seja conduzida de forma a apresentar 

uma avaliação justa e rigorosa sobre um determinado tópico de pesquisa.  
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Uma RSL se inicia com o estabelecimento de um protocolo, que é um do-

cumento que formaliza a execução de uma RSL, definindo as questões de pesquisa 

que serão abordadas, a estratégia de busca e os critérios de inclusão e exclusão de 

estudos, critérios de extração e sumarização dos dados, de forma que outros pes-

quisadores possam reproduzir a RSL usando tal protocolo. 

Assim como a busca automática, efetuada nas bibliotecas digitais, e ma-

nual, existe o procedimento de Snowballing, que visa identificar mais estudos primá-

rios, com base nas referências e nas citações dos estudos primários pré-

selecionados na busca automática e/ou manual (FELIZARDO et al, 2017). No traba-

lho de Wholin (2014) são apresentadas as diretrizes para a execução das buscas 

usando o procedimento de Snowballing. A estratégia é dividida em Backward Sno-

wballing e Forward Snowballing. No Backward Snowballing são analisadas as refe-

rências usadas em cada estudo pré-selecionado, buscando obter, nessas referên-

cias, mais estudos relevantes para a pesquisa. Já no Forward Snowballing, as bus-

cas são pelas citações, ou seja, são analisados os estudos que citaram os estudos 

pré-selecionados nas buscas. Esse processo se repete, para cada estudo novo obti-

do através de um dos processos, até que não tenha mais nenhum novo estudo rele-

vante a ser adicionado.  

3.2 RSL SOBRE COLABORAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO ÁGIL 

A necessidade de se desenvolver uma RSL sobre quais ferramentas co-

laborativas são usadas por equipes de desenvolvimento ágil surgiu por conta do 

número muito grande de ferramentas disponíveis nos dias de hoje, que suportam 

diversas atividades ligadas ao processo de desenvolvimento de software, versus a 

pouca informação que trate exatamente desse tópico na literatura. 

O primeiro passo foi definição do protocolo da revisão, junto com a formu-

lação das questões de pesquisas relacionadas ao objetivo dessa RSL. Foram levan-

tadas 5 questões de pesquisa: 

• QP1 - Quais ferramentas de colaboração são usadas por equipes 

que adotam métodos ágeis? 
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• QP2 - Em qual tipo de colaboração (coordenação, comunicação, 

percepção, cooperação ou memória compartilhada) tais ferramen-

tas são utilizadas? 

• QP3 - Por quais razões essas ferramentas são adotadas (benefí-

cios apresentados, custos baixos ou inexistentes, etc.)? 

• QP4 - Quais funcionalidades dessas ferramentas são mais citadas? 

• QP5 - Quais limitações dessas ferramentas são mais citadas? 

 

A abordagem PICO (Population, Intervention, Comparison, Outcome) foi 

utilizada para derivar os termos para a busca nas bases de dados (FELIZARDO et 

al., 2017). A abordagem PICO é uma abordagem derivada da Medicina, onde: 

P (população, paciente ou problema) – pessoas, pacientes ou problemas 

afetados pela intervenção usada; I (intervenção) – normalmente usado em medicina 

para fatores prognósticos, exposições ou o que se pretende fazer para o paciente. 

No caso da Engenharia de Software, seriam os métodos, procedimentos ou tecnolo-

gias que serão estudados; C (comparação) – principais alternativas para comparar 

com a intervenção; O (outcome, ou resultados) – fatores considerados importantes 

para caracterizar o que está sendo investigado.  

Como população foram usados: método ágil (agile method) e desenvolvi-

mento ágil (agile development). Como intervenção, foram usados: colaboração, co-

laborativo, groupware, comunicação, coordenação, cooperação, percepção, memó-

ria compartilhada e espaço compartilhado (collaboration, collaborative, groupware, 

communication, coordination, cooperation, awareness, shared memory, shared spa-

ce). Comparação não foi usada na busca por não se aplicar à situação em particular. 

Como resultados (outcome) foi usado apenas o termo ferramenta (“tool”), uma vez 

que as pesquisas iniciais estavam trazendo muitos resultados irrelevantes. Dessa 

forma, com o uso de conectores OR e AND, foi definida a string de busca para ser 

usada nas pesquisas junto às bases de dados: 

("agile method"  OR  "agile development" )  AND  ( collaboration  OR  col-

laborative  OR  groupware  OR  communication  OR  coordination  OR  

cooperation  OR  awareness  OR  "shared memory"  OR  "shared space" )  

AND  ( tool ) 
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As bases escolhidas para realizar as buscas foram a Scopus 

(https://www.scopus.com/) e a IEEE Xplore (http://ieeexplore.ieee.org). Mourão et al. 

(2017) indicam que o uso da Scopus é suficiente quando se adota uma estratégia de 

RSL combinada com Snowballing. Apesar desse indicativo, seremos conservadores 

em adotar, também, a IEEE Xplore. 

Os critérios utilizados para inclusão de estudos (CI) foram: 

• CI1: Artigos que respondam às questões de pesquisa, no todo ou em 

parte.  

• CI2: O artigo deve ser um estudo primário, que tenha passado pelo 

processo de revisão por pares. 

• CI3: O artigo deve estar escrito em inglês. 

• CI4: O artigo deve estar disponível de forma integral e gratuita para os 

pesquisadores (ou obtido através de contato com o autor). 

Os critérios utilizados para exclusão de estudos (CE) foram: 

• CE1: Não selecionar estudos onde as palavras-chave não forem 

mencionadas no título, resumo e/ou texto completo (exceto nos cam-

pos de palavras-chave, agradecimentos, biografia dos autores, refe-

rências e anexos/apêndice) e não há variações dessas palavras-

chave (exceto o plural). 

• CE2: Não selecionar estudos em que as palavras-chave são usadas 

em um sentido que não respondam às questões de pesquisa, no todo 

ou em parte. 

O processo de seleção dos estudos primários teve como passo inicial a 

busca nas bases selecionadas. Os resultados dessas buscas foram importados e 

trabalhados no StArt1, ferramenta desenvolvida pelo Laboratório de Pesquisa em 

Engenharia de Software (LAPES) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), 

que visa apoiar o planejamento e execução de RSLs. Após as buscas, o próximo 

passo foi a primeira seleção dos estudos, realizado através da leitura dos títulos, 

resumos e palavras-chave, sendo sinalizados na ferramenta StArt quais são os es-

tudos não relevantes após cada fase. Esses, que passaram pela primeira seleção, 

foram submetidos a uma nova seleção, onde os estudos foram lidos na íntegra. A 

                                            

1 Disponível em: http://lapes.dc.ufscar.br/tools/start_tool 
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Tabela 3.1 e a Figura 3.1 resumem os quantitativos de estudos resultantes após ca-

da uma das fases: 

Tabela 3.1: Retorno das buscas e análises dos estudos. 

DADOS DO RETORNO DAS BUSCAS E ANÁLISES DOS ESTUDOS 

Retorno das Buscas 425 estudos 

Após a remoção dos duplicados 395 estudos 

Após a leitura dos títulos, resumos e palavras-chave 85 estudos 

Após a obtenção integral do texto dos estudos  81 estudos 

Após a leitura completa dos estudos 42 estudos 

 

 

Figura 3.1 – Representação gráfica das buscas e análises nas duas bases usadas 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos da análise dos 42 estudos 

selecionados (relacionados no Apêndice I). A pesquisa foi efetuada em fevereiro de 

2018, revelando estudos compreendidos entre 2003 e 2017, conforme o Gráfico 4.1. 

 

Gráfico 4.1: Frequência de estudos por ano de publicação 

Como não era previsto filtrar os estudos por ano de publicação, foram ob-

tidos estudos dentro de um período de aproximadamente 15 anos, o que, em termos 

de tecnologia, é um tempo considerável para mudanças. Muitas ferramentas nascem 

(e algumas até morrem) dentro do prazo de 15 anos. Inclusive obteveram-se, como 

retorno, algumas ferramentas não tecnológicas usadas por equipes ágeis. 

Para as respostas às questões de pesquisa, alvo da seção subsequente, 

somente foram considerados o que foi exposto pelos autores sobre as ferramentas 

citadas, sem, contudo, julgar se essas ferramentas atendem a outros aspectos de 

colaboração, além dos citados pelos autores. Procurou-se, assim, não fazer julga-

mentos parciais, baseados nas ferramentas que conhecemos, desprezando as que 

não são conhecidas, mas que também possam atender a aspectos não menciona-

dos pelos autores. 
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4.1 RESPOSTAS ÀS QUESTÕES DE PESQUISA 

QP1 - Quais ferramentas de colaboração são usadas por equipes que 

adotam métodos ágeis? 

QP2 - Em qual tipo de colaboração (coordenação, comunicação, percep-

ção, cooperação ou memória compartilhada) tais ferramentas são utilizadas? 

Com relação às questões de pesquisa 1 e 2, os resultados foram separa-

dos em 3 categorias: ferramentas não relacionadas a uso de computador (Tabela 

4.1), ferramentas relacionadas a uso de computador, porém mencionadas de forma 

genérica (Tabela 4.2) e ferramentas citadas com suas marcas comerciais (Tabela 

4.3). Os estudos foram identificados com a inicial ES (de Estudos Selecionados), 

juntamente com uma numeração sequencial, de acordo com a ordem retornada nas 

buscas. 

Tabela 4.1: Ferramentas levantadas não relacionadas a uso de computador 

Nome da 
ferramenta 

Comunicação Coordenação Percepção Cooperação 
Memória 

Compartilha-
da 

Kanban físico  [ES01]    

Parede física 
(The Wall) 

[ES09]   [ES09]  

Quadro na 
parede 

[ES06][ES09] 
[ES12] 

[ES06] 
[ES12] 

 
[ES06][ES09] 

[ES12] 
 

Status Board [ES12] [ES12]  [ES12]  

Story Card [ES06]   [ES06]  

Telefone [ES39][ES37]     

 

Ao contrário do que se poderia supor, a maior parte dos estudos que ci-

tam ferramentas manuais (não relacionadas a uso de computador) não são ligados 

aos estudos mais antigos da pesquisa. Estudos de 2017 (ES01), 2016 (ES03), 2015 

(ES37), 2014 (ES06), 2011 (ES09), 2008 (ES12) e 2007 (ES39) citam essas ferra-

mentas manuais. Inclusive, o uso de telefone sendo citado em estudo bem recente, 

de 2015. 
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A ferramenta manual mais citada foi o quadro na parede, muito usado por 

equipes ágeis, onde se divide o quadro em colunas contendo as estórias de usuá-

rios, se as mesmas estão por fazer, em progresso, em verificação ou prontas, con-

forme Figura 4.1. Outras ferramentas manuais também poderiam ser consideradas 

como “variações” do quadro na parede (White Board), como, por exemplo, Kanban, 

parede física (direto na parede, sem o quadro), Status Board e até Story Cards (que 

podem estar na parede, fixos em um quadro). 

 

 

Figura 4.1 – Exemplo de um White Board, usado por equipes ágeis  

Apesar de se entender que algumas ferramentas, mesmo sem o auxílio 

de computador, como, por exemplo, o White Board (Figura 4.1), também atendem a 

aspectos como percepção e memória compartilhada, a falta desse relato por parte 

dos autores fez com que a Tabela 4.1 não tenha nenhuma citação a ferramentas 

que suportem os aspectos de percepção e memória compartilhada. 

 



 50 

Tabela 4.2: Ferramentas levantadas genéricas e relacionadas a uso de computador 

Nome da 
ferramenta 

Comunicação Coordenação Percepção Cooperação 
Memória 

Compartilhada 

Áudio  
Conferências 

[ES34][ES23]     

Blog [ES05]     

Browser    [ES08]  

Chat [ES31]     

Compartilhamento 
de Desktop 

[ES34][ES23]   [ES23]  

E-mail 

[ES39][ES37] 
[ES35][ES33] 
[ES32][ES29] 
[ES27][ES11] 

[ES23] 

    

Ferramenta de Inte-
gração Contínua 

   [ES23]  

Fórum [ES05]     

IRC [ES41][ES07]     

Mailing list 
[ES05][ES34] 

[ES07] 
    

Mensageiro  
Instantâneo 

[ES34][ES24] 
[ES23][ES15] 

[ES11] 
    

Sistema de 
Rastreamento 
de Problemas  

 [ES23]    

TaaS (Test-as-a-
Service) 

   [ES30]  

Vídeo  
Conferências 

[ES34][ES23]     

Vídeo  
Documentação 

[ES15]     

Wiki 
[ES05][ES24] 

[ES23] 
[ES19]  [ES05] [ES24][ES23] 

 

Entre as ferramentas citadas de forma genérica, a mais citada foi o e-mail, 

com 9 citações diretas e 3 indiretas (através de mailing list), com estudos compreen-

didos de 2006 a 2016, mostrando que e-mail é uma das formas mais usadas pelas 

equipes para comunicação assíncrona. 
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Tabela 4.3: Ferramentas levantadas e relacionadas a uso de computador (não genéricas) 

Nome da 
ferramenta 

Comunicação Coordenação Percepção Cooperação 
Memória 

Compartilhada 

AgileFant [ES37] [ES37][ES22]  [ES07]  

AOCVS [ES21] [ES21]  [ES21] [ES21] 

Apache Ant    
[ES38][ES36] 

[ES34] 
 

APMAL   [ES26]    

Assembla  [ES22]    

aWall [ES04] [ES04]   [ES04] 

Axosoft  [ES22]   [ES22] 

Borland  
StarTeam 

[ES38] [ES38]  [ES38] [ES38] 

BT Meet Me [ES38]     

BugZilla    [ES36][ES24]  

Capistrano    [ES38]  

Cockpit  [ES30]    

Colecce [ES40] [ES40] [ES40] [ES40]  

Confluence     [ES41][ES38] 

Continuum    [ES24]  

Cooper [ES40]  [ES40] [ES40]  

CruiseControl    [ES38][ES36]  

CVS    [ES36] [ES36] 

Easy Backlog  [ES22]    

eGit     [ES07]  

Essential  
Modeler 

   [ES28]  

Exactor    [ES38]  

Excel    [ES03][ES08]  

Feature wall [ES10] [0122-22]  [ES10]  

FitLibrary    [ES28]  

Fitnesse    
[ES38][ES33] 

[ES28] 
 

Flowdock [ES37][ES03] [ES37] [ES37]  [ES37] 

Git    
[ES41][ES37] 
[ES32][ES31] 

[ES18] 
[ES41] 

GitHub [ES37][ES20] [ES18] [ES20] 
[ES37][ES02] 
[ES07][ES32] 
[ES20][ES18] 

[ES32][ES20] 
[ES18] 

Google  
Calendar 

 [ES31]    

Google Chat [ES42]     

Google Code    [ES31]  

Google Docs [ES31]     

Google Groups [ES42][ES31]     

Google  
HangOut 

[ES37][ES07]     

Google Talk [ES35]     

GoogleTest    [ES33]  



 52 

Nome da 
ferramenta 

Comunicação Coordenação Percepção Cooperação 
Memória 

Compartilhada 

HttpUnit    [ES38]  

Hudson    [ES33]  

IBM Rational Team 
Concert (RTC) 

[ES42][ES31] [ES42][ES31] [ES42][ES31] 
[ES42][ES07] 

[ES31] 
[ES42][ES31] 

IBM Telelogic Doors    [ES28]  

Ice Scrum  [ES22]    

Jenkins    [ES32][ES18] 
 
 

Jira   
[ES41][ES22] 

[ES18] 
   

Jmeter    [ES33]  

Junit    
[ES34][ES33] 

[ES32] 
 

Kanban  
eletrônico  

 [ES02]  [ES02]  

Mantis    [ES33]  

Maven    
[ES32][ES24] 

[ES18] 
 

MediaWiki 
 
 

   [ES28] 

Mercurial 
 
 

  [ES35][ES31] [ES35] 

Microsoft Communi-
cator 

[ES38]     

Microsoft Live Mee-
ting 

[ES38]     

Microsoft  
Management Con-
sole 

   [ES08]  

Microsoft Messenger [ES08]     

Microsoft  
SharePoint 

[ES27] [ES27]  [ES27][ES09] [ES27] 

Microsoft  
Visual Studio Team 
System 

[ES28]   [ES28] [ES28] 

Microsoft Windows 
Explorer 

   [ES08]  

Milestone [ES05]   [ES05]  

Mingle  [ES30]    

MockingBird    [ES35]  

NextMove  [ES13] [ES13]  [ES13]  

NUnit    [ES29]  

Outlook [ES08]     

PBWork  [ES35]   [ES35] 

Pivotal Tracker [ES03] [ES17]  [ES03]  

Planbox  [ES22]    

ProxiScientia  [ES07]    

Rally  [ES31]  [ES31]  

Real VNC [ES15]   [ES15]  

Redmine [ES31] [ES31]  [ES31] [ES31] 
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Nome da 
ferramenta 

Comunicação Coordenação Percepção Cooperação 
Memória 

Compartilhada 

Remote Desktop [ES15]   [ES08][ES15]  

Ripple [ES40]   [ES40] [ES40] 

Sangam     [ES40]  

ScrumWorks [ES38] [ES38]  [ES38] [ES38] 

SeeNowDo  [ES22]    

Select Scope Mana-
ger 

   [ES28]  

Selenium    [ES38][ES33]  

Sikuli    [ES33]  

Skype 
[ES03][ES07] 
[ES32][ES19] 

[ES15] 
    

SMaRT    [ES28]  

SNS (Social 
Network  
Service) 

[ES05]     

Subversion    
[ES38][ES34] 
[ES33][ES17] 

[ES38][ES34] 
[ES33][ES17] 

T3 [ES14]   [ES14]  

Testlink    [ES33]  

To-do List [ES05] [ES05]    

Trac [ES34] [ES34]  [ES34] [ES34] 

Trello  [ES32][ES18]    

Twiki [ES36] [ES36]  [ES36] [ES36] 

Use-Case Express    [ES28]  

VersionOne  [ES27][ES19]  [ES28][ES27]  

Visual Studio    [ES08]  

WaccPlanner  [ES24]    

WebEx [ES19]     

Wiki Web     [ES25] 

Wikispaces [ES16] [ES16]   [ES16] 

Wink    [ES24] [ES24] 

Wireframes [ES03]   [ES03]  

Word [ES31][ES11]   [ES08]  

Xplanner    [ES28]  

Yahoo! Instant Mes-
senger 

[ES15]     

ZenHub  [ES20]    

 

Para uma análise mais justa das ferramentas levantadas, que atendem a 

propósitos diferentes, se faz necessário uma análise segmentada por aspecto de 

colaboração. 

No aspecto da comunicação, conforme demonstrado na Tabela 4.3, den-

tre as ferramentas levantadas, Skype foi a ferramenta mais citada, sendo citada em 
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5 estudos. Houve uma citação à ferramenta IBM Lotus no estudo ES35, porém não 

foi mencionado em qual área a mesma foi utilizada, o que fez com que a mesma não 

fosse lançada na Tabela 4.3. 

De forma genérica, teríamos comunicação síncrona como a forma mais 

usada para comunicação, com 37 citações a ferramentas que promovem a comuni-

cação síncrona, enquanto a comunicação assíncrona tendo 27 citações e 22 ferra-

mentas sem o tipo de comunicação especificado nos estudos (conforme Tabela 4.4).  

Tabela 4.4: Ferramentas por tipo de comunicação 

Tipo de  

Comunicação 

Quantidade 

de citações 

Ferramentas citadas 

Comunicação  

síncrona 
37 

Mensageiro instantâneo e Skype (5 cada), Áudio conferências, Chat, 

Compartilhamento de Desktop, Google HangOut, IBM RTC, IRC, 

Telefone e vídeo conferências (2 cada), Borland StarTeam, BT Meet 

Me, Microsoft Live Meeting, WebEx, Chat, Google Chat, Google Talk, 

Microsoft Communicator, Microsoft Messenger, Microsoft Visual Stu-

dio Team System, Remote Desktop e Yahoo! Instant Messenger (1 

cada). 

Comunicação  

assíncrona 
27 

E-mail (9), mailing list e Wiki (3 cada), Google Groups, GitHub e Word 

(2 cada), Blog, Fórum, Google Docs, Microsoft SharePoint, Outlook e 

vídeo documentação (1 cada) 

Não especificado  

no estudo 
22 

Flowdock (2), AgileFant, AOCVS, aWall, Colecce, Cooper, Feature 

wall, Milestone, NextMove (Plugin Eclipse), Pivotal Tracker, Real 

VNC, Redmine, Ripple (Plugin Eclipse), ScrumWorks, SNS (Social 

Network Service), T3, To-do List, Trac, Twiki, Wikispaces e 

Wireframes (1 cada) 

 

No aspecto da coordenação, não houve uma concentração muito forte em 

uma única ferramenta. Conforme as tabelas 4.1 a 4.3, das 43 ferramentas mencio-

nadas como usadas para alguma forma de coordenação, Jira foi a mais citada, po-

rém com apenas 3 citações; 5 ferramentas foram citadas 2 vezes (AgileFant, IBM 

RTC, Quadro na parede, VersionOne e Trello) e as demais foram citadas apenas 

uma vez. Esse resultado mostra que não há um consenso e nem tendência a uma 

determinada ferramenta no aspecto de Coordenação.  

Analisando genericamente (Tabela 4.5, por tipo de ferramenta), ferramen-

tas específicas para gerenciamento ágil foram citadas apenas com 20 vezes (18 fer-

ramentas), enquanto ferramentas não específicas para gerenciamento ágil (ou que 
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não tiveram esse detalhe registrado pelos autores) tiveram 29 citações (24 ferramen-

tas). Isso mostra que embora as equipes sejam ágeis, nem todas utilizam de ferra-

mentas específicas para gerenciamento ágil no tocante à coordenação. 

Tabela 4.5: Ferramentas de coordenação por tipo 

Tipo de  

Ferramenta 

Quantidade 

de citações 

Ferramentas citadas 

Específicas para 

Gerenciamento ágil 
20 

ÁgileFant e VersionOne (2 cada), APMAL, aWall, Axosoft, EasyBac-

klog, Feature Wall, Ice Scrum, Kanban Físico, Kanban Eletrônico, 

Pivotal Tracker, Planbox, ScrumWorks, SeeNowDo, StatusBoard, To-

do-list, WaccPlanner e ZenHub (1 cada). 

Não específicas para 

gerenciamento ágil 

ou não mencionadas 

como específicas 

29 

Jira (3), IBM RTC, Quadro na parede e Trello (2 cada), AOCVS, As-

sembla, Borland StarTeam, Cockpit, Colecce, Flowdock, GitHub, 

Google Calendar, Microsoft SharePoint, Mingle, NextMove (Plugin 

Eclipse), PBWork, ProxiScientia, Rally, Redmine, Sistema de Rastre-

amento de Problemas, Trac, Twiki, Wiki e Wikispaces (1 cada) 

 

Em relação à percepção, pouquíssimas ferramentas foram mencionadas 

como atendendo a esse aspecto de colaboração. Conforme mostrado na Tabela 4.3, 

das 126 ferramentas citadas em todos os estudos analisados, apenas 5 foram vincu-

ladas ao aspecto de percepção (detalhes na Tabela 4.6). Certamente muitas outras 

ferramentas das 126 citadas em todos os estudos devem implementar, de alguma 

forma, o aspecto de percepção, porém, isso não foi mencionado nos estudos seleci-

onados. 

Tabela 4.6: Ferramentas com suporte à percepção 

Ferramenta Quantidade 

de citações 

Estudos 

IBM Rational Team Concert (RTC) 2 ES31 e ES42. 

Colecce 1 ES40 

Cooper 1 ES40 

Flowdock 1 ES37 

GitHub 1 ES20 

 

Na cooperação, de acordo com as tabelas 4.1 a 4.3, 75 ferramentas foram 

mencionadas, sendo a mais citada o GitHub, com 6 citações, seguido do Git, com 5 

citações. Bem perto do par Git/GitHub vem o controle de Versão Subversion, com 4 
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citações. Não à toa, de forma genérica, ferramentas de controle de versão foram as 

mais citadas no campo da cooperação, com 20 citações, seguida de ferramentas de 

testes, com 16 citações (detalhes na Tabela 4.7). 

 

Tabela 4.7: Ferramentas de cooperação por tipo 

Tipo de  

Ferramenta 

Quantidade 

de citações 

Ferramentas citadas 

Controle de Versão 20 
GitHub (6), Git (5), Subversion (4), Mercurial (2), AOCVS, CVS e eGit 

(Plugin Eclipse) (1 cada) 

Testes 16 

Fitnesse e Junit (3 de cada), Exactor, FitLibrary, GoogleTest, HttpU-

nit, Jmeter, Milestone, NUnit, T3, TaaS (Test-as-a-Service) e Testlink 

(1 de cada) 

Gerenciamento ágil 11 

VersionOne (2), AgileFant, Feature wall, Kanban eletrônico, Pivotal 

Tracker, ScrumWorks, Status board, Story card, Select Scope Man-

ager e The wall (Parede física) (1 de cada) 

Integração contínua 7 
CruiseControl e Jenkins (2 cada), Continuum, Ferramenta de Integra-

ção Contínua (genérico) e Hudson (1 cada) 

Colaboração em 

geral 
6 

IBM Rational Team Concert (3), RIPPLE (Plugin Eclipse), Borland 

StarTeam e Microsoft Visual Studio Team System (1 cada) 

Automação de  

compilação 
6 Apache ant e Maven (3 cada) 

Gerenciamento de 

Projetos 
5 

White board (2), Wallboard (Quadro na parede), Xplanner e Redmine 

(1 cada) 

Gestão de conheci-

mento 
5 Microsoft SharePoint (2), Twiki, Wiki e Wink (1 cada) 

Compartilhamento de 

Desktop 
4 

Remote Desktop (2), Compartilhamento de Desktop e Real VNC (1 

cada) 

Rastreamento de 

Defeitos 
4 BugZilla (2), Mantis e Trac (1 cada) 

Programação em 

pares 
3 Colecce, Cooper e Sangam (1 cada) 

Planilhas 2 Excel (2) 

Modelagem Visual 2 Essential Modeler e Use-Case Express (1 cada) 

Gerenciamento de 

Tarefas 
2 NextMove e Rally (1 cada) 

Gerenciamento de 

Requisitos 
2 IBM Telelogic Doors e SMaRT (1 cada) 

Construção de Inter-

faces 
2 Mocking Bird e Wireframes (1 cada) 

Automação de 

Browsers 
2 Selenium (2) 
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Tipo de  

Ferramenta 

Quantidade 

de citações 

Ferramentas citadas 

Automação de Inter-

faces 
1 Sikuli 

Automação de Servi-

dor Remoto 
1 Capistrano 

Suite de Desenvolvi-

mento 
1 Visual Studio 

Servidor de Códigos 

Open source 
1 Google Code 

Gerenciamento de 

Sistemas 
1 Microsoft Management Console 

Outros 3 Microsoft Windows Explorer, Browser e Word (1 cada) 

 

Já na memória compartilhada, 4 estudos citaram Subversion como ferra-

mentas que atendem a esse aspecto, enquanto apenas 3 citaram GitHub (de acordo 

com a Tabela 4.3). De forma genérica, Controles de Versão foram mais citados, com 

11 citações. Igualmente citados, com 8 estudos cada estão ferramentas classificadas 

como ferramentas gerais de colaboração (que atendem a mais de um aspecto de 

colaboração) e ferramentas de gestão de conhecimento (detalhes na Tabela 4.8). 

Tabela 4.8: Ferramentas de memória compartilhada por tipo 

Tipo de  

Ferramenta 

Quantidade 

de citações 

Ferramentas citadas 

Controle de Versão 11 Subversion (4), GitHub (3), AOCVS, CVS, Git e Mercurial (1 cada) 

Gestão de conheci-

mento 
8 

Wiki (2), MediaWiki, Microsoft SharePoint, Twiki, Wiki Web, Wik-

ispaces e Wink (1 de cada) 

Colaboração em 

geral 
8 

IBM Rational Team Concert  e Confluence (2 cada), Borland StarTe-

am, Flowdock, Microsoft Visual Studio Team System e Ripple (1 

cada) 

Gerenciamento ágil 3 aWall, Axosoft e ScrumWorks (1 cada) 

Rastreamento de 

defeitos 
1 Trac 

Gerenciamento de 

Projetos 
1 Redmine 

Construção de Inter-

faces 
1 PBWorks (1 cada) 
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Como ferramentas que atendem ao maior número de aspectos de colabo-

ração, encontramos o IBM RTC e o GitHub, que dão suporte aos 5 aspectos de co-

laboração, sendo apenas o IBM RTC concebido para tal. Ferramentas de igual porte 

que deveriam dar suporte a todos os aspectos (Borland StarTeam, Flowdock, Micro-

soft Visual Studio Team), no entanto, não tiveram os 5 aspectos mencionados como 

suportados em seus respectivos estudos. Certamente isso se deu porque as equipes 

que as citaram em seus estudos não perceberam esse suporte e, dessa forma, não 

fizeram essa menção em seus estudos, pois ao fazer uma rápida pesquisa sobre 

essas três ferramentas, nota-se que elas dão suporte a todos os 5 aspectos de cola-

boração.  

QP3 - Por quais razões essas ferramentas são adotadas (benefícios 

apresentados, custos baixos ou inexistentes, etc.)? 

Com relação às razões para a adoção de tais ferramentas, muitos estudos 

simplesmente não mencionam isso. Para se ter uma ideia, das 126 ferramentas cita-

das nos estudos selecionados, apenas para 30 delas houve a citação da razão de 

adoção (cerca de 23,81%). A Tabela 4.9 expõe as razões citadas, ordenadas pela 

quantidade de citações, bem como as ferramentas e estudos associados a essas 

citações. 

Tabela 4.9: Razões para adoção das ferramentas citadas 

Razão da adoção  

da ferramenta 

Quantidade 

de citações 

Ferramentas e estudos que citaram a razão 

Ferramenta Freeware 6 

Google Talk, Mercurial, MockingBird e 

PBWorks [ES35], RealVNC [ES15] e Wik-

ispaces [ES16] 

Ferramenta desenvolvida e apresen-

tada no estudo 
5 

AOCVS [ES21], APMAL [ES26], aWall 

[ES04], Kanban Eletrônico [ES02] e T3 [ES14] 

Fácil Integração 5 
IBM RTC [ES42], Ripple e Sangam [ES40] e 

Selenium e Subversion [ES38] 

Indicação de Especialistas 5 
Confluence e Jira [ES41], Exactor e HttpUnit 

[ES38] e Kanban físico [ES01] 

Ferramenta mais completa que a utili-

zada anteriormente 
4 

IBM RTC [ES31], Subversion [ES38], TaaS 

[ES30] e Wikispaces [ES16] 

Equipe familiarizada com a  

ferramenta 
4 

E-mail, Mercurial e PBWorks [ES35] e  

Redmine [ES31] 
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Razão da adoção  

da ferramenta 

Quantidade 

de citações 

Ferramentas e estudos que citaram a razão 

Deficiência apresentada por  

ferramenta anterior 
3 

GoogleChat e GoogleGroups [ES42] e  

VersionOne [ES27] 

Suporte às atividades do Scrum 1 ScrumWorks [ES38] 

Recusa de uso de outra ferramenta 

por parte de membros da equipe 
1 IRC [ES41] 

Ferramenta Leve 1 ScrumWorks [ES38] 

Ferramenta pouco invasiva 1 ScrumWorks [ES38] 

Ferramenta fácil de usar 1 MockingBird [ES35] 

Suporte a Windows 1 Mercurial [ES35] 

Controle Descentralizado 1 Wiki Web [ES25] 

 

QP4 - Quais funcionalidades dessas ferramentas são mais citadas? 

Da mesma forma que as razões para a adoção, os estudos selecionados 

também não tiveram o costume de citar as funcionalidades das ferramentas adota-

das. Alguns deles apenas citam as ferramentas sem sequer dar a entender que re-

almente as usaram. Nesse quesito, apenas 26 ferramentas das 126 citadas mencio-

naram funcionalidades (cerca de 20,64%). A Tabela 4.10 expõe as funcionalidades 

citadas, assim como as ferramentas e estudos associados. 

Como as respostas dadas foram muito variadas, dada a variedade de fer-

ramentas levantas, as funcionalidades foram agrupadas segundo similaridades. 

Comunicação entre a equipe melhorada – funcionalidades ligadas à melhoria da 

comunicação intra-equipe, tais como marcação de usuários em mensagens, notifica-

ção por e-mail dessa marcação, funções de mensagens instantâneas, de chamadas 

por voz, etc. Administração e coordenação facilitada – funções ligadas à adminis-

tração das tarefas e coordenação da equipe, tais como controle de acesso, gráfico 

de horas de trabalho restantes em uma iteração, console de administração sofistica-

do, visualização do team backlog, ajustes do WIP (Work in progress), etc. Suporte a 

processo ágil – funções ligadas a tarefas específicas de processos ágeis, tais como 

backlog, sprints, etc. Cooperação entre a equipe facilitada – funções de alinha-

mento de expectativas, identificação de gargalos, desenvolvimento orientado a tes-

tes, etc. Além de Servidor de artefatos, Sincronização em tempo real, Relatórios 
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e gráficos e Identificação e refinamento de requisitos, que dispensa explicações 

adicionais. 

 

Tabela 4.10: Funcionalidades citadas 

Funcionalidade mencionada 

 

Quantidade 

de citações 

Ferramentas e estudos que  

citaram a funcionalidade 

Comunicação entre a equipe  

melhorada 
10 

AOCVS[ES21], aWall [ES04], Colecce, Coo-

per e Ripple [ES40], Flowdock [ES03 e 

ES37], Google HangOut, IRC e Skype 

[ES07] e Mailing list [ES05] 

Administração e coordenação  

facilitada 
9 

Apache Ant e ScrumWorks [ES38], aWall 

[ES04], Cooper [ES40], Feature Wall [ES10], 

Kanban eletrônico [ES02], NextMove [ES13], 

ProxiScientia [ES07] e T3 [ES14] 

Suporte a processo ágil 7 

AgileFant [ES07], APMAL [ES26], aWall 

[ES04], IBM RTC [ES42 e ES31], NextMove 

[ES13], Pivotal Tracker [ES03] e 

ScrumWorks [ES38] 

Servidor de artefatos 4 

Cooper [ES40], GitHub [ES02 e ES07], Kan-

ban eletrônico [ES02] e Microsoft Visual 

Studio Team System [ES28] 

Sincronização em tempo real 2 AOCVS [ES21] e Kanban eletrônico [ES02] 

Relatórios e gráficos 2 Rally [ES31] e VersionOne [ES27] 

Identificação e refinamento de re-

quisitos 
1 Wireframes [ES03] 

Cooperação entre a equipe facilita-

da 
1 T3 [ES14] 

 

QP5 - Quais limitações dessas ferramentas são mais citadas? 

Repetindo o ocorrido nas questões anteriores, os estudos selecionados 

também não tiveram o costume de citar as limitações das ferramentas adotadas. 

Apenas 9 das 126 ferramentas citadas (cerca de 7,14%) tiveram limitações mencio-

nadas. A Tabela 4.11 expõe as limitações citadas, assim como as ferramentas e es-

tudos associados. 
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Tabela 4.11: Limitações citadas 

Limitação mencionada 

 

Quantidade 

de citações 

Ferramentas e estudos que  

citaram a limitação 

Não suporta desenvolvimento ágil (*) 3 
AOCVS [ES21], Microsoft SharePoint [ES27] 

e Redmine [ES31] 

Ferramenta de mão única (**) 2 Mailing list e Milestone [ES05] 

Usabilidade ruim 1 Borland Star Team [ES38] 

Falta de vídeo conferência 1 IRC [ES41] 

Limitada a uma linguagem de  

programação 
1 Ripple [ES40] 

Incompatibilidade com diferentes na-

vegadores 
1 HttpUnit [ES38] 

Implementação inconsistente (***) 1 Microsoft SharePoint [ES27] 

Falta de automação 1 Microsoft SharePoint [ES27] 

Falta de visão centralizada 1 Microsoft SharePoint [ES27] 

(*) Algumas ferramentas não suportavam métodos ágeis, enquanto outras suportavam apenas algumas metodo-

logias. 

(**) Ferramenta que somente trabalha em um sentido, ou seja, do emissor para o receptor, sem a interação con-

trária. 

(***) Segundo o estudo, Microsoft SharePoint foi substituído porque tinha uma implementação inconsistente, 

dando a entender que a ferramenta não atendia ao que se propunha. 

 

4.2 DISCUSSÃO 

Nesta seção é feita uma discussão acerca dos resultados apurados nos 

estudos selecionados e expostos nas tabelas da seção anterior. 

Os estudos selecionados não foram homogêneos no sentido das equipes 

que usaram as ferramentas de suporte. Ou seja, existiam tantos estudos que lida-

vam com profissionais ágeis, que descreviam as ferramentas que eles utilizavam (ou 

que estavam desenvolvendo para uma determinada finalidade), quanto estudos que 

lidavam com experiências de desenvolvimento ágil (distribuído ou localizado) com 

alunos de graduação/mestrado/doutorado. Em alguns casos as ferramentas eram as 
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que os profissionais já utilizavam, enquanto em outros, as ferramentas eram sugeri-

das por profissionais indiretamente ligados ao processo (como no caso dos alunos). 

Foi possível notar que muitas ferramentas aparentam ser subutilizadas 

em relação aos aspectos de colaboração a que suportam (ou os autores não regis-

traram corretamente). Como procurou-se manter, na seção de resultados, apenas 

aquilo que foi mencionado nos estudos, algumas discrepâncias se tornam aparente, 

como, por exemplo, White Board (quadro na parede). Embora não tenham ligado o 

mesmo aos aspectos de percepção (ao apresentar o status de cada atividade) e 

memória compartilhada (por mostrar as atividades já executadas), o White Board 

suporta tais aspectos. 

Com relação às razões para adoção, funcionalidades e limitações mais ci-

tadas, conforme informado na seção de resultados, nota-se que a grande maioria 

dos estudos não mencionam isso. Ao que parece, isso não deve ter sido levado em 

conta pelos autores, porque nem sempre o estudo tratava da análise das ferramen-

tas em si. 

Existem muitas ferramentas disponíveis para utilização por uma equipe de 

desenvolvimento de software, muitas delas até mesmo de uso livre (open source). 

Talvez, por esse motivo, o número de ferramentas citadas nos estudos tenha sido 

muito grande e bastante distribuído, ou seja, não há uma ferramenta que detenha a 

“preferência” das equipes ágeis de desenvolvimento de software.  

As ferramentas de comunicação (e-mail, mensageiros instantâneos, etc.) 

foram bastante mencionadas, porém, isso é um reflexo da cultura ágil, onde a quan-

tidade e qualidade de comunicação tem um papel fundamental nas equipes de de-

senvolvimento de software. 

Um outro tipo de ferramenta bastante utilizada pelas equipes de desen-

volvimento ágil são as aplicações do tipo “Wiki” (Twiki, Wiki Web, Wikispaces, etc.) 

para gestão de conhecimento dentro do grupo. 

Poucos estudos fizeram uso de uma única solução mais completa, visan-

do todos os aspectos de colaboração (como IBM RTC, Microsoft Visual Studio Team 

System, Borland StarTeam, etc.). Na maioria das vezes foram usadas aplicações 

individuais para cada aspecto de colaboração (comunicação, coordenação, coope-

ração, percepção e memória compartilhada). Não há uma indicação clara de que 
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tenha sido pelo fato de que muitas delas são soluções pagas, enquanto as soluções 

fragmentadas são, em sua maioria, gratuitas. 
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5 CONCLUSÃO 

O objetivo desse trabalho foi propor, através de uma Revisão Sistemática 

da Literatura, uma visão de quais ferramentas são as mais utilizadas pelas equipes 

ágeis de desenvolvimento de software, no tocante ao suporte dado aos aspectos de 

colaboração apresentados (comunicação, coordenação, percepção, cooperação e 

memória compartilhada). 

A pesquisa foi feita dentro dos parâmetros estabelecidos no protocolo (tra-

tado no capítulo 3), obtendo um total de 42 estudos relevantes ao tema da pesquisa. 

A extração dos dados foi feita visando responder às questões de pesquisa propos-

tas, porém, nem todos os estudos respondiam a todas elas. No tocante às motiva-

ções para adoções de ferramentas, funcionalidades e limitações, nem sempre eram 

encontradas nos estudos referenciados. 

Com relação aos aspectos de colaboração (conforme apresentado na se-

ção 4.2), percebeu-se que muitas ferramentas tinham aspectos que eram suporta-

dos, porém os mesmos não eram mencionados pelos autores. 

É possível perceber, com essa pesquisa, que não há uma ferramenta que 

seja detentora da preferência da maioria. Ou seja, nenhuma ferramenta obteve uma 

maioria esmagadora de citações em relação a ferramentas similares (ou que aten-

dam aos mesmos aspectos), dando a entender que o uso da mesma pudesse ser 

uma tendência dentro das equipes de desenvolvimento de software. 

A presente RSL foi projetada para ser feita em conjunto com o procedi-

mento de snowballing, que consiste na análise das referências contidas em cada 

estudo selecionado, bem como na análise dos estudos que citam os mesmos. Esse 

processo é usado, recursivamente, a fim de obter novos estudos que, por algum mo-

tivo, possam não ter sido retornados pelas buscas (WHOLIN, 2014). 

Porém, não foi possível usar o mecanismo de snowballing para a obten-

ção de mais estudos que potencialmente possam, também, responder às questões 

de pesquisa. Esse fato representa uma ameaça à validade do estudo realizado. 
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Talvez a falta do procedimento de snowballing pode ter comprometido o 

resultado dessa pesquisa. Se houvesse tempo disponível para executar o procedi-

mento, possivelmente seriam descobertos novos estudos, através do snowballing, 

capazes de alterar o panorama apresentado.  

Como sugestão, também para um trabalho futuro, acreditamos que um 

estudo de caso, focado em uma análise completa das ferramentas mais usadas (ou 

de todas as ferramentas citadas nesse estudo ou no futuro, com a execução do 

snowballing), daria respostas mais precisas acerca de quais aspectos de colabora-

ção são suportados por cada ferramenta, bem como quais principais funcionalidades 

e limitações de cada ferramenta. Também pode ser usada essa análise completa 

para um contraste com análises voltadas para comunidades open source. 
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