
ARTEFATOS MULTIMÍDIAS COMO SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DE
SOFTWARE: UMA PESQUISA QUALITATIVA DO USO DO WHATSAPP 

Karoline Garcia de Ramos  1  ; Danieli Pinto2; Nelson Tenório Junior3

1Acadêmica do Curso de Engenharia de Produção, Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR, Bolsista PIBIC/Funadesp-UnICesumar
karoline-gr@hotmail.com

2Discente do Mestrado em Gestão do Conhecimento nas Organizações, Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR, Bolsista PROSUP-CAPES
danicne@gmail.com

3Docente do Centro Universitário de Maringá - UNICESUMAR. Pesquisador Instituto Cesumar de Ciência, Tecnologia e Inovação ICETI. 
 nelson.tenorio@unicesumar.edu.br

RESUMO
A presente pesquisa tem como objetivo identificar  quais  elementos multimídias utilizados no  WhatsApp  podem ser
considerados artefatos de desenvolvimento de  software.  Na indústria de  software uma comunicação de qualidade é
extremamente  importante  para  que  o  conhecimento  presente  no  ambiente  organizacional  possa  de  fato  ser
compartilhado,  armazenado  e  estruturado,  auxiliando,  dessa  forma,  no  processo  de  tomada  de  decisões  e
desenvolvimento  dos  produtos  (software).  Apresentamos  como  estes  elementos  multimídias  são  utilizados  pelos
desenvolvedores dentro das organizações auxiliando nesse processo. A pesquisa se caracterizou como qualitativa.  
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1 INTRODUÇÃO 

Com o  avanço  da  tecnologia  diferentes  ferramentas  de  comunicação  foram criadas,  tais
como, o WhatsApp,  Facebook Messenger,  Skype,  e-mail, entre outros, para suportarem diferentes
formas de comunicação como voz, dados, vídeos e imagens, essas ferramentas possibilitam uma
comunicação efetiva, rápida e segura, subsidiando a comunicação tanto na vida pessoal quanto no
trabalho.

Neste contexto, na indústria de software, as ferramentas de comunicação assumem um papel
relevante, uma vez que inúmeras  iterações são necessárias para satisfazer os requisitos exigidos
em  um  determinado  projeto  (CONFORTO;  AMARAL,  2016). Dessa  forma,  a  comunicação
desempenha um papel  importante,  pois  o  produto final  (software)  é  desenvolvido com base na
experiência  das  pessoas  envolvidas  no  projeto  (GHOBADI;  MATHIASSEN,  2016).  Um exemplo
disso ocorre  entre os desenvolvedores de  software ou outros colaboradores para solução de um
bug, esclarecimento de uma dúvida ou compartilhamento de um conhecimento.

Dentre as ferramentas de comunicação utilizadas na indústria de software está o WhatsApp.
Esse aplicativo é utilizado por mais de 1 bilhão de pessoas no mundo e permite que usuários de
smartphones enviem  mensagens  de  texto,  voz,  vídeos  e  fotografias  a  outros  usuários.  Essa
ferramenta também permite a criação de grupos, o que possibilita a participação e monitoração de
todos os membros na conversa (Johnston et al., 2015). Dessa forma, o uso do WhatsApp em times
de desenvolvimento de software proporciona que a comunicação ocorra de forma mais rápida, uma
vez  que  pode  ser  utilizada  em  smartphones,  tablets e  notebooks pessoais.  Além disso,  nessa
ferramenta  podem  ser  criados  e  compartilhados  conteúdos  sempre  que  necessários  sem  a
necessidade de um procedimento pré-definido (SCHÄPER; THALMANN, 2014).

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo identificar quais elementos multimídias podem
ser  considerados  artefatos  de  desenvolvimento  de  software.  Para  tanto,  este  trabalho  está
organizado nesta seção de introdução seguida pelas seções de materiais e métodos, resultados e
discussão, conclusão e referências.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

A presente pesquisa caracteriza-se como qualitativa. Para atingir o objetivo proposto foram
realizadas entrevistas com três indivíduos ligados ao setor de desenvolvimento de  software que
atuam na área de gerência de projetos e programação. As entrevistas foram realizadas face-a-face e
gravadas com a devida autorização dos participantes. Cada entrevista durou em média 40 minutos.
Posteriormente, as entrevistas foram transcritas e analisadas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As entrevistas realizadas indicaram e comprovaram que o  WhatsApp é uma ferramenta de
comunicação utilizada para dar suporte ao desenvolvimento de software. Para tal finalidade, são
utilizados  os  recursos  de  texto,  áudio,  imagens  e  vídeo  que  a  ferramenta  disponibiliza.  Nesse
sentido,  um  dos  entrevistados  citou  que  a  ferramenta  possibilita  solucionar  dúvidas  de  outros
colegas por meio de mensagens de voz ou texto. O entrevistado “B” afirma que:

“Quando alguém vem me perguntando alguma coisa no WhatsApp, geralmente
respondo por voz, texto ou acabo ligando” (Entrevistado B, 27/04/2017).

O  uso  de  imagens  para  resolução  de  problemas  também  foi  lembrado  por  um  dos
entrevistados,  promovendo agilidade e  rapidez no processo de comunicação,  de  acordo com o
entrevistado “A”:

“Quando temos algum problema com código, tiro a foto da tela e mando pro
cara,  pra ele  ver  que a gente não vai  aprovar  (o  código)  por  causa de tal
detalhezinho” (Entrevistado A, 27/04/2017).

Observou-se que os artefatos multimídia trocados via  WhatsApp, são utilizados, na maioria
das vezes, para resolver um problema ou esclarecer uma dúvida. Isso pode ser visto na afirmação
do entrevistado “B”:

“Geralmente  utilizo  (o  WhatsApp)  mais  para  tirar  uma  dúvida.  Ah,  tá
acontecendo tal coisa. Como é que eu faço? Ou se alguém me pergunta, aí eu
já respondo” (Entrevistado B, 27/04/2017).

Durante as entrevistas, os entrevistados também relataram que eles usam o WhatsApp para
manterem contato com o cliente e vice-versa, indicando que os problemas podem, dessa forma,
serem resolvidos com maior rapidez. Isso pode ser visto na afirmação abaixo do entrevistado “C”:

“Ele (o cliente) me mandou uma mensagem que estava com um problema e eu
fui verificar” (Entrevistado C, 27/04/2017).

Notou-se também a formação de grupos entre indivíduos com especialidades específicas (por
exemplo, desenvolvedores, analistas, gerentes de projeto). Isso possibilita a troca de opiniões sobre
diversificados assuntos relacionados às tarefas a serem executadas. O entrevistado “A” relatou a
criação de um grupo entre os desenvolvedores de software.
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“A gente tem um grupo só de  code review, porque a nossa tarefa quando a
gente termina, algum outro desenvolvedor, code review precisa aprovar ela, e a
gente que aprova isso tem um grupo no WhatsApp porque às vezes estamos
em horários diferentes, conseguimos acessar de casa mesmo, ver o código e
aprovar” (Entrevistado A, 27/04/2017).

O entrevistado também relatou a existência de mais de um grupo entre os mesmos membros,
a fim de facilitar a separação entre o tipo de mensagens compartilhadas, uma vez que o WhatsApp
também é uma ferramenta de uso pessoal. Ressaltou que nos grupos do trabalho é proibido a troca
de mensagens secundárias, como gifs, vídeos informais e imagens e que essas mensagens podem
ser enviadas no outro grupo que eles mantêm entre eles, como firmado pelo entrevistado “A”:

“Temos grupos com as mesmas pessoas, mas com objetivos diferentes. Temos
um grupo no WhatsApp para tratarmos dos assuntos do trabalho e resolvermos
algum problema, e outro só para zueira” (Entrevistado A, 27/04/2017).

4 CONCLUSÃO

Este  artigo  teve  como  objetivo  identificar  quais  elementos  multimídias  podem  ser
considerados  artefatos  de  desenvolvimento  de  software.  Ficou  evidente  que  os  elementos
multimídias trocados via WhatsApp ajudam no processo de desenvolvimento de software, uma vez
que facilitam a comunicação entre os indivíduos,  permitindo a explanação de um problema sob
diferentes formas de comunicação, o que facilita a discussão em torno do problema. Verificou-se
também,  que  o  uso  dessa  ferramenta  possibilita  uma  resposta  rápida,  além  da  verificação  da
mensagem enviada e até mesmo lida.

O fato dessa ferramenta estar disponível em aparelhos pessoais faz com que o acesso a ela
seja facilitado, tornando ainda mais frequente seu uso. Por outro lado, a informação fica dispersa e
armazenada nos diferentes dispositivos pessoais, dificultando o seu armazenamento em uma base
de  dados  organizacional,  sendo  essa,  portanto,  uma  desvantagem.  Além  disso,  o  fato  de  os
membros da organização possuírem grupos informais permitem uma aproximação e maior contato
entre eles. Isso pode ser tanto uma vantagem, como uma desvantagem. Portanto, o WhatsApp tem
como vantagem o fato do desenvolvimento de software depender de uma boa comunicação entre o
time para ser efetivo, entretanto, possui como desvantagem o fato de gerar distrações no horário de
trabalho, pois possibilita a abordagem de assuntos secundários com mais frequência, o que pode
influenciar no que está sendo realizado, ocasionando atrasos e erros.

Em  trabalhos  futuros  pretende-se,  aprofundar  a  pesquisa  para  melhorar  o  entendimento
desses elementos enquanto artefatos para o desenvolvimento de software. Além disso, pretende-se
investigar como eles promovem o conhecimento organizacional.
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