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RESUMO 
A globalização gera impactos significativos nas mais diversas áreas, pois é uma tendência crescente, 
favorecendo a competitividade do mercado, considerando que as “fronteiras” deixam de existir e trazendo 
benefício para a cooperação entre profissionais localizados em regiões geograficamente distribuídas. Diante 
deste cenário, o setor de TI é fortemente impactado, em especial as atividades ligadas ao desenvolvimento 
de software, onde as empresas são impulsionadas a trabalhar de maneira distribuída, com equipes 
espalhadas por diversas regiões, incluindo países diferentes. Para facilitar esse processo surgiu o DDS - 
Desenvolvimento Distribuído de Software com times formados por profissionais dispersos em cidades, 
estados e países diferentes. Quando os profissionais de um ambiente de DDS estão dispersos em mais de 
um país usa-se o termo Desenvolvimento Global de Software (Global Software Development – GSD. Nesse 
contexto, há vários riscos relacionados a esse formato e, um dos mais importantes é a comunicação e 
interação eficaz entre os profissionais envolvidos. Durante a realização deste trabalho, observou-se que, 
mesmo com os riscos, dificuldades e desafios impostos pelo GSD as vantagens dessas empresas são 
significativamente maiores que os problemas apresentados. Desta forma, fez-se uma pesquisa bibliográfica 
e um estudo de caso em uma empresa da cidade de Maringá-PR a fim de identificar os riscos recorrentes 
do GSD, os desafios enfrentados por gestores, bem como as equipes de um modo geral e os planos de 
contingência e estratégias para evitar que os riscos aconteçam ou minimizar os impactos dos riscos 
inevitáveis. 

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento Global de Software. Equipes Globais. Offshore outsourcing. 
Offshore insourcing 

1 INTRODUÇÃO 
 

O atual cenário econômico voltado para desenvolvimento de tecnologia exige de 
forma crescente a redução de tempo e custos de projetos e a necessidade de acelerar o 
lançamento do produto no mercado, nesse contexto, uma estratégia das empresas é o 
desenvolvimento distribuído de software (DDS), que é marcado pela distribuição de 
atividades entre equipes dispersas geograficamente. As equipes podem estar em cidades 
ou regiões diferentes ou mesmo em outros países. 

Segundo Person et al. (2009), o DDS surgiu com a finalidade de aumentar a 
competitividade das empresas, essa estratégia foi favorecida pela ampliação da 
disponibilidades de infraestrutura e por diversas ferramentas disponíveis no mercado para 
promover a gestão, comunicação e colaboração de equipes geograficamente distribuídas. 
Entretanto, Person destaca que apesar das ferramentas e infraestrutura disponível, o 
DDS apresenta vários riscos por causa da sua complexidade. Os principais riscos 
identificados por Person são: falha na engenharia de requisitos, falha na comunicação, 
conflitos culturais, falha no processo de colaboração além dos tradicionais problemas 
relacionado ao fuso horário. 

Segundo Karolak (1998) quando os atores estão dispersos em mais de um país, 
essa distância é definida como Desenvolvimento Global de Software (Global Software 
Development – GSD) e a execução é realizada por Equipes Globais de Desenvolvimento 
de Software (Global Software Teams). As equipes globais são, portanto, compostas por 
profissionais distribuídos em países diferentes, colaborando de forma ativa em projetos. 
As soluções globais que alavancam as vantagens competitivas, abordam conceitos como 
offshore outsourcing e offshore insourcing. 
 
2. Desenvolvimento Global de Software 
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         Os altos investimentos em soluções tecnológicas têm proporcionado o movimento 
do mercado de desenvolvimento local para global, afinal, muitas empresas são 
impulsionadas pelo GSD visando potencializar as oportunidades de crescimento dos seus 
negócios e ganhar maior visibilidade no mercado internacional. O número de empresas 
que estão distribuindo globalmente seus processos é cada vez maior.  
         Segundo Prikladnicki e Audy (2008) os elementos que diferem o GSD do 
desenvolvimento tradicional são: equipes dispersas geograficamente, idioma, fuso 
horário, tradições, costumes, comportamentos, leis, entre outros. Com a ascensão do 
GSD surgiram novos desafios, pois, o desenvolvimento global de software impacta tanto o 
mercado de tecnologia quanto o modo como os produtos são idealizados, modelados, 
implementados, testados e implantados. Desta forma, as pesquisas voltadas para o GSD 
buscam identificar e definir modelos, ferramentas e técnicas que favoreçam o 
desenvolvimento de projetos com times globalmente dispersas. 
 
3 Modelo de Negócio do Desenvolvimento Global de Software 
 

Dentre os modos de negócios predominantes no desenvolvimento global de 
software, segundo Prikladnicki e Audy (2008), estão o Outsourcing e Insourcing. No 
Outsourcing o desenvolvimento é realizado por meio de empresas terceirizadas enquanto 
que no Insourcing por empresas controladas pela empresa contratante, ou seja, por 
subsidiárias. 

Em relação à dispersão geográfica no GSD, ela pode ser Offshore, com os seguintes 
modelos de negócios: 

• Offshore Outsourcing ou Offshoring: neste modelo, contrata-se uma empresa 
terceirizada (outsourcing) para desenvolver alguns produtos ou serviços de 
software. A empresa contratada é localizada em outro país. (offshoring). 

• Offshore Insourcing ou Internal Offshoring: neste modelo, cria-se uma empresa 
(subsidiária) em outro país (offshore) para fornecer serviços ou desenvolver 
produtos de software (Insourcing) sendo que a empresa criada será controlada 
pela contratante, pois, a mesma possui maior quantidade de ações, tendo, 
portanto, maior poder de controle e tomada de decisão. 

É importante destacar que existe diferentes maneira de parcerias entre empresas, 
podendo surgir novos modelos de dispersão gerando novas formas de negócio. 
 
4. Práticas Ágeis para Desenvolvimento Global de Software 
 

As práticas ágeis parecem ser incompatíveis para o ambiente de desenvolvimento 
global de software considerando que as mesmas zelam pela constante interação face a 
face dos envolvidos no projeto o que, em GSD é um grande desafio. Entretanto, a 
necessidade do uso de métodos ágeis de desenvolvimento de software com equipes 
globais é real. Os autores Alzoubi, Gill e Al-Ani (2016) destacam que a aplicação de 
metodologias ágeis em GSD está relacionada a benefícios como: redução de tempo e 
custo de desenvolvimento, contratação de profissionais qualificados que adotam essas 
boas práticas. Os autores Sadiq e Hassan (2014) citam como exemplo de metodologia 
ágil adaptada para ambiente de GSD a Extreme Programming (XP), que é uma prática 
que facilita o acompanhamento das mudanças frequentes e garante a entrega de um 
produto de qualidade. 
 
4.1 DXP – Distributed eXtreme Programming 
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O ambiente GSD e os métodos ágeis possuem características comuns, onde 
segundo Kircher (2008), dentre essas características tem-se: releases frequentes, 
valorização da comunicação através de feedback contínuo e padronização de codificação. 
Desta forma, o autor propôs a adaptação do XP para ambiente distribuído, chamado 
Distributed eXtreme Programming (DXP). Kircher verificou, durante o processo de 
adaptação, cada prática XP e a necessidade de ter equipes localizadas estrategicamente. 
Assim, o autor percebeu que a aplicação do DXP pode ser eficaz e gerar excelentes 
resultados quando aplicado em equipes dispersas. Desta forma, o autor verificou quais 
aspectos o XP são relevantes para o DXP e quais não são impactados em GSD. 

Para a adoção do DXP é necessário o suporte de ferramentas e tecnologias que 
promovam a conectividade entre os membros das equipes; e-mail; gerenciamento da 
comunicação a fim de possibilitar a gestão dos artefatos gerados durante o processo de 
programação e configuração; compartilhamento de aplicação de softwares; uso de 
videoconferência, entre outros. 
 
4.2 FireScrum 
 

O FireScrum é uma ferramenta desenvolvida por alunos do mestrado da UFPE 
para facilitar o gerenciamento de projetos em ambientes distribuídos utilizando a 
metodologia Scrum. O FireScrum é composto de seis módulos: Core, Task Board, 
Planning Poker, Test Module, Bug Tracking e Desktop Agent. O Firescrum foi 
desenvolvido utilizando as ferramentas Adobe Flex, Postgree SQL e SVN. 

No FireScrum as reuniões diárias (Daily Scrum Meeting) podem ser realizadas com 
o auxílio de ferramentas como Skype ou outro recurso que permita a comunicação online 
com equipes dispersas. A evolução dos artefatos pode ser acompanhada através do 
auxílio de ferramentas como Google Docs, Burndown e e-mail, bem como outras 
disponíveis que possam facilitar a comunicação e acompanhamento da evolução dos 
artefatos.  
 
5 METODOLOGIA APLICADA NA PESQUISA 

 
A pesquisa realizada busca compreender os diferentes modelos de GSD, sendo 

assim, trata-se de pesquisa exploratória onde foram usadas as técnicas de coleta de 
dados por meio de revisões bibliográficas. Foram estudados 12 artigos que fazem 
referencia ao tema, incluindo o estudo relacionado ao manifesto ágil, visando 
compreender o uso das metodologias ágeis adotadas nos projetos de desenvolvimento 
global de software.   
 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Desenvolver softwares sempre foi uma atividade desafiadora, por causa da sua 
complexidade e dos diversos fatores de impactam o processo de desenvolvimento. 
Observa-se que por conta da globalização, equipes globais de desenvolvimento de 
software dispersas tem se tornado comum, entretanto, os problemas para desenvolver 
soluções nesse modelo, são ainda mais desafiantes se comparado com o modelo 
tradicional. 

O GSD evidenciou os problemas relacionados a fatores relacionados às diferenças 
culturais, diferenças geográficas e a dispersão temporal, que, se tornam mais impactantes 
nesse modelo de negócio e inseriu novos desafios ao processo de desenvolvimento. 
Portanto, é fato que trabalhar em ambientes GSD é significativamente mais complexo e 
desafiador que em ambientes centralizados, sendo necessário a adoção de práticas com 
maior nível de maturidade que apoiem esse tipo de projeto, favorecendo, o GSD. 
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Os benefícios do GSD são incontestáveis, aproveitamento de legislações 
trabalhistas, menor custo de mão de obra e desenvolvimento contínuo (round-the-clock). 
Entretanto, juntamente com os benefícios, existem vários desafios e dificuldades 
envolvendo a engenharia de requisitos, idioma, comunicação, diferenças socioculturais e 
diferenças de fuso horário. Dentre os desafios identificados, o mais recorrente, de acordo 
com a literatura e o estudo de caso é a comunicação, pois à medida que o nível de 
dispersão aumenta, mais difícil se torna o gerenciamento da comunicação e a garantia de 
que tudo o que foi discutido ou descrito, foi de fato entendido por todos os membros da 
equipe. 

Portanto, esta pesquisa proporcionou uma visão geral dos desafios envolvidos do 
GSD comparando com uma revisão de literatura, a fim de identificar alternativas para 
reduzir o impacto das dificuldades resultantes do GSD, permitindo que as organizações 
obtenham bons resultados ao gerenciarem esses tipos de projetos. Como trabalhos 
futuros, pode-se sugerir o estudo em outras empresas, a análise das técnicas de solução 
dos desafios, da qualidade do produto gerado, entre outras possibilidades. 
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