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Resumo 

 

 Soluções de Softwares de alta tecnologia que facilitam a vida das pessoas geralmente 

estão associados à capacidade técnica em criar e implementar essas soluções. Geralmente 

nesse cenário, as pessoas participam de equipes que interagem buscando objetivos comuns. 

Estudamos um dos aspectos humanos de Equipes de Engenharia de Software que afetam os 

resultados finais: A Coesão ou a força que une as pessoas em busca de objetivos em comum. 

Buscamos entender esse complexo construto, os fatores que poderiam afetar ou serem 

afetados pela Coesão e relacioná-los com alguns antecedentes da Efetividade, tais como: 

pontualidade, absenteísmo, rotatividade e o comprometimento organizacional. Inicialmente 

aplicamos um questionário com 131 participantes que mensura o nível de Coesão da Equipe, 

baseado na escala de percepção individual da coesão (PCS - Perceived Cohesion Scale ) 

criado por Bollen & Hoyle (1990). A partir dos dados do PCS classificamos as 25 Equipes em: 

mais Coesas, menos Coesas e com Coesão intermediária e usando um algoritmo de 

clusterização k-medoids  selecionamos as Equipes mais representativas de cada um desses 

grupos para realização de um Estudo de Caso. 

 No Estudo de Caso buscamos evidências que levaram às Equipes à Coesão ou a 

ausência da Coesão através de entrevistas semi-estruturadas com todos os indivíduos das 

Equipes selecionadas, que totalizaram 13 participantes. A partir das transcrições e 

codificações das entrevistas, usando procedimento de Teoria Fundamenta nos Dados 

(Grounded Theory), encontramos evidências que a Coesão não estaria proporcionalmente 

relacionada com a Efetividade (considerando os antecedentes já citados), mas encontramos 

fortes indícios que reuniões sociais, fora do ambiente de trabalho e reuniões técnicas, 

relacionadas as tarefas, ajudavam a aumentar a coesão da equipe. Encontramos que 

atividade técnicas que não necessitam de interação ou podem ser desenvolvidas de maneira 

isolada, associada com o fato de uma baixa rotatividade entre equipes em um ambiente com 

pouca ou nenhuma reunião, tanto social como técnicas, favorecem o enfraquecimento da 

coesão da equipe. 

 

 

 
Palavras chaves: Coesão, Equipes de Software, Engenharia de Software, Efetividade de 

Equipes, Fatores Humanos, Estudo de Caso. 

 



 

Abstract 

 
High-tech software solutions that facilitate people's lives are often associated with 

technical capacity to create and implement these solutions. Typically in this scenario, people 

participate in teams that interact seeking common goals. We studied one of the human 

aspects of Software Engineering Teams that affect the final results: Cohesion or the force 

that brings people together in search of common goals. We try to understand this complex 

construct, factors that could affect or be affected by the Cohesion and relate them with 

some antecedents of Effectiveness, such as punctuality, absenteeism, turnover and 

organizational commitment. Initially we applied a questionnaire with 131 participants which 

measures the level of Cohesion Team, based on the scale of individual perceptions of 

cohesion (PCS - Perceived Cohesion Scale) created by Bollen & Hoyle (1990). Data from PCS 

classify the 25 teams in: more cohesive, less cohesive and intermediate cohesion and using a 

clustering algorithm k-medoids we selected the most representative teams of each group to 

conduct a Case Study. 

 

 

In the case study we seek evidence that have led to the Teams cohesion or lack of 

cohesion through semi-structured interviews with individuals from all selected Teams, 

totaling 13 participants. From the transcripts of the interviews and coding, using procedure 

Theory in Grounded Data, we find evidence that cohesion would not be proportionally 

related to Effectiveness (considering the antecedents already cited), but we found strong 

evidence that social gatherings outside of the work environment and technical meetings 

related tasks, helped increase team cohesion. We found that activity techniques that do not 

require interaction or can be developed in isolation, associated with the fact that a low 

turnover among teams in an environment with little or no meeting, both social and 

technical, favor the weakening of the cohesion of the team. 

 

 

 

Keywords: Cohesion Teams Software, Software Engineering, Team Effectiveness, Human 

Factors and Case Study. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 A formação de equipes de desenvolvimento de Software é um dos momentos iniciais 

de um Projeto que requer habilidade do Gerente ou Líder em conhecer aspectos humanos 

que transcendem a tecnologia de desenvolvimento de Sistemas. O contexto tecnológico do 

Projeto é um aspecto considerado na seleção das pessoas que farão parte deste time. Esse é 

certamente o que existe de comum nos componentes deste time e que é mensurado com 

base na experiência profissional, formação acadêmica ou até mesmo avaliações técnicas. 

Mas que características pessoais ou comportamentais poderiam favorecer a formação de 

uma Equipe de sucesso? 

 
 A criação e manutenção de software necessita naturalmente de conhecimento 

técnico especializado. Durante o processo de desenvolvimento dos produtos de Software, 

atividades sociais estão envolvidas, o que impacta diretamente no resultado final do 

produto. A interação não se restringe apenas ao homem e à máquina, os fatores humanos 

influenciam diretamente no que está sendo construído. "As pessoas são cruciais no 

desenvolvimento de Software e a dimensão humana pode ser ainda mais importante que a 

técnica" (Acuña, et. al., 2006) [16]. As pessoas envolvidas no desenvolvimento precisam 

interagir entre si para compreender o que deve ser feito, como será validado e aceito como 

pronto.  É uma atividade sócio-técnica, conforme definido por Sawyer (2004) [17]. As 

metodologias Ágeis sugerem a valorização das pessoas ao invés de ferramentas e processos, 

e esse foco social e humano, valorizando e motivando as pessoas possibilitou incrementos 

significativos na qualidade e nos ganhos originados dos produtos de software, segundo os 

defensores do Manifesto Ágil (2001) [18,19,20]. 

 

 Nosso estudo vem ampliar o leque de pesquisas dos aspectos humanos envolvidos no 

processo de desenvolvimento de produtos de Software. Em específico, estudaremos um dos 

aspectos sociais envolvidos nesse processo: a Coesão das equipes de Engenharia de 

Software. Como esse construto afeta ou é afetado durante o processo de construção de um 

software? 

 

1.1. Definição do problema 

 Grupos altamente coesos têm sido relacionados com um número maior de soluções 

de alta qualidade para problemas complexos e melhores resultados em termos de qualidade 

técnica, orçamento e desempenho em geral (Carron, 2000) [14]. Estudos preliminares na 

engenharia de software parecem indicar que coesão em equipes de software é influenciada 

pela personalidade dos membros da equipe (Karn, 2004) [25] e também pelo tipo de 

processo adotado (Wellington, 2005) [26]. Estudaremos quais fatores e características 

influenciam a coesão de equipes de software e como a coesão afeta o desempenho 

individual e da equipe. 
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 A Coesão é um construto complexo que em linhas gerais mensura a capacidade de 

um grupo em permanecer unido e com objetivos em comum por um determinado período. 

Além do nível de Coesão variar com o decorrer do tempo, a maneira de se mensurar esse 

nível não é consenso entre pesquisadores das mais diversas áreas humanas e tecnológicas, 

causando uma grande variedade de definições e métodos de análise (e.g.;. Carron et. al., 

1985 [7]; Stokes, 1983 [12]). Existem diversos estudos que defendem a Coesão como sendo 

uma consequência de diversos fatores multidimensionais que comprometem o desempenho 

das Equipes. 

 Nosso estudo adaptou uma técnica de mensuração de Coesão de equipes para a área 

de Engenharia de Software, com base na Coesão Percebida definida por Bollen & Hoyle 

(1990) [6]. Após a definição do nível de Coesão das Equipes, realizamos um Estudo 

Qualitativo genérico, através de entrevistas semi-estruturadas, tentando entender a relação 

entre o nível de Coesão da Equipe com características de Efetividade, Personalidade e 

Comportamento dos integrantes dessas Equipes. 

1.2. Perguntas de Pesquisa 

 Ao final de nosso trabalho objetivamos responder as seguintes questões, que 

chamaremos de perguntas de pesquisa (RQ), que se mostram mais abrangentes. Para 

chegarmos as repostas, que também é o objetivo de nossa pesquisa, precisaremos atingir 

algumas metas que serão perguntas mais específicas e delimitadas, uma subdivisão das 

perguntas de pesquisa, que chamaremos de perguntas secundárias (SQ). 

 Essa estrutura apresentada visa organizar o planejamento das atividades, deixando 

claro os objetivos e enfoque desse estudo. Essa estrutura de perguntas foi a base da criação 

do roteiro para a entrevista qualitativa realizada na segunda fase de nossa pesquisa. 

RQ1: Quais fatores e características podem influenciar na Coesão das equipes no contexto 

de Engenharia de Software? 

SQ1. O que é Coesão no Contexto de Equipe de Softwares? 

SQ2. Como caracterizar uma Equipe de Software Coesa? 

RQ2: Equipes Coesas apresentam os mesmos antecedentes de Efetividade (pontualidade, 

baixo absenteísmo, continuidade (baixo turnover) e comprometimento organizacional) 

que as equipes não coesas? 

SQ3. Como mensurar a Coesão de uma Equipe?  

SQ4. Como classificar, realizando uma comparação, o nível de Coesão de Equipes de 

Software?  

SQ5. Como identificar os seguintes antecedentes de Efetividade: Pontualidade, baixo 

absenteísmo, baixa rotatividade e comprometimento organizacional? 
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RQ3: A coesão (ou falta dela) está relacionada direta ou indiretamente com aspectos da 

personalidade do indivíduo que compõe uma Equipe de Desenvolvimento de Software?  

SQ6. Como identificar aspectos da personalidade do indivíduo? 

1.3. Objetivos 

 Esta pesquisa teve como objetivo principal identificar fatores e características que 

influenciem a formação de uma Equipe Coesa, e se as Equipes Coesas possuem 

antecedentes de Efetividade que sejam diferentes de Equipes não Coesas. Tivemos os 

seguintes objetivos gerais da pesquisa: 

Analisar as características da Coesão de Equipes de Software 

Com o propósito de entender o seu efeito  

Com respeito à Efetividade da equipe 

Do ponto de vista dos membros da equipe 

No Contexto da Indústria de Software de Recife, Pernambuco. 

 

1.4. Etapas da pesquisa 

Para que os objetivos da pesquisa fossem alcançados, definimos as seguintes etapas: 

1. Realizamos uma revisão bibliográfica nos estudos anteriores associados ao tema dessa 

pesquisa, formando uma base teórica que permitiu a construção de uma pesquisa 

íntegra e consistente. A base dessa revisão foram artigos e revistas publicados em 

congressos internacionais, mas usamos teses e dissertações em Português ou Inglês 

quando necessário; 

2. Planejamos e executamos uma Pesquisa Quantitativa em Empresas de 

Desenvolvimento de Software, localizadas na cidade de Recife - PE, aplicando o 

formulário PCS [6] que avaliou o nível de Percepção da Coesão das Equipes; 

3. Planejamos e executamos uma Pesquisa Qualitativa num subconjunto das Empresas 

elencadas no item anterior, com base no nível da Coesão de suas Equipes, aplicando um 

questionário semi-estruturado visando levantar evidências que associem a Coesão ou 

falta de Coesão das Equipes com as características em estudo; 

4. Analisamos e apresentamos os resultados dos itens anteriores para identificarmos as 

evidências dos principais fatores que afetam o nível da Coesão das Equipes de 

Desenvolvimento de Software, finalizando com uma Conclusão sobre o estudo realizado.  
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1.5. Resultados Esperados 

 Inicialmente pretendemos mensurar o nível de Coesão das Equipes através da nossa 

tradução, adaptação e aplicação do Questionário de Coesão Percebida (PCS). Essa será a 

primeira fase da pesquisa e usaremos técnicas e metodologias de uma Pesquisa 

Quantitativa. Esperamos conseguir medir e classificar Equipes de Engenharia de Software 

quanto ao nível de Coesão. 

 Em seguida, realizaremos entrevistas semi-estruturadas buscando obter as respostas 

das perguntas de pesquisa através de uma análise Qualitativa das informações. Iremos 

investigar o fenômeno da Coesão em diversas equipes de Desenvolvimento de Software, 

avaliando as características e comportamento e concluirmos se existem evidências que 

seriam associadas com a Coesão. Ao final, queremos ainda descobrir possíveis relações do 

construto Coesão com a Efetividade dessas Equipes. 

1.6. Desafios de pesquisa 

 A coesão parece ser um aspecto temporal nas equipes, sendo afetado pela 

personalidade das pessoas do time (Karn, 2004) [25]. Essa característica temporal é 

complicador na medição do nível de coesão de uma equipe. Durante o desenvolvimento de 

um Projeto de Software, a equipe pode alterar o nível de Coesão e consequentemente o 

envolvimento e foco no sucesso do Projeto. Analisar um aspecto humano como a Coesão, 

assemelha-se a fotografar a Equipe em um determinado momento, analisar fatores que 

anteriormente influenciaram no estado da Equipe naquele momento (da foto) e inferir nos 

resultados futuros para o Projeto após o instante da fotografia. 

 Nossa pesquisa teve como público-alvo os Engenheiros de Software 

(Desenvolvedores, Analistas, Testadores, Líderes e Gerentes) que estiveram exercendo suas 

funções em alguma das Empresas que conseguimos acesso e a disponibilidade para realizar 

as duas fases da nossa pesquisa. Inicialmente tivemos dez empresas com profissionais 

alocados em Projetos na cidade de Recife no Estado de Pernambuco, cada qual com 

características e comportamentos corporativos que afetam direta ou indiretamente as 

atividades durante o Projeto. Consequentemente, a maneira como os nossos pesquisados 

trabalham são diferentes nessas empresas. Nossa pesquisa não analisou quais fatores 

corporativos afetaram a Coesão, já que tivemos em algumas equipes estudadas 

componentes de mais de uma dessas empresas (Equipes mistas). Essa será uma lacuna 

deixada para futuras pesquisas que desejem triangular Coesão, Equipes e a Empresa 

(características corporativas).  

 Certamente a ausência de estudos relativos à Coesão de Equipes de desenvolvimento 

de Software, bem como os fatores humanos envolvidos nesse tipo de atividade, tornou 
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nosso trabalho extremamente desafiador e motivador ao mesmo tempo, na certeza de que 

contribuímos com a abertura de uma ramo de pesquisa ainda pouco explorado nas 

academias de Ciência da Computação. 

 Um outro grande desafio foi conciliar a disponibilidade de horário das equipes com o 

tempo de conclusão da pesquisa. Como as equipes são dinâmicas em termos de recursos 

humanos e principalmente em nível de Coesão, tivemos um curto espaço de tempo entre a 

primeira fase da pesquisa e a segunda fase, evitando o risco de um pesquisado responder o 

questionário da primeira fase em uma equipe e participar da entrevista já sendo integrante 

de outra equipe ou até mesmo não mais pertencendo a Empresa. Caso a pesquisa tivesse 

um intervalo longo, correríamos o risco ainda de o nível de Coesão na Equipe ter mudado e 

nossas referências perderem o valor. 

 Outro desafio que enfrentamos, foi na segunda fase, onde buscamos as evidências 

que tornaram aquela Equipe Coesa ou não Coesa. O fato de selecionar poucas Equipes para 

a segunda fase, fez os participantes entenderem que a Equipe que ele faz parte é diferente 

das demais. Os entrevistadores necessitaram de habilidades para contornar qualquer viés 

oriundo dessa seleção, principalmente naquelas equipes que estão em conflitos internos 

onde precisamos fazê-los externar essas evidências. 

 Tivemos pela frente a adaptação e tradução do trabalho de Bollen & Hoyle (PCS) [6] 

para a realidade de equipes de Engenharia de Software. Diversas adaptações foram 

realizadas, mas não encontramos na literatura, adaptações no Contexto apresentado 

(Equipe reais de Engenharia de Software). O trabalho de Bollen & Hoyle [6] aplicou o PCS 

com grupos de mais de cem pessoas, enquanto que o trabalho de Chin et. al. [8] replicou o 

PCS em equipes pequenas de 4 ou 5 estudantes. A grande maioria das Equipes de 

Engenheiros de Software que entrevistamos eram pequenas, variando de 2 a 10 pessoas, em 

comparação ao tamanho das equipes originalmente testadas com o PCS. Além do tamanho 

das Equipes, foi necessário adequarmos os termos utilizados no PCS para a o contexto da 

pesquisa, visto que os termos foram originalmente aplicados de forma genérica e no campo 

das Ciências Sociais. Objetivamos com essa tradução não inserir viés na pesquisa com os 

resultados coletados com a aplicação do PCS e sim representar mais facilmente esses termos 

em uma linguagem mais próxima da realidade dos nossos pesquisados.  

1.7. Justificativa para o trabalho 

 Algumas características de grupo, tais como Coesão, Conflito e Liderança têm sido 

amplamente estudado e associado com o desempenho da Equipe. Dentre as várias 

características de um grupo, as mais importantes são a Coesão e o Conflito (H.-L. Yang, J.-H. 

Tang., 2003) [11].  Nosso foco será a Coesão, desta forma buscaremos fatores e evidências 

que possam afetar esse Construto no desenvolvimento de Softwares. Avaliaremos também 

uma técnica de mensuração da Coesão.  
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 "A Coesão de um grupo é identificada como um fator que exerce influência sobre o 

desempenho do grupo (e.g, Seashore, 1955; Stogdill, 1972; Wech, Mossholder, Steel & 

Bennett, 1998). Segundo Harrison et. al (1998) [28] a Coesão do grupo é uma dimensão 

afetiva e primária da integração social que influencia diretamente no desempenho, desde 

que existam membros socialmente diferentes trabalhando juntos e se envolvendo em 

significativa interação.  

 Como explanado por alguns autores, vimos que a Coesão exerce um papel decisivo 

nas relações de trabalho em grupo, afetando diretamente a eficiência e a eficácia das 

atividades desenvolvidas. Esse estudo levantou informações que nos permitiram associar a 

Coesão com a efetividade, onde concluiremos a favor ou contra as afirmações desses 

autores. Nosso estudo trouxe ainda os possíveis fatores que afetam a Coesão de uma Equipe 

através da metodologia da Teoria Fundamentada nos Dados (Grounded Theory), bem como 

um método adaptado para o campo da Engenharia de Software com base do PCS [6]. Com a 

descoberta (ou confirmação) dos fatores que aumentam ou diminuem a Coesão, os 

responsáveis pela criação e coordenação de uma Equipe de Engenharia de Software poderão 

torná-la mais Coesa, o que segundo alguns estudos, aumentará também o desempenho e a 

efetividade dessa Equipe, gerando um Produto de maior Qualidade em um menor tempo. 

 Realizamos um Estudo dentro da Indústria de desenvolvimento de Software, 

avaliando em um contexto local o que muitos estudos teóricos têm afirmado sobre o 

construto da Coesão. Avaliamos na prática o efeito da Coesão nas Equipes, percebendo o 

impacto direto na Efetividade que também se relaciona com a Qualidade, Tempo e Sucesso 

dos Projetos de Softwares nessa indústria. Pretendemos ainda, investigar características 

comuns a Equipes Coesas e não Coesas, que possam orientar futuramente a condução de 

outras Equipes quanto a Coesão, ou até mesmo quanto a quebra da Coesão, caso em que 

essa característica seja uma peça chave no sucesso desses Projetos. 

1.8. Estrutura do trabalho 

 A dissertação está organizada da seguinte maneira:  

 No Capítulo 2 é apresentado o referencial teórico, contendo o arcabouço teórico que 

fundamenta a pesquisa realizada. O capítulo inicia com uma justificativa para a criação dessa 

dissertação e em seguida apresenta as principais definições teóricas utilizadas: Equipe, 

Coesão, Percepção da Coesão ou Coesão Percebida e a Efetividade. O objetivo do capítulo é 

realizar uma introdução nos principais conceitos e literaturas relacionados ao tema 

estudado, permitindo um pleno entendimento dos resultados apresentados.  

 No Capítulo 3 é descrita a metodologia adotada neste trabalho. O capítulo descreve 

o desenvolvimento do protocolo usado nas duas fases da Pesquisa, onde são abordados e 

detalhados os procedimentos e instrumentos para coleta, entrevistas e análise dos dados, 

bem como o tratamento para ameaças à validade.  
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 No Capítulo 4 apresentaremos os resultados da coleta dos dados quantitativos e das 

entrevistas semi-estruturadas (dados qualitativos). O capítulo inicia descrevendo a execução 

dos procedimentos de coleta de dados em campo realizados nas duas fases da pesquisa. Em 

seguida são apresentados os resultados e a análise dos dados obtidos. O capítulo descreve 

as atividades de classificação dos grupos, através de métodos estatísticos e a codificação dos 

textos das entrevistas que foram progressivamente realizadas até o desenvolvimento da 

conclusão final.  

 No Capítulo 5 finalizamos esta dissertação apresentando as conclusões referentes 

aos objetivos atingidos do estudo, bem como suas contribuições, limitações, ameaças à 

validade da pesquisa, e finaliza com perspectivas para trabalhos futuros.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 A Coesão tem sito amplamente pesquisada como uma característica chave 

relacionada ao desempenho de um Grupo. Segundo Chang (2001) [3] a Coesão de um Grupo 

é encontrada como um antecedente, não como uma consequência, do desempenho de um 

Grupo. A grande maioria das pesquisas sobre Coesão estão no campo da Sociologia ou no 

campo da Psicologia Social. Friedkin em Coesão Social (2004) [4], alerta que esse construto 

atrai uma grande atenção da comunidade, sendo tema de muitas pesquisas e em diversas 

áreas, com isso tivemos uma proliferação variada da definição de Coesão, bem como quais 

seriam os fatores antecedentes e os consequentes associados à Coesão. Assim torna-se mais 

difícil convergir para uma definição única. Friedkin [4] ainda conclui que “Análises 

contemporâneas da Coesão social são tratadas como fenômenos multidimensionais ou 

como um construto latente com múltiplos indicadores e cita os estudos que afirmam: Bollen 

& Hoyle 1990, Drescher et al. 1985, Evans & Jarvis 1980, Hagstrom & Selvin 1965, Mudrack 

1989, Piper et al. 1983.” Mitchell (1979) [27] em New Dictionary of Sociology diz que: “A 

Coesão Social não possui um significado que seja de consenso geral ou de senso comum, 

geralmente é utilizado em referência a situações em que os indivíduos estão ligados um ao 

outro por compromissos ou atividades sociais e culturais em comum.” 

 Festinger (1950) [2] como um dos pesquisadores pioneiros a estudar esse construto,  

propôs que a Coesão deve ser mensurada com a “composição de todas as forças” que 

influenciam os integrantes de uma Equipe a permanecerem juntos. Temos nesse caso uma 

definição em que a Coesão é uma consequência de um conjunto de ações que não possui 

um número pré-determinado de fatores e não estaria claramente definido neste trabalho. 

Chansler et. al., 2003 [13] concluiu que o tratamento justo e um controle na formação do 

grupo contribuem positivamente para a formação de uma Equipe Coesa, ou seja, a estrutura 

organizacional afetaria a Coesão. 

 Diante de uma variedade de definições, conceitos e técnicas de mensuração em 

torno da Coesão, decidimos nos guiar por Bollen & Hoyle [6] que consideraram (1990) o 

construto da Coesão como algo que pode ser mensurado com um dos seus aspectos, que é a 

Percepção da Coesão. Em seu artigo [6] eles definiram o conceito e a técnica de medição 

desse aspecto (Percepção da Coesão) em duas dimensões. Uma sendo o sentimento do 

indivíduo em pertencer a Equipe e a outra dimensão o sentimento de felicidade ou 

satisfação (chamado de moral pelos autores) para com a Equipe. 

 Bollen & Hoyle [6] reconheceram que não existia uma definição única e de verdade 

absoluta em torno da Coesão, por isso propuseram uma definição teórica da Coesão que 

captura a medida individual dos integrantes do grupo em relação ao sentimento de se 

“sentirem presos” ou fazerem “parte de” e também a sensação de felicidade, satisfação ou 

prazer em estar contido naquela equipe. Usaremos essa como uma definição teórica de 

Coesão, apenas acrescentando a esse sentimento o objetivo de alcançarem propósitos em 
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comum, conforme definição da Carron (1982) [7], “A tendência de o grupo permanecer 

unido com o propósito de atingir seus objetivos”. 

 

2.1. Fundamentação Teórica 

 A fundamentação teórica dessa pesquisa envolve os seguintes conceitos que 

detalharemos em seguida: Equipe, Coesão, Percepção da Coesão e a Efetividade. Esses 

conceitos por muitas vezes são descritos de maneira diferente pelos teóricos da área. Para 

cada conceito abordado, adotaremos apenas uma definição, que norteará nossa pesquisa. 

Os grupos são um componente penetrante da vida. De fato, como Baumeister e Leary 

(1995) [22] tão elegantemente demonstram, a necessidade de pertencer e o desejo de 

anexos interpessoais é um direito humano fundamental. Para compreender a natureza dos 

grupos, devemos obter uma melhor compreensão da natureza da Coesão do grupo. Ou seja, 

se um grupo existe, tem que ser coeso, até certo ponto. Assim, o estudo da coesão do grupo 

é de importância teórica e prática. Espera-se que a presente discussão esclareça tanto a 

nossa abordagem a esta área de investigação, bem como as nossas sugestões para o exame 

da aplicabilidade desta abordagem para o estudo da coesão dos diferentes tipos de grupos 

em diferentes contextos sociais. 

2.1.1. Equipes, Grupos e Times (Work group, Work team ou Team) 

 A estrutura de Grupo de Trabalho é criada com o objetivo de fornecer uma melhor 

produtividade e desempenho organizacional nas tarefas envolvendo a atividade fim da 

empresa. Batitucci (2002) [29] descreve de maneira interessante o trabalho em equipe como 

sendo: “a complexa busca do equilíbrio entre a colaboração individual e coletiva do 

homem”. Ele ainda define uma Equipe como: “um conjunto de pessoas que trabalham 

interdependentes porém com propósito comum”. Os grupos que trataremos nesse estudo 

são grupos de trabalho de construção e manutenção de Softwares computacionais. 

 Consideramos inicialmente que Grupos (de Trabalho), Times (de Trabalho), Equipes 

(de Trabalho) e suas respectivas traduções para o Inglês, tais como: Team, Work Team e 

Work Group; para essa pesquisa possuem o mesmo significado. Esclarecemos nesse tópico 

apenas as definições utilizadas e aplicadas como base, visto que estamos diante de uma 

variedade de conceitos e definições associados a esses temas, apesar de a grande maioria 

das definições serem similares. Não consideramos em nossa pesquisa grupos com objetivos 

puramente sociais, filantrópicos ou esportivos, tais como: familiares, equipes esportivas, 

terapias em grupo, religiosos, ideológicos, estudantis e similares. Os grupos de trabalho que 

nos referimos são aqueles que objetivam a realização de atividades de desenvolvimento de 

Software e atuam em um âmbito puramente profissional. 
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 A Carron define Grupos como sendo agregados sociais de dois ou mais indivíduos que 

possuem uma identidade comum, têm metas e objetivos comuns, compartilham um destino, 

exibem padrões estruturados de interação e formas de comunicação, possuem percepções 

comuns sobre a estrutura do grupo, são pessoalmente e instrumentalmente 

interdependentes, possuem atração interpessoal recíproca, e se consideram como sendo um 

grupo (Carron & Hausenblas, 1998, pp. 13-14) [14]. 

 Anderson e West (1998) [15] trazem uma definição semelhante, porém mais 

resumida para grupos de trabalho: “Nós definimos o grupo de trabalho como uma equipe 

(permanente ou temporária) onde as pessoas são alocadas, passam a possuir uma 

identificação em comum e interagem com regularidade a fim de executar tarefas 

relacionadas ao trabalho.”. 

 As definições acima apresentadas, tanto da Carron quanto a do Anderson e West, se 

enquadram no escopo do trabalho de pesquisa, onde as palavras chaves relacionadas a esse 

conceito seriam: identificação (mesma), objetivos (comum) e interação (regular). A Figura 1 

ilustra um exemplo de uma Equipe: 

Figura 1: Exemplo de uma Equipe de Trabalho. 

Identificação: Equipe de Testes 

 

Objetivos: Realizar testes de qualidade no 

Software pronto para ser entregue ao 

cliente 

Interação: Cada integrante da Equipe realiza 

um tipo de teste diferente e repassa os 

resultados e os módulos testados para os 

demais da Equipe. 

Elaboração, fonte própria. 

2.1.2. Coesão 

Neste capítulo, revisão da literatura, este será o tópico mais abrangente porque é o 

conceito chave em estudo: a Coesão.  

Um grande número de pesquisadores apresenta uma definição teórica e subjetiva do 

conceito de Coesão e alguns deles parecem compartilhar o mesmo pensamento. Grooss & 

Martin (1952) [21] sugerem que a Coesão é o “ficar junto” do grupo ou é a habilidade de 

resistir potencialmente a forças disruptivas. Já Festinger (1950) [2], pioneiro nesse estudo, 

sugere que a Coesão é o campo de forças que atrai os membros para o grupo. A Coesão é 

definida como: “as forças que mantêm os indivíduos dentro de seus respectivos grupos”, 

segundo  Yang & Tang (2003) [11].  
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A definição usada como base nessa pesquisa é a da Carron et. al. 1998 [7], que 

parece ser a mais completa e abrangente encontrada na literatura. A Coesão pode ser 

definida como: “um processo dinâmico que reflete a tendência do grupo ficar junto e 

permanecer unido na busca de seus objetivos instrumentais e/ou para a satisfação das 

necessidades afetivas dos membros.“ (Carron et. al., 1982, p. 124) [7]. Essa definição reflete 

a essência da Coesão de um Grupo. Para os autores do PCS, Bollen & Hoyle [6], a Coesão é 

uma força derivada de diversos outros componentes (ou fatores) que está 

proporcionalmente equiparada com a Percepção da Coesão de cada membro do grupo. 

Esses autores não criam sua própria definição de Coesão, cita algumas e também utiliza a 

definição da Carron (1985) [7] para comparar com a definição teórica da Percepção da 

Coesão que falaremos no próximo item. A definição de Coesão que usamos nesse trabalho 

foi a da Carron que resumimos na Tabela 1. 

Definição da Coesão segundo Carron 

Dinâmico Muda com o tempo 

Objetivos Objetivos instrumentais em comum 

Satisfação  Satisfazer as necessidades afetivas 

Tabela 1: Coesão segundo definições da Carron (1982). 

Fonte: adaptado de Carron. 

A definição da Carron [7] é útil para apontar uma série de aspectos da Coesão, tal 

como a multidimensionalidade do Construto. A característica multidimensional tem uma 

longa tradição do estudo da Coesão. Desde 1950, Festinger [2] define como o campo de 

forças que contorna os membros do grupo, já Groos e Martin (1952) [21] criticou essa 

definição e sugeriu que a Coesão seria a resistência do grupo a interrupção. Mesmo essa 

última definição não considera um único fator, consideração ou motivo de ruptura do grupo 

e quebra da Coesão.  

A definição adotada também ressalta o caráter dinâmico do Construto. Coesão não é 

uma característica. Coesão de um grupo pode (ou não) mudar com o tempo, tanto a sua 

extensão como sua forma em todo o processo de formação de um grupo: criação, 

manutenção e da dissolução. Por outro lado, a Coesão não é tão transitória como uma 

situação específica do estado. Embora as dimensões também sejam alteradas com o tempo, 

consideramos que essa mudança é provavelmente gradual. A Coesão tem uma base 

instrumental (atividade ou tarefa) e uma outra afetiva (sentimental), segundo Carron 

[7]. Todo o grupo se une com um propósito comum, mesmo os de base puramente social, 

como a família. O vínculo social e/ou da tarefa que se desenvolve deve ser agradável para os 

membros. Baumeister e Leary (1995) [22] assinalaram que a necessidade de pertencer a um 

grupo é um motivo fundamental do ser humano. Como consequência, "A formação dos laços 

sociais está associada com efeito positivo", enquanto que "ser excluído...leva a potente 

sentimentos negativos (por exemplo, ansiedade, depressão, tristeza, ciúme e solidão) " 

(Bumeister & Leary, 1995, p. 508) [22]. Em ambos os grupos altamente orientados à tarefas 

(por exemplo: equipes de trabalho, equipes esportivas, militares), bem como os grupos mais 
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socialmente orientados (por exemplo: fraternidades, famílias), a unidade de coesão que se 

desenvolve produz afetividade positiva, ou seja, produz um bem-estar aos integrantes 

daquele grupo. 

 Entendemos que a Coesão reflete o estado dos indivíduos (de maneira ampla) e a 

capacidade de produzir (efetividade) daquele Grupo ou Equipe e consequentemente 

representa um fator de extrema importância para o sucesso dos projetos e para a satisfação 

e bem-estar das pessoas. Explanamos os conceitos de Coesão, nesse tópico, de forma 

abrangente e aplicado a qualquer tipo de grupo, porém os grupos e os conceitos que 

usaremos se restringiram a Grupos de Trabalho de Engenharia de Software. 

2.1.3. Percepção da Coesão ou Coesão Percebida 

 A definição formal de Coesão Percebida ou Percepção da Coesão para os criadores 

desse termo, Bollen & Hoyle [6], que será utilizada nessa pesquisa é a seguinte: “A 

Percepção da Coesão engloba o sentido do indivíduo de pertencer a um grupo particular e 

seus sentimentos morais associados a esse grupo (derivado do trabalho de Zajonc & 

Markus, 1984). A Coesão percebida é um atributo dos indivíduos de um grupo que reflete 

em uma avaliação de seu próprio relacionamento com o grupo.” O nível da Coesão 

Percebida, que é medido individualmente, reflete o nível de Coesão desse grupo, segundo os 

criadores do termo. 

 A Percepção da Coesão é um atributo do indivíduo refletindo sua avaliação pessoal 

da sua relação com seu grupo. Essa avaliação é um "julgamento" de sua relação pessoal e de 

trabalho com os demais integrantes dessa Equipe. O trabalho de Zajonc & Markus (1984) 

[30] afirma que a relação afetiva que uma pessoa desenvolve com um "Objeto" reflete o 

processo cognitivo da pessoa com aquele "Objeto", ou seja, a maneira como a pessoa se 

relaciona com o grupo reflete a construção de um conhecimento coletivo e suas respectivas 

experiências. Esse conceito foi também utilizado por Bollen & Hoyle na construção da 

definição operacional da Percepção da Coesão. Para que os autores afirmassem que a 

Percepção da Coesão reflete o nível de Coesão da Equipe, eles retiraram as seguintes 

definições literárias anteriores de dois grupos de assuntos. O primeiro deles é que o nível do 

sentimento de pertencer a um grupo é proporcional a quanto Coeso é o grupo. ”Gross 

(1954) [31] propôs que ser membro de um grupo cumpre uma necessidade primária do 

indivíduo que é o sentimento de fazer parte de algo. Frank (1957) [32] define Coesão como o 

sentimento dos indivíduos do grupo de fazerem parte do mesmo. Similarmente, Lieberman 

et. al. (1973) [33] descreve a coesão como uma propriedade do grupo na qual os indivíduos 

manifestam o sentimento de pertencer ao mesmo". O segundo grupo de pesquisa, afirma 

que o grupo com moral elevada (sentimento de moral) é um grupo Coeso. "Zander (1979) 

[34] afirma que a moral do grupo pode ser tratada como sinônimo para a Coesão. Hare 

(1976) [35] nota que os termos "moral e coesitividade (variação de coesão)" têm sido usado 

alternadamente para representar o mesmo fenômeno." 
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 Observamos com isso que a Percepção da Coesão possui duas dimensões, a primeira 

é o sentimento de pertencer ao grupo (o quanto está inserido nesse grupo) compreendendo 

elementos cognitivos e afetivos, e o segundo é o sentimento moral (relação de satisfação 

com o grupo) que compreende a capacidade de participar de atividades sociais ou técnicas 

com o grupo e a satisfação (ou felicidade) em estar inserido no contexto desse grupo. Essas 

vertentes é a base do formulário PCS (Perceived Cohesion Scale) que foi aplicado às Equipes 

de trabalho. A Figura 2 ilustra a associação do conceito de Coesão Percebida. 

 

Figura 2: Modelo de Percepção da Coesão de Bollen & Hoyle, 1990. 

Adaptação de Bollen & Hoyle, 1990 [6]. 

 

2.1.4. Efetividade 

A maioria das pesquisas sobre a efetividade nos grupos de trabalho tratam esse 

construto com múltiplas dimensões. A efetividade não seria uma variável independente e 

facilmente mensurável, seria uma composição de diversos fatores. Cohen (1993) [23] define 

a efetividade como um construto de três dimensões, sendo elas: Desempenho da Equipe 

(cliente satisfeito, gerentes satisfeitos e projetos economicamente viáveis), Atitude (equipe 

comprometida e satisfeita) e Comportamento (absenteísmo, pontualidade, continuidade na 

equipe). As dimensões da efetividade pode ser melhor resumida e ilustrada na Figura 3. 
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Figura 3: Dimensões da Efetividade. 

Elaboração: fonte própria com base no modelo da Cohen (1993). 

O significado do adjetivo "efetivo" encontrado no dicionário Aurélio Buarque 7ª 

edição (2004) é o seguinte: "Que produz um efeito real; positivo" e sua origem vem do Latim 

EFFECTIVUS, “o que produz, o que tem efeito”. Considerando uma atividade de 

desenvolvimento de Software como "efetiva" ou com "efetividade" seria toda àquela que 

produz resultados positivos reais, desejados pela equipe, pela empresa fornecedora e pelo 

cliente. A Equipe se torna efetiva quando alcança os objetivos gerais esperados por todos os 

envolvidos no projeto, esse é o significado mais abrangente de efetividade.  

Hasan & Ali (2007) [24] realizaram em estudo empírico para analisar os fatores que 

afetam a efetividade de um grupo de Engenharia de Software e consideraram que a 

Efetividade é definida e mensurada em termos de sucesso dos projetos e o impacto nos 

membros do grupo. Nessa mesma pesquisa realizada chegaram a conclusão que a Coesão 

provavelmente afeta a efetividade do grupo de forma indireta e leva algum tempo para 

causar um efeito positivo direto na Efetividade das Equipes de Engenharia de Software. De 

acordo com Cohen (1993) [23], o sentido da "efetividade real", deve ser um conceito 

"sustentável". O sucesso não pode ser considerado no resultado daquela atividade ou 

projeto em particular. O sucesso deve ser mais amplo, abrangendo principalmente a equipe 

que produziu o resultado. Nesse contexto, a efetividade será alcançada plenamente 
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adicionando duas vertentes: uma seria a atitude (eixo A) e a outra a inexistência de 

abstinência ao trabalho (eixo W), conforme demonstramos na Figura 3.  

Nós não tratamos e nem medimos o fator "Sucesso dos Projetos de Software" em 

nossa pesquisa. Não avaliamos o Eixo D da Figura 3. Entendemos que alguns antecedentes 

da efetividade perceptíveis e mensuráveis, tais como: absenteísmo, atrasos, rotatividade 

(Eixo W), comprometimento organizacional e a satisfação pessoal (Eixo A), quando 

identificados, indicam que existe um nível de efetividade naquele grupo mesmo que o 

"efeito esperado", que é o sucesso do Software desenvolvido (Eixo D) não seja alcançado 

naquele projeto. Entendemos que esse viés seria importante para o fechamento do contexto 

multidimensional da efetividade, mas deixaremos essa lacuna para futuras pesquisas, visto a 

complexidade de mensurar o sucesso dos projetos de Software de maneira satisfatória no 

contexto desta pesquisa e com o tempo disponível. 

 

2.2. Questionário PCS (Perceived Cohesion Scale): Escala de Percepção da 
Coesão 

 
Bollen, da Universidade da Carolina do Norte e Hoyle, da Universidade de Kentuchy 

em 1990 [6] criaram uma ferramenta de mensuração do nível de Percepção da Coesão da 

Equipe a partir da definição teórica do item 2.1.3 e publicaram no artigo "A Conceptual and 

Empirical Examination". O nome dessa ferramenta foi denominado de Perceived Cohesion 

Scale ou como chamaremos nesse trabalho, PCS (sigla do termo). O PCS será o instrumento 

de medição da Coesão que será usado em nossa primeira fase da Pesquisa. Não 

questionaremos a validade do PCS, visto que outros trabalhos o fizeram [8,9] e o artigo 

original [6] comprovou sua aplicabilidade através de um processo estatístico válido. 

 

O Questionário PCS consta de seis perguntas objetivas (detalharemos as perguntas 

no próximo capítulo) que foram criadas como uma extensão do trabalho de Seashore (1954) 

[5]. Para testar estatisticamente a validade da medida do PCS, Bollen & Hoyle realizaram o 

seguinte experimento: 

 

1º) Premissas: 

Alunos de uma faculdade relativamente pequena e com uma reputação de forte 

“espírito escolar” (Grupo 1) devem expressar maior percepção de coesão que os moradores 

de uma cidade de tamanho médio (Grupo 2). 

Ou seja, como premissa básica teremos: O Grupo 1 possui uma maior percepção da 

coesão que o Grupo 2 
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2º) Aplicou-se o PCS no Grupo 1, selecionando-se uma amostra aleatória de alunos 

de graduação de uma faculdade privada de artes com uma reputação de forte “espírito 

escolar” (109 estudantes responderam o questionário); 

 

Calculou-se a média das respostas por pergunta; 

 

3º )Aplicou-se o PCS no Grupo 2, selecionando-se uma amostra aleatória de 

moradores de uma cidade de tamanho médio do Nordeste dos Estados Unidos (119 

moradores responderam o questionário); 

 

 Calculou-se a média das respostas por pergunta; 

 

4º) PCS será verdadeiro e será uma ferramenta útil para demais casos, se  o teste 

estatístico da hipótese for comprovado: 

  

H0: PCS do grupo 1 <= PCS do grupo 2. 

H1: PCS do grupo 1 > PCS do grupo 2. 

 

 Os resultados são apresentados na seguinte tabela, extraída fielmente do artigo que 

originou o PCS. 

 

 
Figura 4: Tabela com os resultados do experimento PCS extraído de Bollen & Hoyle (1990). 

Fonte, Bollen & Hoyle (1990)[6]. 
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 Pudemos observar algumas características interessantes nos resultados encontrados. 

A matriz de correlação entre os mesmos números, ou seja, as mesmas perguntas (itens) 

demonstra um número mais alto que entre perguntas de itens distintos. Vemos que a 

correlação entre item 1 do Colégio e item 1 da Cidade é maior que por exemplo item 1 do 

Colégio e item 6 da Cidade, comprovando que as perguntas foram compreendidas de 

maneira parecida entre os dois grupos pesquisados. Vemos claramente também a média de 

cada item do Colégio foi maior que a média de cada item da Cidade, sendo uma primeira 

evidência para concluirmos que o PCS mediria realmente a Percepção sobre a Coesão de um 

grupo. 

 

 Por fim através de um teste de hipótese não paramétrico Qui Quadrado para as duas 

variáveis aleatórias que medem a média do PCS para os estudantes do Colégio e para a os 

moradores da Cidade, os autores concluíram que o PCS é uma ferramenta útil na medida de 

um dos aspectos da coesão – a percepção da coesão - que representa um passo inicial para 

esclarecer o papel da coesão na vida individual e em grupo. As análises revelaram excelentes 

propriedades de medida da escala de Coesão Percebida (PCS), incluindo sensibilidade 

suficiente dos indicadores para detectar a hipótese da diferença da Percepção da Coesão 

entre os grupos. O PCS é breve, aplicável a uma ampla variedade de grupos, de acordo com a 

própria definição teórica, e estruturalmente invariante entre os grupos (Bollen & Hoyle, 

1990) [6]. É provável que o PCS seja capaz de servir como uma medida comum de Coesão 

para muitos grupos e também servirá para integrar as perspectivas de pesquisa que 

atualmente estão bastante fragmentadas e inconclusivas em torno desse construto Coesão 

(Bollen & Hoylen, 1990 [6]). 

 

2.3. Trabalhos relacionados 

 Chin et. al. em 1996 [8] realizou uma adaptação do  PCS no qual 70 pequenos grupos 

(de 4 ou 5 estudantes) utilizando um sistema de reuniões eletrônicas (electronic meeting 

system - EMS) foram avaliados através da aplicação do formulário PCS. Esse estudo além de 

alterar a escala original do PCS, do nível de uma comunidade para o nível de pequenos 

grupos, realizou a validação do trabalho através de uma análise fatorial confirmatória, 

demonstrando a validade convergente e discriminante para as duas dimensões existentes – 

sentimento de pertencer  ao grupo (Belonging) (1ª) e o sentimento moral em relação ao 

grupo (Morale) (2ª) – propostas por Bollen & Hoyle [6]. Esse estudo ainda deixou caminho 

para diversos outros avaliarem o impacto de ferramentas no apoio de grupos distribuídos 

geograficamente. Três anos mais tarde, Chin et. al. 1999 [9] com outra equipe de pesquisa, 

replicou a pesquisa anterior com outros grupos de estudantes, aplicando novamente a 

adaptação do PCS e conclui mais uma vez que o PCS é uma ferramenta potencialmente útil 

para avaliar a Coesão em pequenos grupos. 
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 Outra adaptação mais recente do PCS foi realizada por Salisbury et. al. em 2006 [10] 

que aplicou o PCS em equipes pequenas distribuídas geograficamente que utilizavam 

Softwares para realização das tarefas em grupo. Salisbury et. al. também concluiu que o PCS 

indicaria suporte para a validação na medição do nível de Coesão de Equipes com essas 

características. Encontramos apenas esses três estudos com significância científica, escritos 

em Inglês e aceitos como artigos em congressos internacionais ou revistas. Não 

consideramos em nossa pesquisa sistemática sobre o tema (PCS), dissertações e teses. 
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3. METODOLOGIA 

 A produção de um Conhecimento Científico é sistemático, construindo um saber 

ordenado logicamente, formando um sistema de ideias e teorias centrados e conexos. "Não 

há ciência sem o emprego de métodos científicos" (Marconi e Lakatos, 2004) [36]. Para que 

trabalhemos a busca pelas respostas das perguntas de pesquisa, foi necessário um 

planejamento (ou plano de trabalho) permitindo organizar as ações em busca dos 

resultados. Esse capítulo é dedicado a detalhar como foi estruturado e planejamento a 

execução de nossa pesquisa em busca dos objetivos. 

 O quadro metodológico, apresenta de maneira mais abrangente a necessidade da 

metodologia, bem como os métodos, posicionamentos e preceitos utilizados durante a 

execução da pesquisa.  

3.1. Premissas 

 Este estudo parte do pressuposto e premissa básica que existem fatores que afetam 

a Coesão de Equipes de Engenharia de Software. Esse fatores podem ser: atividades técnicas 

individuais ou coletiva, aspectos organizacionais e interpessoais, aspectos da personalidade 

dos indivíduos e as relações humanas inerentes a uma atividade coletiva. 

 Consideramos ainda como premissa que todo Grupo de Desenvolvimento de 

Software a ser estudado, contém mais de uma pessoa envolvida diretamente na atividade, 

na responsabilidade e no objetivo do Grupo. Acreditamos e trabalhamos para demonstrar 

cientificamente que a Coesão tem efeito em aspectos da efetividade do grupo, causando 

consequentemente efeito no desempenho e nos resultados esperados pelos envolvidos nas 

atividades, bem como no sucesso das equipes de Engenharia de Software que foram 

estudadas. 

3.2. Quadro Metodológico 

Easterbrook et. al. (2008) [38] afirma que "uma variedade de métodos pode ser 

aplicada a qualquer problema de pesquisa, e é muitas vezes necessário utilizar uma 

combinação de métodos para entender completamente o problema". A seleção dos 

métodos depende necessariamente do problema pesquisado (perguntas de pesquisa) e dos 

recursos disponíveis para sua execução. Em nossa pesquisa utilizamos alguns métodos e 

tivemos algumas etapas até a sua conclusão. Nesse tópico, abordaremos as estratégias 

utilizadas de acordo com os posicionamentos e procedimentos metodológicos, filosóficos e 

de finalidades de acordo com os especialistas em cada área. 

A pesquisa em questão foi executada em duas fases, na primeira coletamos dados de 

natureza Quantitativa, através da aplicação do Questionário PCS (Perceived Cohesion Scale 
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ou Escala de Percepção da Coesão) conforme já detalhamos anteriormente. Na segunda fase 

coletamos dados de natureza Qualitativa, através de entrevistas semi-estruturadas, com os 

integrantes das Equipes selecionadas de acordo com o nível de Coesão mensurado na 

primeira fase da Pesquisa. Realizamos uma análise indutiva dos fatores Humanos (ou 

Técnicos) presentes e ausentes nas equipes entrevistadas buscando responder as nossas 

Questões de Pesquisa (RQ). 

3.2.1. Quanto a Natureza da Pesquisa: 

 Estudamos aspectos da natureza humana relacionados a Coesão das Equipes de 

Engenharia de Software. 

3.2.2. Quanto ao Posicionamento Filosófico: 

 Nossa pesquisa foi dividida em algumas etapas e cada etapa sugere uma redução do 

trabalho total, facilitando o foco e a concentração do esforço naquele momento da 

pesquisa. Essa é uma técnica reducionista, embutida nos pensamentos positivistas. Na 

filosofia positivista, segundo Easterbrook et. al. [38],  busca-se a redução como base para 

realizar inferências lógicas em fatos observáveis e construir o conhecimento científico 

gradativamente. Do posicionamento filosófico positivista, ficamos por aqui, usando a técnica 

de reduzir ou dividir cada etapa para mais tarde inferirmos ou respondermos as perguntas 

de pesquisa ou ainda aceitar ou rejeitar hipóteses. 

 O centro de nossa pesquisa segue a linha de pensamento construtivista, onde, 

segundo Easterbrook [38], teorias científicas são socialmente construídas com base na 

riqueza das interações sociais. O estudo da Coesão é uma atividade que envolve observar o 

comportamento humano e suas relações sociais e foi isso que fizemos ao realizar um Estudo 

de Caso através de um questionário semi-estruturado. 

 Uma estratégia de investigação mais complexa que surgiu no reconhecimento de que 

todos os métodos têm limitações e fraquezas, pode ser compensada pelos pontos fortes de 

outros métodos (Creswell, 2002) [39]. A primeira fase da pesquisa se limitou a definir o nível 

de Coesão de cada Equipe, o método aplicado (Quantitativo) não permite uma investigação 

mais ampla. Buscando responder as questões de pesquisa e enriquecer o levantamento de 

informações, realizamos um estudo dos grupos (Estudo de Caso / Qualitativo), aplicando um 

questionário semi-estruturado. 

 Métodos de pesquisa mista (Qualitativo e Quantitativo) estão mais frequentemente 

associados com uma postura pragmática, onde a ênfase está em usar os métodos que mais 

efetivamente resolvem o problema de pesquisa (Easterbrook et. al., 2008) [38]. Em essência, 

o pragmatismo adota uma abordagem de engenharia para a pesquisa - que valoriza 

conhecimento prático sobre o conhecimento abstrato, e usa quaisquer métodos que sejam 

apropriados para se obter o resultado final. Ou seja, o melhor método foi aquele que 
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resolveu o problema de pesquisa de forma clara e objetiva. Na triangulação das informações 

das diversas etapas, adotamos uma postura pragmática, desta forma focando no resultado a 

ser alcançado e menos em pensamento abstrato que não seja fruto das informações 

coletadas. 

3.2.3. Quanto a abordagem metodológica: 

 Lakatos (2004) [36] define que: "Indução é um processo mental por intermédio do 

qual, partindo de dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade 

geral ou universal, não contida nas partes examinadas.". Essa foi a abordagem utilizada para 

respondermos as perguntas de pesquisa. Ilustramos abaixo como o método indutivo foi 

utilizado nessa pesquisa: 

 Pergunta:  Equipes Coesas são mais Efetivas? 

 1ª Hipótese | H01: Equipes Coesão são mais pontuais. 

 2ª Hipótese | H02: Equipes Coesão são menos sujeitas a rotatividade (turnover). 

 3ª Hipótese | H03: Equipes Coesão são mais comprometidas com a organização. 

Caso H01, H02 e H03 sejam verdadeiras, pelo método indutivo, podemos concluir 

que Equipes Coesas provavelmente são mais Efetivas. Esse método busca conclusões 

prováveis. A abordagem indutiva, busca a generalização e criação de teorias a partir de 

cenários específicos. Quando descobrirmos uma relação constante entre propriedade e 

fenômenos, inferimos uma provável verdade universal sobre o problema (Lakatos, 2004) 

[36]. 

 As etapas ou fases do método indutivo em busca de conclusões e teorias, segundo 

Marconi e Lakatos (2004) [36], são as seguintes: 

 1ª Fase) Observação dos fenômenos: nessa etapa os fenômenos devem ser 
observados e analisados, a fim de descobrir as causas da sua manifestação; 

 2ª Fase) Descoberta da relação entre eles: nessa etapa procura-se através de 
comparações, identificar similaridades ou diferenças entre os fatos ou fenômenos, com a 
finalidade de descobrir alguma relação; 

 3ª Fase) Generalização da relação: por fim se generalizam os relacionamentos 

encontrados na etapa anterior, entre os fatos e fenômenos semelhantes, muitos dos quais 

ainda não observamos ou são inclusive inobserváveis.  

3.2.4. Quanto aos métodos de procedimentos: 

 A metodologia de estudo de caso permite focar em variáveis e construto que não 

podem ser apropriadamente controladas em um experimento de laboratório (Easterbrook et 
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al., 2008) [38]. O estudo de caso possui a natureza investigativa sobre um caso específico 

associado ao problema e construto estudados. 

 Uma segunda razão para utilizar estudos de caso é que eles pretendem criar, 

fortalecer e rejeitar teorias, em contraste com outros métodos qualitativos que coíbe a 

abstração e generalização. Nesse sentido, eles parecem ser mais úteis para um problema 

com implicações práticas. Eles são projetados para lidar com a falta generalizada de 

fundamentos teóricos (Hannay et. al. 2007)[40] que é o caso da Coesão na Engenharia de 

Software. Finalmente, uma terceira razão para utilizar estudos de caso é a sua flexibilidade 

na coleta de dados e estratégias de análise, permitindo moldar a pesquisa de acordo com os 

resultados e cenários extraídos.  

 Métodos mistos (Qualitativos com Quantitativos) são bem-vindos em Estudos de 

Caso (Yin, 2005) [56]. Yin descreve que: “um estudo de caso investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre 

o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. 

 A metodologia aplicada nessa pesquisa pode ser resumida no quadro abaixo: 

Tabela 2: Quadro metodológico 

Quadro metodológico 

Método de abordagem: Qualitativo e Indutivo 

Posicionamento filosófico: Majoritariamente pragmático 

Métodos de procedimentos: Estudo de Caso 

Quanto ao propósito: Exploratória e descritiva buscando gerar teorias 

Elaboração, fonte própria. 

3.3. Etapas da Pesquisa 

 A pesquisa iniciou com uma revisão bibliográfica tradicional onde foram estudados 

temas referentes a: conceitos básicos de Coesão, Coesão de Equipes em Contextos 

organizacionais, principais teorias e definições da Coesão, revisões sistemáticas da literatura 

envolvendo Coesão na Engenharia de Software. Esta revisão foi complementada com a 

leitura da revisão sistemática desenvolvida na dissertação de mestrado de Ana Paula 

Vasconcelos (2012) [68]. O estudo inicial foi o arcabouço teórico de base de nossa pesquisa. 

Objetivamos adquirir um entendimento maior sobre o referido assunto, as suas relações 

com o campo da Engenharia de Software, bem como analisar os resultados das últimas 

pesquisas na área a fim de levantar novos questionamentos e lacunas, relacionamentos e 

situações não satisfatoriamente explicadas. Consideramos nessa revisão livros, artigos 

científicos e dissertações acadêmicas. Sendo em língua portuguesa e inglesa as principais 

fontes de revisão sistemática. 



23 

 

 No planejamento da Pesquisa, criamos um protocolo que guiou a nossa pesquisa 

desde o levantamento inicial Quantitativo dos dados até o levantamento dos dados 

Qualitativos. Definimos os instrumentos e métodos que permitiram obter dados que 

venham a responder nossas perguntas de pesquisa. Selecionamos o Contexto inicial da 

primeira fase, com um grupo de Empresas que atendiam ao critério de equipes de trabalhos 

de Engenheiros de Softwares com projetos em execução e a partir dos resultados, 

selecionamos um novo Contexto para a segunda fase que seria a pesquisa qualitativa de 

Estudos de Casos. Para os Estudos dos Casos, elaboramos um roteiro visando esclarecer 

nossas perguntas iniciais, bem como avançar para uma teoria fundamentada nos dados. 

 Após conclusão do protocolo do Estudo de Caso, foi realizada a coleta de dados, 

onde profissionais que trabalham com Engenharia de Software em especialidades diferentes 

foram entrevistados. Os dados coletados foram transcritos para análise utilizando os 

procedimentos da Teoria Fundamentada (Grounded Theory) (Strauss e Corbin, 2008) [41]. 

Com base nesta metodologia os dados foram codificados utilizando codificação aberta, axial 

e seletiva. Como resultados destes procedimentos foram derivadas hipóteses para geração 

de uma teoria fundamentada nos dados. As etapas da pesquisa estão representadas na 

Figura 5. 

 

Figura 5: Resumo das etapas da pesquisa. 

Elaboração, fonte própria. 
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3.4. Considerações éticas 

 Nossa pesquisa tem como fonte primária de informações as pessoas que atuam 

em Equipes de Desenvolvimento de Software. Precisaremos ter acesso às empresas, 

interferir em sua rotina diária de trabalho e ter um contato direto com as pessoas que ali 

trabalham. Teremos acesso às repartições públicas, às informações ali veiculadas, aos 

problemas levantados e às soluções corporativas encontradas. 

 No Brasil existe a resolução Nº 196 de 10 de Outubro de 1996 do Conselho 

Nacional de Saúde que regulamenta as questões éticas em pesquisas envolvendo seres 

humanos. A resolução completa pode ser encontrada no site Conselho Nacional de Sáude, 

órgão subordinado ao ministério da Saúde, em http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/ 

1996/Reso196.doc [42]. Dessa resolução podemos destacar os seguintes tópicos que se 

encaixam no contexto de nossa pesquisa: 

1. Autonomia: consentimento livre e esclarecido dos indivíduos-alvo e a proteção a 

grupos vulneráveis e aos legalmente incapazes. Neste sentido, a pesquisa 

envolvendo seres humanos deverá sempre tratá-los em sua dignidade, respeitá-

los em sua autonomia e defendê-los em sua vulnerabilidade; 

2. Beneficência: ponderação entre riscos e benefícios, tanto atuais como potenciais, 

individuais ou coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o 

mínimo de danos e riscos; 

3. Não maleficência: garantia de que danos previsíveis serão evitados; 

4. Justiça e equidade: Relevância social da pesquisa com vantagens significativas 

para os sujeitos da pesquisa e minimização do ônus para os sujeitos vulneráveis, o 

que garante a igual consideração dos interesses envolvidos, não perdendo o 

sentido de sua destinação sócio-humanitária. 

(Fonte: Extraído fielmente da resolução CNS Nº 196/1996) 

De acordo com o sugerido na resolução acima citada, buscando atender os 

preceitos éticos ali estabelecidos e seguindo o roteiro dessa mesma resolução, criamos o 

documento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (disponível no Apêndice A), 

onde o pesquisado afirma e assina está ciente da participação na pesquisa, do contexto 

abordado e que se sente livre e de plena consciência em participar cooperando com a coleta 

das informações solicitadas pelos pesquisadores. 

Foi solicitado pelo principal setor envolvido na pesquisa (um órgão público), onde  

concentramos a maior parte das Equipes pesquisadas, que os pesquisadores e o orientador 

responsável, assinassem um documento, denominado de Termo de Sigilosidade (disponível 

no Apêndice B), onde nos comprometemos de manter em sigilo os nomes dos participantes, 

das empresas pesquisadas e das marcas envolvidas. A publicação seria permitido apenas em 

http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/%201996/Reso196.doc
http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/%201996/Reso196.doc
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dados mascarados e consolidados sem identificação direta ou indireta de todos os 

envolvidos no contexto pesquisado. 

 

3.5. Primeira Fase: Pesquisa quantitativa e aplicação do formulário PCS 

Como já vimos o Perceived Cohesion Scale (PCS) define uma escala para mensurar o 

nível de Percepção da Coesão de uma Equipe. Os autores, Bollen & Hoyle [6], provaram 

através de uma pesquisa Quantitativa, que medidas subjetivas da Coesão, que são 

representadas pelo sentimento de pertencer a uma equipe (Belonging) e pelo sentimento de 

moral ou ânimo (Morale) refletem uma medida Objetiva (direta) do nível de Coesão da 

Equipe. Perceber a Coesão é um atributo de um individuo em um grupo que reflete 

diretamente a avaliação do seu próprio relacionamento com o grupo, representando 

diretamente o nível de Coesão desse grupo. 

 O PCS é aplicado em forma de questionário com respostas objetivas e para cada 

uma dessas questões teremos respostas de zero (discordo completamente) a 10 (concordo 

completamente), sendo 5 nem concordando nem discordando (neutra). A escala de Likert 

com 11 opções foi aplicada seguindo a orientação dos autores ([6], pag. 485), preservando a 

aplicação original do PCS, nesse aspecto. As questões apresentadas logo a seguir não serão 

aplicadas na sequencia em que se encontram e sim embaralhadas, seguindo também a 

orientação dos autores e tornando o questionário de certa forma investigativo, já que as 

respostas a essas perguntas deveriam se aproximar de uma linha única de raciocínio. As 

questões que se alternam devem confirmar o que foi respondido por uma questão anterior. 

Observamos no próximo tópico as perguntas. 

3.5.1. Definição da população 

 As empresas de Tecnologia da Informação envolvidas em nosso estudo tiveram 

como natureza de atuação o Desenvolvimento de Softwares. Essa deverá ser sua atividade 

fim. Levantamos um conjunto de Empresas e Projetos com essas características, nas quais os 

pesquisadores envolvidos possuíam acesso e as empresas se mostraram interessadas em 

contribuir e participar de ambas as fases da pesquisa. Nos referirmos a "Empresas e 

Projetos" pois temos no cenário estudado empresas cuja atividade fim é Desenvolvimento 

de Software mas existiam projetos que não estavam nessa atividade fim. 

 Agendamos reuniões com os Gerentes de Projetos dessas empresas para explicar 

detalhadamente o objetivo da pesquisa: suas contribuições, relevância, benefícios e os 

impactos causado nas equipes. Explicamos como será a execução das duas etapas, sendo a 

primeira fase bem rápida (no máximo 5 minutos por pessoa) e a segunda fase, com um 

escopo bem mais reduzido (apenas três equipes selecionadas) porém um estudo mais 

detalhado e consequentemente necessitando de bem mais tempo por pessoa (estimamos na 
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apresentação de 30 minutos a 2 horas). Aquelas empresas e equipes que tiveram 

disponibilidade em participar de ambas as fases, aplicamos o Questionário PCS. 

 As empresas e equipes selecionadas estão localizadas na cidade do Recife e no 

estado de Pernambuco. Tivemos em nosso conjunto final, sete (7) empresas que aceitaram 

os termos e condições para participar da pesquisa. Dessas sete empresas, tivemos cinco (5) 

inseridas no contexto de empresas terceirizadas que prestam serviços de tecnologia e 

desenvolvimento de Softwares para um órgão do Governo do Estado de Pernambuco e 

tivemos duas (2) empresas que desenvolvem seus próprios produtos. 

 Selecionamos equipes de Engenharia de Software (ES) com disponibilidade e que 

tínhamos acesso. Não extraímos amostras aleatórias de uma população (estatísticas), pois 

nosso objetivo não era generalizar para uma população ou universo e sim estudar Casos 

específicos de equipes Coesas e Equipes não Coesas, visando a criação de teorias a partir de 

um Estudo de Caso usando procedimento metodológicos de uma Grounded Theory. A 

estratégia de amostragem completa é definida antes da coleta de dados e é determinada 

por critérios que caracterizam os casos que são relevantes, esses critérios delimitam a 

totalidade de casos que são integrados no estudo (Flick, 2009)[43]. 

 Marconi e Lakatos  (2008)[36] conceituam o universo como o conjunto de seres 

animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma característica em comum. Neste 

sentido, um dado Universo (ou população) pode compreender uma região geográfica, um 

conjunto de indivíduos ou até mesmo uma unidade de observação (a exemplo dos Estudos 

de Caso). Em nosso caso, 100% da população foi analisada inicialmente, visto que a 

população é reduzida, permitindo a viabilidade técnica e o tempo para realizar o estudo. 

Realizamos um Estudo de Caso nas Equipes selecionadas com as entrevistas em 100% dos 

componentes dessas equipes. 

3.5.2. Questionário PCS 

 O questionário é dividido em dois grupos, o primeiro investigando o sentimento 

de pertencer a Equipe (Belonging - B) e o segundo o sentimento de moral da Equipe (Morale 

- M), onde cada grupo apresenta três perguntas confirmatórias. As perguntas de cada grupo 

são similares e não se espera que a mesma pessoa responda por exemplo, zero a primeira, 

zero a segunda e dez na terceira. Os valores respondidos em cada grupo devem se 

aproximar. 

 O questionário não foi concebido para ser aplicado a área de Engenharia de 

Software ou mesmo para a área de Ciência da Computação de forma geral. Com isso é 

necessário a adequação dos termos originais para uma melhor representação da realidade 

em estudo. Abaixo segue como foi realizada a tradução e adequação de cada pergunta do 

PCS. 
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Grupo de perguntas do Sentimento de pertencer a Equipe 

B: Sense of Belonging 

B1. Eu sinto que pertenço a essa equipe de Desenvolvimento de Software. 

I feel a sense of belonging to _______. (original) 

B2. Eu sinto que sou um membro da Equipe de Desenvolvimento de Software. 

I feel that I am a member of the _____________ community. (original) 

B3. Eu me vejo como parte da Equipe de Desenvolvimento de Software . 

I see myself as part of the _____________ community. (original) 

Grupo de perguntas do Ânimo ou Moral para com a Equipe  

M: Feeling of Morale 

M1. Estou entusiasmado com o grupo. 

I am enthusiastic about ________________. (original) 

M2. Eu estou feliz por fazer parte dessa equipe de Desenvolvimento de Software. 

I am happy to be at [live in] ___________________. (original) 

M3. Esse time de Desenvolvimento de Software é um dos melhores times da 

Empresa. 

_________________ is one of the Best schools [cities] in the nation. (original) 

Para cada uma das perguntas desse questionário, o pesquisado responde marcando 

um dos botões de rádio (0 até 10), conforme apresentado a seguir na Figura 6: 

 

Figura 6: Escala de respostas do questionário PCS. 

Elaboração, fonte própria com base no questionário original do PCS [6]. 

 Complementando as perguntas do PCS e com o objetivo de inferir a associação da 

Coesão com outros fatores, bem como identificar o pesquisado, inserimos no Questionário 
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original um conjunto de perguntas que está detalhada no Apêndice E. O objetivo do 

levantamento das demais informações teve diversas finalidades, onde a principal foi a 

identificação do pesquisado para continuação da segunda fase da pesquisa. Tentamos 

também associar esses dados com os resultados do PCS e da pesquisa qualitativa. Caso a 

Equipe seja selecionada para a entrevista semi-estruturada, tivemos a possibilidade de 

inferir teorias com base nos resultados encontrados associados com essas informações 

adicionais. 

3.5.3. Procedimento de Coleta de Dados e Ferramentas de Pesquisa 

 O Questionário PCS juntamente com as questões adicionais foram respondidas 

pelos participantes da pesquisa, através de um link na Internet, porém com a presença dos 

Pesquisadores. Antes de acessar o link, o Pesquisador solicitou a assinatura do Termo de 

Livre Consentimento Esclarecido (Apêndice A) ao participante. Esclareceu a importância de 

responder e de identificar-se corretamente no formulário, os objetivos da pesquisa e os 

benefícios para a comunidade. Lembrou ainda que estará disponível para esclarecer dúvidas 

duramente os poucos minutos de preenchimento do formulário (não ultrapassamos 5 

minutos). Por fim, entregou um papel com um link curto (URL Shortener [1]) que direcionou 

para o formulário Web cadastrado através da Ferramenta do Google Docs [2]. Após o 

preenchimento do formulário o pesquisador agradeceu a participação e se encaminhou ao 

próximo pesquisado. 

3.5.4. Mensurando a Coesão segundo o PCS 

 Observamos que o formulário do PCS solicita ao entrevistado a resposta objetiva 

variando de zero a dez, para cada umas das perguntas. Quanto maior esse valor, 

considerando como referência o grupo, maior será a percepção individual sobre a Coesão 

(que é Coletiva) (Bollen & Hoyle, 1990) [6]. O valor do PCS do indivíduo é dado pela soma 

dos valores de cada questão dividido pela quantidade de respostas, que nesse caso são 6 

(seis). Consideremos abaixo RB1, RB2 ... RM3 o valor de cada uma das seis respostas. O R 

representa Resposta, o B significa Belonging e o M de Morale, identificando o grupo de 

perguntas que a resposta representa. 

 

PCSindividual = (RB1+RB2+RB3+RM1+RM2+RM3) ÷  6 

 

 

[1] URL shortening é um serviço disponível em sites na internet, goo.gl por exemplo, que converte URLS (Links) 

de tamanho grande em URLs de alguns poucos caracteres, encurtando-os. 

[2] Google Docs é um serviço disponível pelo Google Inc. que permite a criação de formulários on-line 

acessíveis através de uma URL. O armazenamento dos dados submetidos também fica no ambiente do Google 

e acessível apenas pelo criador do formulário ou quem ele delegar permissão, sendo possível o download dos 

dados no formato do Microsoft Excel versão 2007. 
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 Somando-se o valor de cada individuo do grupo e dividindo pela quantidade de 

integrantes daquela equipe, teremos um valor médio de Coesão da Equipe, dado pela 

fórmula ilustrada na Figura 7: 

 
Figura 7: Fórmula de cálculo da média do PCS por equipe.  

Elaboração, fonte própria com base no questionário original do PCS. 

Onde n é o tamanho da Equipe e X é o PCS individual. 

 O cálculo da média aritmética dos valores individuais e da equipe segue a mesma 

linha matemática utilizada por Bollen & Hoyle no experimento realizado. Para se extrair 

valores de cada questão dos dois conjuntos estudados, usou-se a média aritmética  das 

populações pesquisadas. De maneira geral, outros estudos que derivaram do PCS utilizam 

esse mesmo procedimento. 

 O valor PCSequipe mensura um número objetivo sobre o nível de Percepção da 

Coesão daquela Equipe. Esse valor poderá variar de zero a dez e de forma isolada não possui 

significado. Esse valor somente faz sentido através de uma relação ou comparação com 

outros valores dentro de um mesmo contexto estudado. Por exemplo, consideremos duas 

Equipes X e Y de empresas distintas de uma mesma região geográfica (mesma cidade) que 

executam atividades semelhantes, digamos que PCSequipe X seja igual a 2(dois) e o PCSequipe 

Y seja igual a 9 (nove), concluiremos que a Equipe Y possui uma percepção de coesão maior 

que a Equipe X e podemos inferir segundo Bollen & Hoyle que Y é mais Coesa que X. 

Resumindo: 

 PCSequipe X = 2 (média aritmética dos valores individuais do formulário PCS) 

 PCSequipe Y = 9  

 

PCSequipe Y > PCSequipe X, então Equipe Y é mais Coesa que a Equipe X. 

 

3.6. Segunda fase: Pesquisa Qualitativa através de Estudo de Caso 

 Na segunda fase da Pesquisa, realizamos uma Pesquisa Qualitativa, aplicando o 

método de Estudo de Caso. A metodologia de Estudo de Caso é adequada para diversos 

tipos de pesquisa de Engenharia de Software, pois os objetos de estudo são fenômenos 

contemporâneos difíceis de estudar isoladamente e não geram os mesmos resultados de  

PCSequipe = 
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relações causais como nos experimentos controlados, mas eles fornecem uma compreensão 

mais profunda dos fenômenos estudados (Runeson & Höst ,2008) [44]. Nos Estudos de Caso 

usamos a técnica de entrevistas para a coleta de dados. 

 O objetivo das Entrevistas foi coletar opiniões sobre a rotina de trabalho dos 

Engenheiros de Software, Líderes e Gerentes de Equipes a fim de: (1) identificando fatores 

que tornam a equipe mais ou menos Coesa, e (2) se a Coesão ou a falta dela está relacionada 

de alguma maneira, direta ou indiretamente, com elementos que tornam a equipe mais 

Efetiva (de efetividade). Essa fase foi exploratória, onde investigamos o fenômeno da Coesão 

em campo de maneira mais detalhada. 

 Realizamos entrevistas, cujo roteiro apresentamos detalhadamente no Apêndice 

C, com todos integrantes das equipes selecionadas. Foram três as equipes selecionadas para 

essas entrevistas de acordo com a análise da distribuição da Coesão, segundo o PCS, e 

qualificando de acordo com a representatividade de cada categoria estudada. Tivemos ao 

final da classificação realizada a partir do formulário PCS: Uma Equipe Coesa, uma outra não 

Coesa e uma outra semi Coesa.  

3.6.1.  Definição dos Casos para Estudo 

 A partir dos resultados da primeira fase, ou seja, a aplicação do PCS, tivemos 

números associados a cada uma das Equipes. Cada número representou o nível da 

Percepção da Coesão da Equipe que é proporcional a Coesão da Equipe (Bollen & Hoyle, 

1990) [6]. A partir de então classificamos as Equipes. Dividimos o conjunto de todas as 

equipes pesquisadas em três: mais Coesa, Coesão intermediária e a menos Coesa e 

obtivemos qual a Equipe melhor representava cada um desses conjuntos. Essa divisão e 

seleção foi realizada através de algoritmos estatísticos de clusterização. Nossos casos (do 

Estudo de Caso) foram essas três Equipes selecionadas, conforme podemos observar na 

Figura 8. 
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Figura 8: Técnica usada para agrupamento e definição dos casos de estudo. 

Elaboração, fonte própria. 

 Cada Equipe possui um valor decimal extraído do formulário PCS (PCS equipe) e esse 

valor será a base de nossa classificação. Realizamos essa classificação usando algoritmos de 

clusterização que veremos logo em seguida. 

3.6.1.1. Processo de agrupamento 

 Técnicas de agrupamento têm sido aplicadas em uma enorme gama de áreas. 

Hartigan (1975)[45] provia uma visão geral ampla de vários estudos publicados acerca da 

utilização de técnicas de análise de agrupamentos. Na área médica, por exemplo, 

agrupamentos de doenças por sintomas ou curas podem levar a taxonomias úteis. Na 

arqueologia, por outro lado, também se tem tentado agrupar civilizações ou épocas de 

civilizações com base em ferramentas de pedras, objetos funerários e outros utensílios da 

época. Já os Biólogos têm de organizar dados observados em estruturas que "façam 

sentido", ou seja, desenvolver taxonomias. Assim, toda vez que se faz necessário que se 

classifique um conjunto de dados desconhecidos em pilhas gerenciáveis, se utiliza métodos 

de agrupamento. A classificação é um resumo das informações obtidas que procuram 

elaborar critérios para agrupar objetos (seres humanos, animais, plantas, equipes, etc.), Frei 

(2006) [46]. 

 A clusterização ou processo de análise de agrupamentos pode ser definido como a 

aplicação de métodos e procedimentos para a determinação de grupos com características 

em comum (alta homogeneidade) em um certo conjunto de dados. Os objetos são 

agrupados de tal forma que em cada grupo, cada objeto é muito similar aos demais, segundo 

alguns critérios de seleção. E os objetos de grupos diferentes devem apresentar alta 

heterogeneidade. Para ilustrar melhor esse processo, elaboramos a Figura 9: 
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Figura 9 - Gráfico ilustrando dados agrupados. 

Elaboração, fonte própria. 

 Observamos claramente no gráfico da Figura 9, quatro grupos em um conjunto de 

dados, resultantes de um processo de clusterização.   

 A maioria dos trabalhos na área de clusterização podem ser divididos em duas 

grandes classes de métodos: hierárquicos e não hierárquicos (ou particionais). Ambas as 

classes possuem domínios específicos de aplicação, Costa (1999) [47]. Técnicas hierárquicas 

são bastante comuns nas áreas biológicas, sociais e humanas, devido a necessidade de se 

construir taxonomias. Segundo Costa (1999) [47], “Técnicas não hierárquicas ou particionais 

são usadas frequentemente na engenharia e nas ciências exatas, onde a precisão do campo 

das classificações envolvendo números são mais utilizadas, principalmente quando se busca 

representações eficientes de grandes bases de dados”. Os métodos particionais podem ser 

subdivididos ainda em exclusivos e não exclusivos. Nos métodos exclusivos, cada objeto ou 

item pertence a apenas um agrupamento e para os não exclusivos temos a possibilidade de 

um objeto pertencer a mais de um grupo. A Figura 10 resume os métodos de classificação 

automática de valores. 
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Figura 10: Métodos de classificação automática de valores.  

Elaboração, fonte própria com adaptação da taxonomia simplificada de Costa (1999) [47]. 

 Voltando a nossa necessidade, temos um conjunto de valores numéricos 

derivados da aplicação do PCS (a média por equipe) e agruparemos cada uma das Equipes 

em apenas um dos seguintes grupos: Coeso, Não Coeso ou Semi-Coeso (ou Coesão 

intermediária); ou seja, três grupos. A característica de nossa classificação, necessita de um 

método não hierárquico exclusivo, visto que buscamos uma precisão de uma categorização 

partindo de uma quantidade de grupo pré-definidos (k = 3). De acordo com Johnson et. al. 

(1992)[48] o método k-means (ou K-médias) é o mais utilizado dentro da categoria dos não 

hierárquicos e exclusivos e apresenta performance satisfatória. A Figura 11 ilustra o 

processo de aplicação do algoritmo e seus resultados. 

 

Figura 11: Processo de clusterização. 

Elaboração: imagem adaptada do  Wikimedia Commons 

http://en.wikipedia.org/wiki/K-means_clustering, último acesso em 14/12/2012 
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3.6.1.2. Método k-means 

 Os métodos particionais produzem uma partição dos n objetos em k 

agrupamentos. Uma desvantagem inerente a esse método é que é necessário o 

conhecimento a priori de k, porém para o nosso caso não é um problema já que k é 

conhecido. O processo do algoritmo k-means, consiste em: 

1. Separar os n objetos em k grupos, de forma aleatória; 

2. Calcular os centroides (médias) de cada grupo; 

3. Percorrer o conjunto de objetos, associando-se ao agrupamento cujo 

centroide está mais próximo (utilizam-se as distâncias com ou sem a 

padronização das variáveis); 

4. Recalcular o centroide do agrupamento que recebeu o novo objeto e do 

agrupamento que perdeu o objeto; 

5. Repetir o item 3 e 4 até que nenhuma reassociação acorra; 

 Esse método possui uma complexidade de tempo da ordem de O(nkl) e uma 

complexidade de espaço da ordem de O(k + n) , onde n é o número de elementos, k é  o 

número de grupos e l é o número de iterações do algoritmo (JAIN et. al., 1999)[49]. 

3.6.1.3. Método k- medoids 

 O método k-medoid é um outro método de partição exclusiva sendo considerado 

uma extensão do método k-means. Esse método utiliza o valor médio dos elementos em um 

grupo como um ponto referência, chamado de medóide.  Esse é o elemento mais central de 

um grupo. Esse algoritmo é uma evolução do k-means, tornando-se menos eficiente em 

processamento e mais robusto aos ruídos e outliers pois minimiza a soma das diferenças 

entre os pares, em vez de uma soma de quadrados das distâncias euclidianas. 

 A estratégia básica é encontrar k  grupos em n  elementos e, arbitrariamente, 

encontrar um elemento representativo (medóide) para cada grupo. Cada elemento 

remanescente é agrupado com o medóide ao qual ele é mais similar. A estratégia, então, 

iterativamente, troca um dos medóides por um dos não medóides enquanto a qualidade do 

agrupamento resultante  é melhorada. O processo do algortimo k-medoids pode ser 

resumido da seguinte maneira: 

1. Separar os n objetos em k grupos, de forma aleatória; 

2. Selecionar aleatoriamente k elementos como os medóides iniciais de cada 

grupo; 
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3. Atribua cada elemento remanescente ao grupo com o medóide mais 

próximo; 

4. Aleatoriamente, selecione um elemento r que não esteja como medóide; 

5. Calcule o custo total, S, de trocar o medóide Oj pelo elemento r; 

6. Se S < 0 então troque Oj por r para formar o novo conjunto de k-medóides; 

7. Repetir 4, 5 e 6 até que não haja mudança de objetos de um grupo para 

outro; 

 Usaremos o método k-medoid devido as seguintes vantagens em relação ao 

método k-means: 

a) Os resultados sempre são os mesmos, facilitando uma replicação futura da 

pesquisa; 

b) Tendência de encontrar grupos esféricos; 

c) Mais robusto na presença de ruídos; 

 Como nosso volume de dados foi pequeno e contamos com um computador para 

realizar o processamento em alguns segundos, a queda de eficiência em relação ao método 

k-means foi imperceptível. 

3.6.1.4. Tratamento dos dados 

Antes da aplicar os dados ao algoritmo k-medoids, foi necessário um estudo e 

tratamento dos resultados, permitindo uma aproximação mais precisa e real das 

informações coletadas. A análise cuidadosa dos dados nos leva a uma melhor previsão e a 

uma avaliação mais precisa das dimensões a serem trabalhadas, Hair et. al. (2007, pag. 49) 

[50]. Eliminamos os resultados do Questionário PCS com as seguintes características: 

1. Resposta única na Equipe (não consideramos uma única pessoa como 

Equipe); 

2. Questionário respondido incompleto (faltando uma das seis questões); 

3. Não preenchimento por completo dos dados de identificação; 

4. Não identificação correta da Equipe; 

5. Participante faz parte da Equipe dos Pesquisadores; 

3.6.1.5. Análise e conclusão dos resultados 

 Usamos a ferramenta R, apresentada em detalhes no Apêndice D, para 

classificação dos grupos e seleção dos mais representativos de cada grupo a partir dos dados 

já tratados. Todos os detalhes do uso da ferramenta, algoritmos, funções utilizadas, análise 

dos resultados e interpretação dos mesmos, descrevemos no Apêndice D. 
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 Com os clusters (grupos classificados) definidos em Coeso, Não Coeso e Coesão 

intermediária (para um k = 3) após a execução das respectivas funções na ferramenta R, 

definimos quais as Equipes de Engenharia de Software que melhor representam cada um 

desses clusters. Essas Equipes selecionadas foi o alvo de nossa pesquisa Qualitativa através 

de um Estudo de Caso. 

 A execução das funções com o conjunto de dados na ferramenta R, definiu os 

medoids finais como o centro ou valor mais central de cada cluster, também definindo os 

objetos mais representativos daqueles clusters, segundo a documentação disponível on-line 

da ferramenta R (Bell Laboratories AT&T, agora Lucent Technologies, por John Chambers. 

http://www.r-project.org/, último acesso realizado em 13/12/2012). Cada medoid foi o alvo 

da pesquisa Qualitativa. Os detalhes e o passo a passo da execução de cada procedimento 

pode ser acessado no Apêndice D. 

3.6.2. Procedimento de Coleta de Dados Qualitativos 

 Existem várias técnicas de coleta de dados Qualitativos conhecidas e bem 

fundamentadas na literatura, podemos citar algumas: entrevistas, grupos focais, diários, 

observação, mineração de documentos, entre outras. Neste estudo a escolha do método 

levou em consideração a adequação técnica do instrumento, a praticidade do uso, 

considerações éticas envolvidas no processo e o quão exequível seria o instrumento; 

buscando como objetivo final, responder as questões de pesquisa que haviam sido 

formuladas. O método de coleta de dados qualitativo utilizado nesta pesquisa foi o de  

entrevistas. 

3.6.2.1. Entrevistas 

A entrevista foi o elemento básico e principal da coleta de dados dos casos 

estudados. Marconi e Lakatos (2006) [36] ressaltam que na entrevista se cria um relação de 

interação promovendo uma atmosfera de influência recíproca entre o entrevistado e o 

entrevistador. Segundo Yin (2005, p. 116) [56], especificamente em estudos de caso, as 

entrevistas são muito importantes como fonte primária de evidências. 

A entrevista é um diálogo entre o pesquisador e o pesquisado, conduzido 

inicialmente por um conjunto de questões, que é o guia da entrevista, porém não é a fonte 

única de condução do diálogo. As questões da entrevista devem ser planejadas e se possível 

experimentadas antes de sua aplicação final. Entrevistas podem ser classificadas como 

estruturadas ou padronizadas (e fechadas), semi-estruturadas ou abertas (desestruturadas 

ou informais), Seaman (2009) [57].  

Aplicamos em nossa pesquisa uma entrevista semi-estruturada, através de um 

questionário com perguntas abertas que foi o guia para facilitar o registro da conversa e a 

condução em direção as respostas dessa pesquisa. Esse foi o principal roteiro, porém 
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quando necessário o pesquisador complementou ou realizou novas perguntas, sempre que 

achou pertinente a exploração do tema ou a pergunta não estava bem compreendida e 

consequentemente não era bem respondida. A conversação durante a entrevista pôde 

decidir uma ordem diferente para se seguir o roteiro, não necessariamente todas as 

questões foram feitas e outras, diferentes das questões planejadas, emergiram durante a 

conversa (RUNESON e HOST, 2008 [44]; SEAMAN , 1999 [58] ; MERRIAM, 2009 [59]). 

Merriam (2009) [59] sugere que as perguntas devam estimular a fala do 

pesquisado. As questões, sempre que possível, devem iniciar sugerindo que o entrevistado 

narre, conte, fale sobre um determinado tema, ao invés de realizar uma pergunta direta e 

objetiva. 

O roteiro da entrevista foi elaborado em conjunto com o grupo de pesquisadores 

que executou as entrevistas e sob a coordenação do orientador dessa pesquisa. Realizamos 

testes no questionário entre os pesquisadores envolvidos e o refinamos até a sua versão 

final. O roteiro completo está disponível no Apêndice C. 

Para execução das entrevistas com todos os integrantes das Equipes selecionadas, 

entramos em contato prévio para realizarmos um agendamento. Reservamos sala de 

reunião isolada e com o mínimo de ruído e barulho possível, facilitando a gravação das 

mesmas. O momento que antecedeu as entrevistas, durante e ao término das entrevistas, o 

entrevistador deve seguir o seguinte roteiro: 

1. Realizar sua auto-apresentação; 

2. Explicar brevemente o objetivo da pesquisa; 

3. Explicar que os pesquisadores manterão os dados pessoais em sigilo a título de 

divulgação dos resultados, conforme termo assinado pelos pesquisadores 

(Apêndice B - Termo de Sigilosidade); 

4. Confirmar se o participante já assinou, na primeira fase da pesquisa, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice  A) e relembrá-lo da declaração 

assinada; 

5. Solicitar permissão para realizar a gravação da entrevista; 

6. Inicia a condução da entrevista a partir do roteiro apresentado no Apêndice C; 

7. Agradecimento ao participante e encerramento da entrevista; 

3.6.3. Procedimento de Análise dos Dados Qualitativos 

O objetivo básico da análise é derivar conclusões dos dados, mantendo uma 

clara cadeia de evidências (Runeson & Höst, 2008)[44]. A cadeia de evidência significa que 

um leitor deve ser capaz de acompanhar a derivação dos resultados e conclusões a partir 
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dos dados recolhidos (Yin, 2005)[56]. Nosso objetivo nesse momento será definir o 

procedimento sistemático para encontrarmos relações entre os nossos dados coletados e as 

questões de pesquisa ou a partir dos nossos dados levantar hipóteses que poderão ser 

testadas em pesquisas futuras. A natureza de nossa pesquisa, como já afirmamos, é 

exploratória. A base dessa exploração serão os dados coletados nas entrevistas, que a partir 

desses dados formularemos teorias. 

Segundo Seaman (1999)[58], as técnicas de análise de dados qualitativos podem 

ser divididas em duas partes: Técnicas para geração de hipóteses e Técnicas para 

confirmação das hipóteses: 

Geração das hipóteses: Quando se utiliza essa técnica não devem existir muitas 

hipóteses definidas anteriormente. O pesquisador deve ser imparcial e aberto a novas 

descobertas. O resultado serão hipóteses como tal (Runeson & Höst, 2008)[44]. 

Confirmação das hipóteses: A confirmação das hipóteses se dará pelas análises 

de mais dados e mais casos. Triangulação e replicação são exemplos de abordagens para 

confirmação de hipóteses (Seaman, 1999)[57]. 

A Geração de hipóteses pode ocorrer dentro de um ciclo de um estudo de caso, 

ou com dados de uma unidade de análise e a confirmação da hipótese poderá ser feita com 

os dados de um outro ciclo ou uma outra unidade de análise (Andersson & Runeson, 2007) 

[60]. As atividades que originam hipóteses na análise qualitativa requerem grande 

habilidade e pensamento inovador do pesquisador (Runeson & Höst, 2008)[44]. 

3.6.3.1. Codificação e a Grounded Theory 

A análise dos dados qualitativos é conduzida através de uma séria de passos, de 

acordo com Robson (2002, p. 459)[61]. Primeiramente os dados são codificados, o que 

significa atribuir um código que representa uma determinada área temática que as partes do 

texto selecionada representa. A codificação é o processo de associação de trechos de fontes 

de dados (entrevistas, observações, ou qualquer outra fonte) com um código, que define um 

conceito ou uma categoria. A finalidade do código é abstrair um fenômeno, objeto ou ação 

de interesse do pesquisador para facilitar a montagem das hipóteses e após o agrupamento 

dessas categorias (códigos) em uma abstração maior, fundamentar as teorias. 

 Um código é geralmente atribuído a vários blocos de texto e um bloco de texto 

pode ser atribuído a mais de um código. Os códigos podem formar uma hierarquia de 

códigos e sub-códigos. O material codificado pode ser combinado com comentários e 

reflexões por parte do pesquisador (ou seja, "memos") (Runeson & Höst, 2008, pag. 151) 

[44].  Na Tabela 3, apresentamos um esquema exemplo dessa técnica de codificação. 
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Categoria 

 

Subcategoria 

Código ou Conceito 

Texto 

Baixa Coesão rotatividade desejada "..gostaria de sair dessa equipe e 

migrar para uma outra, pois não me 

sinto mais na equipe..." 

Não resolvem problemas 

juntos 

"...quando temos um problema na 

equipe, não podemos contar com a 

ajuda dos demais..." 

Conflitos "...tivemos outro dia um briga entre os 

integrantes devido a divergência na 

solução adotada. Eles ficaram se se 

falar..." 

Alta Efetividade Baixo absenteísmo 

 

"..dificilmente alguém aqui na equipe 

falta um dia de trabalho e quando 

falto é por doença ou morte na 

família..." 

Tabela 3: Exemplo elaborado para ilustrar a técnica de codificação. 

Elaboração, fonte própria. 

A Grounded Theory ou Teoria fundamentada nos dados é uma abordagem 

metodológica que usa um conjunto de técnicas sistemáticas desde a coleta de dados, 

passando pela análise e auxiliando na geração e validação de teorias (ou hipóteses) sobre 

fenômenos com características sociais. O processo de criação de teorias com base nos dados 

foi definido por Barney Glaser e Anselm Strauss (1967). Glaser e Strauss seguiram linhas 

metodológicas diferentes e atualmente a maior parte das pesquisas Qualitativas, que 

realizam Grounded Theory utilizam a referência de Anselm Strauss e Corbin (2008) [41] que 

são consideradas pela maior parte das referências, a mais atualizadas no assunto com foco 

técnico e sistemático no método para coleta e análise dos dados. 

Nessa abordagem metodológica o pesquisador deve deixar seu conhecimento, 

fundamentos e teorias de lado, temporariamente, para que as teorias possam emergir 

naturalmente dos dados. Deve-se estar aberto ao novo e ao inesperado (Flick, 2009)[43]. A 

linha atualmente proposta por Strauss & Corbin (2008)[41] tem como ideia central a 

codificação (coding). A interpretação dos dados é o cerne da pesquisa qualitativa, cuja 

função é desenvolver a teoria e a codificação é o procedimento para atingir esse objetivo 

(Flick, 2009)[43]. 

O processo de codificação pode ser dividido em três fases (Strauss & Corbin 

(2008)[41]): codificação aberta, axial e seletiva. Na codificação aberta o pesquisador 

realizará várias análises para cada fonte de dados (uma entrevista por exemplo) buscando 

identificar nessa fonte de dados trechos ou citações e associá-los a códigos ou conceitos. O 

pesquisador explora e analisa minuciosamente a fonte de dados, sem hipóteses pré-

concebidas ou enviesadas naquilo que ele deseja encontrar, buscando a criação inicialmente 

de conceitos e concluindo a análise com prováveis hipóteses, derivadas do agrupamento 

desses conceitos em categorias. É possível também nessa fase, a criação de códigos 

abstratos, que não estejam ligados direta e explicitamente a uma fonte de dados e é fruto da 



40 

 

composição e interpretação das citações ou derivados dos próprios códigos. O objetivo final 

da codificação aberta é a criação dos conceitos (códigos) e o agrupamento nas categorias, 

bem como o levantamento inicial de algumas hipóteses que serão amadurecidas com as 

demais análises dos dados. (Strauss & Corbin, 2008, p. 103-107 [41]; Flick, 2009, p.277-279 

[43]). 

Strauss & Corbin (2008, p. 105) [41] descrevem conceito como um fenômeno 

rotulado a partir dos dados, que é a representação abstrata de um fato, ideia ou 

acontecimento que o pesquisador julgou importante dentro do contexto da pesquisa. A 

identificação desses conceitos, linha após linha é onde o pesquisador investirá a maior parte 

do tempo de sua pesquisa qualitativa. O passo seguinte na criação dos conceitos é agrupá-

los e definir um conceito mais abstrato, que chamaremos de categorias. O objetivo das 

categorias é fornecer uma visão geral e mais ampla dos dados, antes da criação das 

hipóteses e teorias. 

 Um erro comum entre os pesquisadores iniciantes é resumir os dados ao invés de 

conceituá-los. A criação de um conceito é a busca pelo termo mais efetivo e marcante para 

àquela expressão e também auxiliará na lembrança da referência da categoria (Flick, 2004, p. 

190). Temos um exemplo clássico de Strauss e Corbin (1990), que é o seguinte: 

 “..O Maître (Mestre do Restaurante que conduz os clientes para as mesas) e uma 

funcionária conversaram por alguns momentos enquanto procuraram por mesas vazias no 

restaurante, avaliando em que ponto da refeição os clientes sentados pareciam estar...” 

 Qual seria o rótulo (código ou conceito) ideal para esse trecho de texto? Flick 

(2009, p. 190) sugere “Conferência”, pois representará o momento (cenário ou fenômeno) 

de forma mais marcante e de fácil associação, que “Observação do salão” ou “Diálogo entre 

o Maître a funcionária”. Corbin (1990) coloca que no decorrer da pesquisa é comum a 

obtenção de centenas de códigos que serão novamente categorizados e reorganizados em 

torno de “apenas fenômenos relevantes”. 

 O passo seguinte é a codificação axial. Nesse momento teremos um 

aprimoramento da codificação aberta através do filtro das categorias relevantes, realizando 

uma associação entre essas categorias e as colocando como fenômeno central da pesquisa. 

Nesse momento a capacidade de criação do pesquisador será testada, pois cada categoria 

além de ser associada com outras buscando formar as primeiras hipóteses, serão 

dimensionadas para que tenhamos todas as propriedades e características necessárias ali 

especificadas. 

 Nesse ponto da pesquisa, será necessário o aprimoramento do desenvolvimento 

dos conceitos, categorias e relações a partir do texto, gerando possíveis hipóteses através do 

método indutivo e em seguida testar essas hipóteses com outros trechos de textos, 
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confirmando ou refutando essas hipóteses (método dedutivo). O pesquisador se move 

continuamente entre o pensamento indutivo e o dedutivo (Flick, 2009, p. 193) [43]. 

 Strauss & Corbin (2008) [41] definiram o paradigma da codificação visando 

classificar as categorias e compreender cada uma delas. Esse paradigma envolve 1. condição 

(orientam a ocorrência de um fenômeno), 2. contexto (em qual cenário o fenômeno se 

passa), 3. Ação/interação (estratégia para agir sobre o fenômeno) e 4. Consequências 

(resultados da ação sobre o fenômeno). Cada um desses itens do paradigma ajuda na 

identificação das categorias e na definição de suas relações. Vejamos um exemplo: 

 "...devido a morte de seu avô (1.condição), o programador estava muito triste 

hoje (fenômeno). Foi necessário alegrá-lo um pouco mostrando algumas fotos nossas (3. 

ação) para que ele conseguisse resolver o erro que estava parando todo o sistema (4. 

consequência)..." 

 Cada trecho marcado acima é um fenômeno que precisa ser inter-relacionado com 

os demais e suas dimensões extraídas. Por exemplo: para a categoria resolver o erro, temos 

as seguintes dimensões: tempo necessário, tipo do erro, quando foi reportado, se é um erro 

de negócio ou técnico, etc. O objetivo final da codificação axial será ligar as categorias (ou 

fenômenos) e extrair suas dimensões, buscando criar hipóteses que devem ser validadas 

pelo próprio texto. 

 A etapa final do processo de codificação é a seletiva que terá como produto uma 

teoria com base nos dados (Teoria Fundamentada). O objetivo nesse momento será integrar 

e refinas as categorias em um nível ainda mais abstrato a partir das categorias centrais. 

Criaremos a categoria essencial que integrará todas as demais categorias da fase de 

codificação axial. O fenômeno central é o coração do processo de integração (Strauss & 

Corbin, 2008) [41]. 

 Nessa etapa simplesmente tiramos uma "foto panorâmica" das categorias e 

explicaremos o que está sendo visto. Será necessário criar uma categoria central (ou 

essencial) abstrata suficiente para englobar todo o cenário apresentado. Essa categoria será 

explicada de tal forma que os cenários e categorias da qual a mesma emergiu possam se 

encaixar como as peças de um quebra cabeça. Ainda, essa categoria terá o poder de 

sintetizar o relacionamento de todas as outras categorias, podendo ainda ser uma das 

categorias já criadas e possuindo um poder explanatório do fenômeno pesquisado. A 

identificação, descrição e explicação dessa categoria central será nossa teoria final, criada a 

partir dos dados através das categorias e conceitos definidos. 

3.7. Limitações 

A principal limitação encontrada em nossa pesquisa se refere a descrição do 

Contexto Pesquisado. Uma descrição completa e precisa do Contexto auxilia em uma 
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replicação futura e a comparação de resultados. Devido a confidencialidade dos dados, 

descritos no Termo de Sigilosidade (Apêndice B) não pudemos enriquecer a descrição desse 

Contexto. O Contexto foi transcrito sem externar nomes de indivíduos e de empresas 

participantes, limitando futuras replicações nesse Contexto ou até mesmo a generalização 

dos resultados para o cenário pesquisado. 

3.8. Ameaças à validade 

A validade de um estudo denota a confiabilidade dos resultados, em que medida 

os resultados são verdadeiros e não tendenciosos. Essa preocupação deverá ocorrer em 

todas as fases da pesquisa, mas será na análise dos resultados que a validade final e 

conclusiva será testada (Runeson & Höst, 2009)[44].  

Existem diferentes formas de classificar os aspectos de validade e as ameaças à 

validade de uma pesquisa descritos na literatura. Aqui escolhemos o esquema de 

classificação que também é usado por Yin (2005) e semelhante ao que é normalmente usado 

em experimentos controlados em Engenharia de Software (Wohlin et al., 2000)[62]. Este 

esquema distingue quatro aspectos da validade, que podem ser resumidos a seguir (Yin, 

2005 [56] e Runeson & Höst (2009) [44]): 

Validade do construto:  

Este aspecto de validade reflete até que ponto as medidas operacionais estudadas 

representam realmente o que o pesquisador tem em mente e que é investigado de acordo 

com as perguntas da pesquisa. Se, por exemplo, os construtos discutidos nas perguntas da 

entrevista não são interpretados do mesmo modo pelo pesquisador-entrevistador e as 

pessoas entrevistadas, então teremos uma ameaça para a validade de construto (Runeson & 

Höst, 2009) [44]. 

Tivemos o cuidado com a validade do construto buscando criar as perguntas do 

questionário, que é o nosso roteiro de entrevista semi-estruturada (Apêndice C), alinhados 

com as questões de pesquisa (RQ). Para cada pergunta do roteiro, associamos qual questão 

de pesquisa buscamos esclarecer nesse momento, para que o entrevistador também alinhe 

seus objetivos com essas questões (RQ).  

Validade interna: 

A validade interna levanta preocupações relacionando os fatores e condições da 

pesquisa e o ambiente pesquisado. Devemos ter o cuidado para que o ambiente social 

estudado na pesquisa Qualitativa não seja afetado pela ida a campo, ou seja, a coleta de 

dados. Quando estamos analisando relações causais, se um fator investigado afetará outro 

fator, devemos ter o cuidado para manter as condições e contextos que afetam essas fatores 

inalterados. 
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Seguir um procedimento de coleta e análise de dados, como proposto pela Teoria 

Fundamental (Strauss & Corbin, 2008)[41] e explanado nesse capítulo, minimiza esses 

efeitos, garantindo uma qualidade e validade interna nos resultados almejados. 

Validade externa: 

Esse aspecto de validade se refere ao quanto é possível generalizar os resultados e 

descobertas para outro domínio do mesmo contexto estudado. Strauss & Corbin (2008) [41] 

explicam que o objetivo de se utilizar uma metodologia para se desenvolver uma teoria 

fundamentada nos dados, é dar poder explanatório mais do que generalização. Onde esse 

poder explanatório tem a capacidade de explicar um fenômeno, como ele pode acontecer e 

em que determinadas condições. Assim ao desenvolver a teoria, especificam-se as condições 

que fazem os fenômenos acontecer, as ações ou estratégias usadas para atuar sobre esses 

fenômenos e explicar as consequências dessas ações. 

Confiabilidade e a capacidade de replicação: 

Strauss & Corbin (2008) alertam que em pesquisas qualitativas a capacidade de 

reproduzir fenômenos sociais sob as mesmas condições originais pode ser difícil, pois é 

impossível reproduzir as mesmas condições em que os dados foram coletados, por se tratar 

de um contexto envolvendo aspectos humanos e sociais (não apenas técnicos). 

Considerando esta situação, os autores fornecem uma forma de repensar a questão da 

confiabilidade e a capacidade de replicação, onde ao se seguir os mesmos procedimentos, 

técnica de coleta de dados e condições similares, os resultados devem chegar a uma mesma 

explicação teórica, ou uma muito similar.  



44 

 

4. RESULTADOS 

 

 Este capítulo tem como objetivo apresentar, discutir e gerar teorias a partir dos 

resultados das fases da pesquisa de campo. Inicialmente apresentamos os resultados da 

primeira fase, a aplicação do questionário PCS (4.1), em seguida os resultados do Estudos de 

Caso (4.2), logo depois apresentamos as teorias geradas a partir dos dados levantados (4.3) e 

finalizamos esse capítulo respondendo as perguntas de pesquisa inicialmente formuladas 

(4.4). 

4.1. Primeira Fase: Aplicação do Questionário PCS 

4.1.1. APLICAÇÃO 

 Após a seleção e definição do Contexto, iniciamos o processo de agendamento e 

confirmação da aplicação do Questionário PCS. Enviamos um e-mail para os Gerentes e 

Diretores detalhando nossas atividades e a importância da pesquisa para a Comunidade 

Acadêmica e Indústria de Software, solicitando que os mesmos encaminhassem para suas 

respectivas Equipes. No e-mail enviamos o corpo do documento do Termo de Livre Aceite 

Esclarecido, disponível no Apêndice A, para leitura dos participantes antes do momento da 

execução da Pesquisa. Em seguida entramos em contato por telefone com os Gerentes e 

Diretores responsáveis por cada Equipe e agendamos as datas de aplicação do Questionário 

PCS.  

No dia e horário combinado, a Equipe de pesquisadores (três) estiveram presentes 

no local de trabalho dos pesquisados, munidos de: caneta, caderno para anotações diversas, 

documentos com Termos de Livre Aceite Esclarecido e uma papel com o endereço de 

Internet onde seria possível o preenchimento do Questionário PCS e ainda, como segurança, 

cópias do Questionário PCS impresso, caso ocorresse algum problema técnico de acesso ao 

formulário on-line. Os pesquisadores foram apresentados aos Gerentes dos Projetos e 

Diretores das Empresas e em seguida apresentados as Equipes de Engenharia de Software 

onde a pesquisa seria realizada. 

Os Pesquisadores antes da aplicação do Questionário PCS em cada Equipe, falaram 

brevemente o objetivo da pesquisa, realizaram a leitura do Termo de Livre Aceite 

Esclarecido, entregaram o papel com o endereço da Internet onde o Questionário estaria 

disponível (uma URL curta), aguardaram que todos daquela Equipe digitassem o endereço e 

visualizassem a página Web com o Questionário PCS. Em seguida explicaram como 

preencher e submeter o formulário. Os Pesquisadores solicitaram o início do preenchimento 

e aguardaram o término e submissão. Ao final agradeceram individualmente os 

participantes. Repetiu-se o mesmo procedimento em todas as Equipes das empresas 

participantes.  
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A aplicação do Questionário PCS ocorreu entre os dias 25 de Novembro de 2010 e 

o dia 4 de Dezembro do mesmo ano. O horário variou de 10:00h da manhã até às 16:00h da 

tarde, de acordo com a disponibilidade da Equipe e o horário da Empresa. Ao término 

tivemos 131 submissões de diferentes participantes. 

4.1.2. Características dos pesquisados 

 Na aplicação do Questionário PCS envolvemos 7 empresas, 39 Equipes e 131 

engenheiros de Softwares em projetos em andamento localizados na cidade de Recife no 

Estado de Pernambuco, mais especificamente sediados no núcleo de empresas que 

compõem o Porto Digital e algumas empresas terceirizadas que prestam serviço para o 

Governo do Estado de Pernambuco. As tabelas a seguir apresentam a distribuição das 

características dos indivíduos pesquisadas seguindo alguns critérios importantes. 

 Ressaltamos que nos dados apresentados a seguir, realizamos algumas correções 

devido a erros de preenchimento no formulário ou não compreensão das respostas. Como 

tínhamos os dados de identificação e o e-mail dos pesquisados, conseguimos entrar em 

contato com cada um e fazer o devido ajuste na informação contida na resposta do 

Questionário. Esses erros foram relacionados a data de nascimento e nomenclatura utilizada 

para definir o nome da Equipe, que em algumas situações tivemos dúvidas em como 

classificar e tivemos alguns casos em que o participante não sabiam ao certo qual Equipe 

fazia parte. 

Sexo Quantidade % 

Feminino 25 19% 

Masculino 106 81% 

 

Tabela 4: Característica do sexo dos pesquisados. 

Elaboração, fonte própria. 
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Tempo de Experiência  Quantidade % 

Entre 0 e 2 anos 40 38% 

Entre 2 e 5 anos 23 22% 

Entre 5 e 12 anos 19 18% 

entre 12 e 20 anos 10 10% 

mais de 20 anos 12 12% 

 

Tabela 5: Tempo de experiência em anos dos pesquisados. 

Elaboração, fonte própria. 

Faixa etária Quantidade % 

Entre 16 e 21 anos 9 9% 

Entre 22 e 26 anos 26 24% 

Entre 27 e 31 anos 28 26% 

Entre 32 e 39 anos 17 16% 

Entre 40 e 49 anos 10 9% 

Maior de 50 anos 17 16% 

 

Tabela 6: Faixa etária em anos dos pesquisados. 

Elaboração, fonte própria. 
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Formação Quantidade % 

Ensino Médio 10 8% 

Superior incompleto 24 20% 

Superior Completo 62 52% 

Especialização 15 13% 

Mestrado 8 7% 

 

Tabela 7: Nível de formação dos pesquisados. 

Elaboração, fonte própria. 

 Em um processo de Desenvolvimento de Software os integrantes das Equipes 

ocupam papéis ou funções cuja nomenclatura pode ser diferente entre empresas e até 

mesmo entre Equipes de uma mesma empresa. Buscando diminuir o agrupamento de 

funções, padronizamos essas classificações através das definições do Rational Unifed Process 

(RUP) (Kroll e Kruntchen, 2003)[66], permitindo também a exibição dos resultados de 

maneira mais simplificada. Realizamos as seguintes padronizações e agrupamentos: 

a. Analista de Testes = Tester, Testador e Analista de Testes 

b. Integrador = Desenvolvedor e Integrador ou Apenas Integrador 

c. Líder de Projeto = Líder, Líder de Equipe, Líder de Sistemas e Líder de Projeto 

d. Desenvolvedor = Desenvolvedor, Implementador e Programador 

e. Analista de Sistemas = Analista, Analista de Sistemas e Analista de Negócio 

f. Funções diversas = Acumulando as funções de Analista de Sistemas, 

Desenvolvedor e Integrador 

g. Game Designer = Designer, Web Designer e Game Designer 

h. Gerente de Projeto = Gerente de Projeto(s) ou Gerente 
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Papel ou Funções Quantidade % 

Analista de Sistemas 24 19% 

Analista de Testes 8 6% 

Game Designer 9 7% 

Desenvolvedor 52 41% 

Funções diversas 7 6% 

Gerente de projeto 8 6% 

Integrador 8 6% 

Lider de Equipe 11 9% 

 

Tabela 8: Papel atual dos pesquisados. 

Elaboração, fonte própria. 

 Finalizando as tabelas com as características da população pesquisada, 

apresentamos a quantidade de integrantes na composição das Equipes: 

Tamanho das Equipes Quantidade % 

De 2 a 4 integrantes 41 33% 

De 5 a 7 integrantes 48 38% 

De 8 a 10 22 18% 

De 11 a 15 14 11% 

 

Tabela 9: Quantidade de integrantes nas Equipes dos pesquisados. 

Elaboração, fonte própria. 

 

4.1.3. Tratamento dos dados 

 Seguindo o planejamento definido no item 3.6.1.4 é necessário analisar os dados e 

excluir àqueles que não podem se enquadrar no contexto da pesquisa. O motivo das 

exclusões foi garantir a integridade e a confiabilidade dos dados, bem como eliminar 
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possíveis vieses de pesquisa em decorrência do contexto pesquisado.  Os critérios para 

exclusão dos dados são os seguintes: 

1. Resposta única na Equipe: 

Motivo da exclusão: Não consideramos uma única pessoa como Equipe; 

2. Questionário respondido incompleto (faltando uma das seis questões): 

Motivo da exclusão: Valores preenchidos em branco poderá ser diferente 

de zero e não estaríamos calculando corretamente atribuindo qualquer 

valor; 

3. Não preenchimento dos dados de identificação: 

Motivo da exclusão: Não poderíamos inferir, classificar ou apresentar essa 

informação, auxiliando nessa e em pesquisas futuras; 

4. Não identificação correta da Equipe: 

Motivo da exclusão: A identificação é a chave para classificarmos e 

agruparmos corretamente cada Equipe. 

5. Participante faz parte da Equipe de um dos Pesquisadores: 

Motivo da exclusão: O pesquisador não participaria devido ao 

envolvimento e conhecimento sobre os construtos estudados, 

consequentemente se sua equipe participasse e fosse selecionada para as 

fases seguintes, não poderíamos entrevistá-lo; 

 Não tivemos preenchimentos incompletos do Questionário PCS (item 2), nem 

preenchimentos incompletos dos dados de identificação (item 3) justamente por serem itens 

obrigatórios e no caso do Questionário PCS, além de obrigatórios, exigiam respostas 

objetivas (variando de 0 a 10). Para os demais itens foi necessário a exclusão desses dados 

conforme apresentado no seguinte gráfico. 

 

Dados aceitos e válidos 103 79% 

Descartados 28 21% 

Total 131 100% 

 

Tabela 10: Dados aceitos e descartados da pesquisa. 

Elaboração fonte própria. 
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Descartados Quantidade % 

Item 1) Resposta única por Equipe 12 43% 

Item 4) Equipe não identificada 11 39% 

Item 5) Equipes dos pesquisadores 5 18% 

 Total 28 100% 

 

Tabela 11: Distribuição dos dados descartados da pesquisa. 

Elaboração, fonte própria. 

 

4.1.4. Confiabilidade dos resultados 

 O coeficiente alfa de Cronbach foi apresentado por Lee J. Cronbach em 1951 [63] 

como uma ferramenta de mensurar a confiabilidade dos resultados de questionários 

aplicados em pesquisas. Trata-se de uma medida de correlação média entre as perguntas. 

Considerando as perguntas de um dado questionário que remete a mesma escala de 

respostas, o coeficiente α de Cronbach mede o quanto as respostas às perguntas se 

relacionam ou o quão próximas são de representar os resultados esperados de um mesmo 

tema ou assunto. O coeficiente α é calculado a partir da variância das respostas individuais e 

da variância da soma das respostas, através da seguinte equação (Hora, et. al. 2010) [64]: 

 

Figura 12: Cálculo do coeficiente alfa. 

Fonte, Hora, et. al. (2010) [64] 

onde: 

k, corresponde ao número de itens do questionário; 

s²i, corresponde a variância de cada item; 

s²t, corresponde a variância total do questionário, determinada como a soma de todas as 

variâncias. 

 Usamos as interpretações comumente aceitas das magnitudes do coeficiente alfa 

de Cronbach para avaliar a consistência interna do questionário PCS, conforma tabela abaixo 

extraído de Silva (2012) [65]. 
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Alfa de Cronbach Consistência Interna 

α ≥ .9 Excelente 

.9 > α ≥ .8 Boa 

.8 > α ≥ .7 Aceitável 

0.7 > α ≥ 0.6 Questionável 

0.6 > α ≥ 0.5 Pobre 

α <  0.5 Inaceitável 

 

Tabela 12: Interpretação comumente utilizada do Coeficiente alfa de Cronbach. 

Fonte, Silva (2012). 

 Caso o alfa seja muito baixo, menor que 0,5, podem significar duas coisa: 1) os 

pesquisados eram especialistas no assunto e possuíam opiniões muito similares sobre o 

tema perguntado, permitindo uma variabilidade de respostas muito pequena ou 2) as 

perguntas não possuíam correlação direta, ou seja, não remetiam ao mesmo tema. Com um 

alfa menor que 0,5 consideramos que as respostas não seriam confiáveis e aceitas para a 

fase seguinte da pesquisa. 

 Porém os nossos resultados apresentaram um alfa relativamente alto, ou seja, 

uma confiabilidade de aceitável para boa em nossas respostas, dado a devida separação nos 

dois temas pesquisados (Belonging - Sentimento de Pertencer a Equipe e Morale - Felicidade 

ou satisfação em fazer parte da Equipe). A tabela a seguir apresenta o resultado do cálculo 

do coeficiente de confiabilidade α de Cronbach: 

 
Resultado do 
coeficiente α 

Interpretação 

Questionário B: 
Sense of Belonging 

0.88 Boa 

Questionário M: 
Feeling of Morale 

0.78 Aceitável 

Questionário 
Completo 

0.844 Boa 

 

Tabela 13: Interpretação dos resultados para o Coeficiente alfa de Cronbach. 

Elaboração, fonte própria. 
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4.1.5. Classificação das Equipes 

 

Após o tratamento dos dados, ficamos com 103 respostas válidas e das 39 equipes 

inicialmente levantadas, restaram 24 equipes. Nossa atividade será agrupar as respostas em 

Equipes, mensurar a média de cada uma dessas Equipes e em seguida classificá-las em mais 

Coesa, Coesão intermediária e não Coesa. Para essa classificação utilizamos a ferramenta R 

e o método k-medoid, conforme planejamos e detalhamos no item 3.6.1 deste trabalho. 

Calculamos o PCSindividual e em seguida o PCSequipe de acordo com as seguintes fórmulas 

(já definidas e detalhadas no item  3.5.4). 

 

PCSindividual = (RB1+RB2+RB3+RM1+RM2+RM3) ÷  6) 

Onde RB1, RB2, RB3, RM1,RM2 e RM3 são as respostas individuais do questionário PCS. 

 

 Chegamos aos valores apresentados na tabela a seguir, ordenados da menor 

média para a maior média. O campo de tamanho informa a quantidade de integrantes na 

Equipe. Omitimos o nome real da Equipe atendendo ao Termo de Sigilosidade dos dados 

(Apêndice B) assinado pelos pesquisadores a pedido das Empresas participantes. 

ID da EQUIPE Tamanho Média PCS 

E1 7 7,76 

E2 2 7,83 

E3 5 7,87 

E4 4 7,92 

E5 4 8,06 

E6 2 8,08 

E7 10 8,13 

E8 3 8,33 

E9 6 8,36 

E10 5 6,88 



53 

 

ID da EQUIPE Tamanho Média PCS 

E11 3 7,22 

E12 4 7,25 

E13 9 8,59 

E14 5 8,73 

E15 4 8,79 

E16 4 8,88 

E17 4 8,96 

E18 4 9,00 

E19 3 9,06 

E20 2 9,17 

E21 6 9,31 

E22 2 9,42 

E23 5 9,53 

E24 2 9,83 

 

Tabela 14: Composição das médias por equipe do resultado do PCS. 

Elaboração, fonte própria. 

 Com os valores de cada Equipe definidos através da média, criamos um artigo de 

texto puro (.txt) e usando o seguinte comando na Ferramenta R (explicado no item 3.6.1.5) 

executando a classificação (ou clusterização). 

 

pam(x <- scan(file="pcs.txt"), 3) 

 

 Para executar o comando acima, foi necessário abrir a ferramenta R, instalar o 

pacote cluster, definir o caminho do arquivo e em seguida executar o comando acima. Todos 

os passos estão detalhados no Apêndice E. Como resultado da execução desse comando, 

tivemos a seguinte sequencia de caracteres: 

 

 Read 24 items 

 

        Medoids: 

        ID      

        [1,]  5 - 8.06 

        [2,] 11 - 7.22 

        [3,] 18 -  9.00 

         

        Clustering vector: 

        [1] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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Cada número dentro da sequencia acima do Clustering vector, relaciona-se ao 

valor decimal informando (média do PCS), por exemplo, o 1º número 1 diz que o primeiro 

valor (7,76 - E1) foi classificado como Grupo 1 e assim sucessivamente até o último número 

da sequencia que é o número 3, informando que o último valor informado (E24 - 9,83) faz 

parte do Grupo 3.  Adicionando essa informação na tabela anterior, teremos: 

ID da EQUIPE Grupo Tamanho Média PCS 

E1 1 7 7,76 

E2 1 2 7,83 

E3 1 5 7,87 

E4 1 4 7,92 

E5 1 4 8,06 

E6 1 2 8,08 

E7 1 10 8,13 

E8 1 3 8,33 

E9 1 6 8,36 

E10 2 5 6,88 

E11 2 3 7,22 

E12 2 4 7,25 

E13 3 9 8,59 

E14 3 5 8,73 

E15 3 4 8,79 

E16 3 4 8,88 

E17 3 4 8,96 

E18 3 4 9,00 

E19 3 3 9,06 

E20 3 2 9,17 
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ID da EQUIPE Grupo Tamanho Média PCS 

E21 3 6 9,31 

E22 3 2 9,42 

E23 3 5 9,53 

E24 3 2 9,83 
 

Tabela 15:  Tabela com as equipes classificadas. 

Elaboração fonte própria. 

Os resultados apresentados exibiram três medoids e esses valores se referem aos 

valores centrais usados para clusterização e criação dos três grupos. Sendo eles [Grupo 1]  E5 

- 8.06; [Grupo 2] E11 - 7.22 e [Grupo 3] E18 -  9.00. Segundo Struyf et. al. (1997) [67] os 

medoids podem ser considerados os elementos mais representativos de cada grupo ou 

conjunto de dados. O conceito de medoids é similar a centroides ou médias. A partir dessas 

definições selecionamos as equipes que representam os medoids para a segunda fase da 

pesquisa: O Estudo de Caso das Equipes mais Coesa (E18), menos Coesa (E11) e com Coesão 

intermediária (E5). 

Entramos em contato com os Líderes ou Gerentes dessas equipes e tivemos 

problema em agendarmos entrevistas com uma delas, a Equipe menos Coesa (E11). A 

gerente da Equipe alegou indisponibilidade da Equipe para continuar a segunda fase da 

pesquisa devido a entrega de um Projeto de grande importância para a Empresa e que não 

seria possível realizarmos as entrevistas. Tínhamos outras duas opções, E10 ou E12: 

 

ID da EQUIPE Grupo Tamanho Média PCS 

E10 2 5 6,88 

E11 2 3 7,22 

E12 2 4 7,25 

 

Tabela 16: Equipes menos Coesa. 

Elaboração, fonte própria. 
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Decidimos pela seleção da Equipe E10 pelo critério da menor média do PCS e 

teoricamente a menos Coesa entre as duas. Tivemos ao final, as seguintes Equipes 

confirmadas como participantes da segunda fase da pesquisa: 

ID da Equipe Quantidade Representante da: 

E10 5 Equipe Menos Coesa 

E5 4 Equipe Intermediária 

E18 4 Equipe Mais Coesa 

 

Tabela 17: Equipes selecionadas para a segunda fase. 

Elaboração, fonte própria. 

 

4.2. Segunda Fase: Estudo Qualitativo 

A etapa anterior nos permitiu definir o conjunto de Equipes que faríamos nosso 

estudo qualitativo utilizando uma metodologia de Estudo de Caso, considerando cada 

Equipe selecionada como um caso específico. Detalharemos agora como foi a execução 

dessa etapa e os resultados obtidos. 

4.2.1. Execução das Entrevistas 

Na Tabela 15 definimos as equipes selecionadas para essa etapa. Agendamos com 

os Líderes de cada Equipe o melhor dia e horário para realizarmos as entrevistas. No dia 

combinado, os pesquisadores estiveram presentes no local de trabalho da equipe, munidos 

de: gravador, caneta, caderno para anotações diversas, documentos com Termos de Livre 

Aceite Esclarecido (Apêndice A) e roteiro da entrevista semi-estruturada (Apêndice C). Em 

sala reservada os pesquisadores convidaram cada integrante das equipes para a entrevista, 

realizaram novamente uma breve apresentação pessoal e da pesquisa, perguntaram se 

assinaram o Termo de Livre Aceite Esclarecido na primeira fase da pesquisa, caso contrário 

solicitava a leitura e assinatura do termo, caso concordasse. Solicitaram permissão para 

realizar a gravação da entrevista (todos concordaram) e iniciaram seguindo o roteiro 

definido no Apêndice C. 

As entrevistas foram realizadas entre 05 de Janeiro de 2011 e 21 de Janeiro do 

mesmo ano. Na tabela abaixo detalhamos o tempo investido em cada entrevista e quantas 

páginas de transcrições foram necessárias para transpor do áudio gravado para um 

documento texto. 
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Participante Equipe 
Tempo da 

entrevista 
Páginas transcritas 

1. P1 

E10 

(Menos Coesa) 

23 min e 21 seg 8 

2. P2 22 min e 26 seg 9 

3. P3 36 min e 50 seg 12 

4. P4 9 min e 27 seg 6 

5. P5 10 min e 52 seg 6 

6. P1 

E5 

(Coesão 

Intermediária) 

20 min e 52 seg 9 

7. P2 17 min e 14 seg 9 

8. P3 9 min e 31 seg 7 

9. P4 21 min e 57 seg 9 

10. P1 

E18  

(Mais Coesa) 

23 min e 5 seg 10 

11. P2 30 min e 22 seg 13 

12. P3 24 min e 52 seg 11 

13. P4 24 min e 21 seg 10 

Totais: 

4 horas   

35 minutos 

20 segundos 

119 páginas 

 

Tabela 18: Tempo da entrevista e páginas transcritas. 

Fonte, elaboração própria. 

 As transcrições foram realizadas entre Janeiro e Março de 2011 pelos próprios 

pesquisadores entrevistadores. No Apêndice F descrevemos a distribuição da participação 

nessa pesquisa de cada pesquisador, desde a criação do protocolo até a transcrição das 

entrevistas. As correções nas  transcrições, a padronização no formato utilizado, bem como 

nos dados coletados pelo PCS, ficou centralizada no pesquisador responsável pela 

dissertação de mestrado. A ferramenta utilizada para o registro das transcrições foi o editor 

de texto Microsoft Word versão do Office 2007. 

 Após as transcrições das entrevistas, as informações foram codificadas em suas 

diversas fases: codificação aberta, axial e seletiva; utilizando-se como ferramentas o 

Microsoft Word e o Microsoft Excel versão do Office 2007 e a partir dessas codificações 

criamos as teorias que serão apresentadas a partir do próximo tópico. As codificações, em 

suas diversas etapas ocorreram entre Julho e Dezembro de 2012. 
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4.2.2. Análise dos dados e resultados das codificações 

Esse será o momento de praticarmos os métodos e procedimentos explanados no 

item 3.6.3 (procedimento de análise dos dados qualitativos) que tem como referência 

principal Strauss e Corbin (2008) [41]. Nesse tópico definimos o processo de criação das 

teorias fundamentadas nos dados, através das codificações: aberta, axial e seletiva.  

Visando simplificar nossa estratégia e criação da teoria, dividiremos os resultados 

das codificações em três grupo, um para cada equipe e em seguida com base nas conclusões 

individuais, realizaremos uma conclusão geral, válida para todas as equipes e como 

resultado da codificação axial e seletiva. 

I. Análise da equipe menos coesa: 

 Iniciaremos nossa análise com a equipe considerada a mais representativa do 

conjunto das equipes menos Coesa, segundo aplicação do questionário PCS. As 

características gerais dessa equipe são: 

Contexto da equipe menos Coesa: E10 

 Função Sexo Idade 
Tempo 

Experiência 
Formação 

Tempo 

equipe 
Empresa 

Média 

PCS 

P1 Lider Fem. 32 5 anos 
Superior 

Completo 
3 anos E1 - * 

P2 Analista  Mas 33 10 anos 
Superior 

Completo 
9 anos E2 6,33 

P3 Analista Mas 52 30 anos 
Superior 

Completo 
2 anos E3 8,17 

P4 Analista Mas 30 6 anos 
Superior 

Completo 

1 ano e 

meio 
E1 7,83 

P5 Analista Mas 31 6 anos 
Superior 

Completo 

3 anos e 

meio 
E1 5,17 

 

Tabela 19: Características gerais por participante (P) para equipe menos coesa. 

Elaboração, fonte própria. 

* P1 não respondeu o questionário PCS. 

 Analisando as transcrições das entrevistas, um fator comum encontrado em 

diversos trechos e com diferentes entrevistados está relacionado ao tipo de atividade 

desempenhada pela Equipe. As atividades em sua maioria não necessitam da interação 

entre eles. São atividades, que apesar de ser responsabilidade de uma equipe, não era 

preciso ser repassada ou compartilhada com a equipe. Parte dessas atividades envolvem 
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atendimento à usuários externos e cada analista ficava responsável por um grupo de 

usuários e não costumava compartilhar suas experiências ou dificuldades com a toda equipe. 

A tabela abaixo reflete as características encontradas nos trechos de entrevista 

que remontam nossas conclusões anteriores, considerando o aspecto das “atividades 

independentes” ou “tarefas individualmente isoladas”. 

Característica 

encontrada 

Possível 

relação com 

Construto 

Trechos da entrevista Participante 

Atividades 

independentes ou 

tarefas 

individualmente 

isoladas 

Indicativo 

de baixa 

Coesão ↓ 

“Normalmente a gente procura os que, que 

são mais proativos.” 

Para atendimento compartilhado. 

 

P1 

“normalmente aqui a equipe é bem 

nivelada, todo mundo sabe, assim, resolver 

o problema”. 

Quando questionado sobre solicitar apoio a 

equipe na solução de um problema. 

 

P2 

“É bem equilibrada aqui a divisão das 

tarefas. “ 

 

“Cada um é um analista, entendeu? E é uma 

equipe. É uma equipe de um, vamos dizer 

assim." 
P3 

“cada um tem seu projeto, vai desenvolver 

seu projeto, e tem a parte de atendimento 

ao usuário, né, que eles ficam ligando pra 

tirar dúvida“ 

 

P4 “como é bem dividido a equipe, então se o 

problema caí no determinado assunto que 

você tá tratando, ai todo mundo já sabe pra 

quem encaminhar isso”. 

<criação de especialidades> 

 

Tabela 20: Transcrições associadas ao fator das tarefas isoladas. 

Elaboração, fonte própria. 

 Um outro aspecto que reforça a nossa hipótese relacionada as atividades 

independentes, refere-se às reuniões. A equipe parece não se reunir, seja  para definir 

objetivos em comum, internamente, ou mesmo realizar reuniões sociais, fora do ambiente 

de trabalho. Abaixo a figura ilustra o resultado quando questionados sobre o melhor período 

(manhã ou tarde) para se realizar uma reunião. 
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Figura 13: Reuniões em horários divergentes, resultado da codificação. 

 
Elaboração, fonte própria. 

 Em relação a figura acima, o mais interessantes das respostas é que elas vinham 

acompanhados de uma justificativa que não foi comum em nenhum dos relatos. 

Observamos que dos cinco integrantes dessa equipe, três deles tinham interesse em migrar 

para outra equipe, desejando mudar o tipo de atividade desempenhada. Pareciam não mais 

se identificarem com a atividade realizada na equipe e um dos integrantes já havia migrado 

para outra equipe, no intervalo entre a aplicação do questionário PCS e da realização da 

entrevista, exatamente por esse motivo. Os trechos abaixo das entrevistas reforçam nossa 

hipótese: 

Característica 

encontrada 

Possível 

relação com 

Construto 

Trechos da entrevista Participante 

Turnover 

voluntário para 

mudar de 

Atividade devido 

ao tipo de 

atividade 

Indicativo 

de baixa 

Coesão↓ 

“Não que eu não tenha gostado da outra 

área, gostei também de trabalhar, mas não 

é, como a gente diria na linguagem bem 

popular, não é minha praia!” 

 

Após ter migrado para outra equipe, 

confirmando que não tinha plena 

identificação com as tarefas. 

 

P3 

“Foram quase dois anos lá. Só que não era 

minha área, e aí eu tentei, cavei pra voltar, 

que é minha área e estou aqui de volta” 

 

 

"Acho que tem acomodação né, tá sempre 

fazendo as mesmas coisas, as mesmas 

pessoas, acho que é bom sempre tá 

mudando..." 

 
P4 

Existindo a possibilidade você migraria para 

outra equipe? "Sim" 

 

“já tentei ir pra outra equipe, de banco de 

dados, mas nunca fui liberada pra ir.” 

 

P5 
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Característica 

encontrada 

Possível 

relação com 

Construto 

Trechos da entrevista Participante 

Existindo a possibilidade de você migrar 

para outra equipe, você migraria? 

“Pra banco de dados eu iria.” 

 

Tabela 21: Transcrições, turnover voluntário. 

Elaboração, fonte própria. 

 Continuando nossa análise dos dados das transcrições, encontramos evidências 

em todas as entrevistas que indicavam que os integrantes possuíam os antecedentes de 

efetividade alvo da pesquisa: pontualidade e baixo absenteísmo. Ainda observamos que a 

rotatividade não era algo comum e que em três anos ocorreram duas saídas de integrantes. 

O relacionamento entre os integrantes foi algo sempre colocado como positivo e que 

facilitava o acesso às pessoas. Não encontramos indícios de conflitos internos ou externos 

no contexto dessa equipe. Alguns participantes até colocaram o fator de relacionamento 

entre as pessoas como algo que os motivava a permanecer na equipe e era o fator que mais 

gostavam. Vejamos o que foi encontrado: 

Característica 

encontrada 

Possível 

relação com 

Construto 

Trechos da entrevista Participante 

Pontualidade Indicativo 

de alta 

Efetividade↑ 

“todos cumprem o horário, direitinho” 

 
P1 

“a pontualidade é boa” 

 

“Todo mundo aqui tem comprometimento 

com relação aos horários” 

 P2 

“todo mundo cumpre o horário certinho” 

“entre 8:00 e 8:30 o pessoal tá aqui, 

geralmente a maioria, eu diria que 90% do 

pessoal” 

 

P3 

“no conjunto é pontual.” 

 

P5 
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Equipe Menos Coesa apresentou pontualidade 

 

Tabela 22: Equipe menos Coesa foi pontual. 

Elaboração, fonte própria. 

 

Característica 

encontrada 

Possível 

relação com 

Construto 

Trechos da entrevista Participante 

Baixo absenteísmo Indicativo 

de alta 

Efetividade↑ 

“A equipe em si não é de faltar muito não” P1 

“Assiduidade boa também” 

P2 
“a assiduidade é muito, muito, muito boa” 

“as ausências que acontece aqui é mais 

questão médica” 

 

“a frequência do pessoal é excelente. 

Poucas faltas...” 

 P3 

“...faltas justificadas...” 

“Costumam faltar não.” P4 

“você tem que justificar. Se não justificar 

tem que compensar” 

 

P5 

 

Equipe Menos Coesa apresentou pontualidade e assídua 

 

Tabela 23: Equipe menos Coesa foi assídua. 

Elaboração, fonte própria. 

 

Característica 

encontrada 

Possível 

relação com 

Construto 

Trechos da entrevista Participante 

Baixa rotatividade Indicativo 

de alta 

Efetividade↑ 

“Nesses 3 anos só tivemos uma 

substituição, mas porque a pessoa foi 

concursada, saiu pro concurso, e agora a 

saída do analista porque foi pra outro 

P1 
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Característica 

encontrada 

Possível 

relação com 

Construto 

Trechos da entrevista Participante 

sistema” 

 

“rotatividade de baixa pra média, em dez 

anos foram 4 pessoas que saíram da 

equipe" 

 

P2 

 

Equipe Menos Coesa apresentou pontualidade, assiduidade e baixa rotatividade 

 

Tabela 24: Equipe menos coesa possuiu baixa rotatividade 

Elaboração, fonte própria. 

Para reforçar nossa hipótese da baixa rotatividade, criamos a figura a seguir com 

as respostas individuais sobre o tempo de permanência na Equipe. Observamos que o 

integrante mais recente está há 1 ano e meio na mesma equipe. Nessa figura aproveitamos 

e relatamos os efeitos positivos (em azul) e negativos (em vermelho) da baixa rotatividade 

segundo os participantes. 

 

Figura 14: A baixa rotatividade e seus efeitos. 

Elaboração, fonte própria. 
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Observemos que apesar da teoria relacionar a baixa rotatividade com a alta 

efetividade, vimos que existem efeitos colaterais indesejados que certamente afetam a 

coesão da equipe, tais como: pouca interações e reuniões, desejo de sair da equipe e 

atividades bem divididas. Parece existir uma relação negativa entre a baixa rotatividade e a 

Coesão em Equipes, pelo menos no contexto estudado. Consideramos, com base nos 

resultamos coletados da equipe menos coesa, que a baixa rotatividade influenciou a 

existência ou a manutenção de uma baixa coesão nessa equipe. A Figura 15 ilustra e resume 

nossas conclusões pré-liminares considerando a codificação da equipe menos coesa. 

 

Figura 15: Associação da baixa rotatividade com a Efetividade e a Coesão. 

Elaboração, fonte própria. 

 

 Continuando nossa análise dos resultados, encontramos ainda: 

Característica 

encontrada 

Possível relação 

com Construto 

Trechos da entrevista Participante 

 

Cooperação, 

Facilidade de 

acesso e clima 

amistoso 

 

Indicativo de alta 

Coesão↑ 

 

Indicativo de alta 

Efetividade↑ 

existe, então, facilidade ao acesso às 

pessoas? “existe sim” 

 

P1 
“o que mais eu gosto da equipe? A 

união” 

 

“Normalmente a gente procura os 

que, que são mais proativos.” 

 

“o clima aqui é extremamente, é 

amistoso” 

 P2 

“A gente precisa, é, tem sempre essa 
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Característica 

encontrada 

Possível relação 

com Construto 

Trechos da entrevista Participante 

contribuição” 

 

“como a nossa equipe é muito 

pequena, acho que o entrosamento 

nosso é maior” 

 

“O que eu mais gosto na equipe: as 

pessoas” 

 

“a gente não tem formalidade (se 

referindo a cooperação), o clima é 

muito amistoso” 

 

“Aqui, é, não tem muita diferenciação, 

o clima é amistoso.” 

 

“A integração é boa, entre os 

membros da equipe. E muito boa, 

também, entre todos os membros de 

todas as equipes” 

 

P3 

“aqui se entrosam muito bem, se 

entendem muito bem, eu diria que 

somos amigos.” 

 

“eu tenho um bom relacionamento 

dentro da empresa que eu trabalho” 

 

“...pelo entrosamento que a gente 

tem, tudo que acontece dentro da 

equipe é uma coisa que eu gosto. É 

uma coisa bacana...”  

Quando perguntado sobre o que mais 

gosta na equipe. 

 

“nesse clima de amizade que a gente 

vive não, não tem problema de 

acesso.” 

 

“existe facilidade no acesso” 

P4 
“O que eu mais gosto, eu acho que é, 

que todo mundo está disposto a 

ajudar” 

 

“todo mundo super acessível é bem, 

bem boa mesmo” 
P5 
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Característica 

encontrada 

Possível relação 

com Construto 

Trechos da entrevista Participante 

 

“A equipe é bem, assim por ser pouca 

gente, é bem sincronizada” 

 

“O que eu mais gosto é a questão do, 

do relacionamento” 

 

Tabela 25: Equipe menos Coesa com cooperação e facilidade de acesso. 

Elaboração, fonte própria. 

Tivemos um indicativo de alta efetividade e alta coesão. Sabemos e partimos 

como premissa que a equipe é a menos Coesa das entrevistadas, ou seja, apenas o fato de o 

clima ser amistoso e existir um bom relacionamento entre os integrantes, não seria 

suficiente para elevar o nível de Coesão da equipe em relação as demais. Esse mesmo fator 

apareceu também nas demais equipe. Mas a efetividade parece caminhar em uma linha 

única. Vejamos a imagem abaixo: 

 

Figura 16: Relação entre Equipe Menos Coesa e a Efetividade. 

Elaboração, fonte própria. 

 

 

Figura 17: A baixa coesão não parece ser relacionada com a baixa efetividade, pelo menos considerando os 

antecedentes e o contexto pesquisado. 

Elaboração, fonte própria. 
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 Em nossas análises, comprovamos alguns indícios que comprometem a Coesão da 

Equipe. Segundo Bollen & Hoyle (1990) [6] "Nós vemos o sentido de pertencimento como 

uma questão fundamental para a existência de um grupo. Se os indivíduos não se percebem 

como membros de um grupo, é difícil entender como as normas, valores e características 

serão susceptíveis de afetá-los". Pontos conflitantes, tais como horário de marcar uma 

reunião e a quantidade de membros que trabalhavam na Equipe podem representar uma 

quebra de uma das vertentes que medem a coesão, o sentimento de pertencimento, 

consequentemente aparecem como resultados de uma equipe não coesa. Podemos 

confirmar esses fatores observando alguns trechos das transcrições: 

Característica 

encontrada 

Possível 

relação com 

Construto 

Trechos da entrevista Participante 

 

Horário 

conflitantes para 

marcar uma 

reunião 

 

Indicativo 

de baixa 

Coesão 

“...normalmente as reuniões da gente, pra 

equipe, são a tarde, depois de duas e 

meia...” 

 

P1 

“Meu expediente é de 8 às 12, 14 às 18 e o 

de todo mundo da equipe...”. 

Conflito com outras entrevistas. 

 P2 
“...marcaria reunião , geralmente uma 

quarta-feira, e marcaria de manhã...” 

 

“...se a gente fosse agendar uma reunião no 

período da manhã, agendaria 8:30...” 

 

P3 

“No meio da tarde, Às três, três horas...” P4 

“...a tarde tem uma facilidade porque a 

gente tem um colega que não fica aqui 

durante a manhã...” 

 

P5 

Tabela 26: Equipe menos Coesa e com horários conflitantes para marcar reunião. 

Elaboração, fonte própria. 

 

II. Análise da equipe mais coesa: 

 De acordo com a avaliação e aplicação do PCS e sendo a mais representativa do 

conjunto das mais Coesas, a Equipe E18 foi entrevistada e nesse tópico apresentamos os 

resultados encontrados. As características gerais dessa equipe são: 
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Contexto da equipe mais Coesa: E18 

 Função Sexo Idade 
Tempo 

Experiência 
Formação 

Tempo 

equipe 
Empresa 

Média 

PCS 

P1 
Desenvo

lvedor 
Mas 25 

1 ano e 5 

meses 

Superior 

incompleto 

1 ano e 5 

meses 
E2 10,00 

P2 Analista  Fem 33 15 anos 
Especializaçã

o 

1 ano e 6 

meses 
E2 8,50 

P3 Líder Mas 29 6 anos 
Superior 

Completo 
2 anos E2 8,17 

P4 Analista Mas 51 20 anos 
Superior 

incompleto 
6 meses E4 9,33 

 

Tabela 27: Características gerais por participante (P) para equipe mais coesa. 

Elaboração, fonte própria. 

 O fator que inicialmente chamou a atenção e foi constatado em todas as 

entrevista dessa equipe, se refere as reuniões constantes fora do ambiente de trabalho, as 

reuniões sociais, sejam elas para: almoço, futebol ou happy hour. Em todas as transcrições 

das entrevistas, essa particularidade era dita como a responsável por melhorar a 

comunicação e a integração entre as pessoas. Alguns relataram que esse fator ajudava a 

nivelar a equipe e fomentar um clima amistoso, ajudando a criar um bom relacionamento, 

bem como aumentar o nível de confiança entre os integrantes da Equipe. Esse foi um fator 

unânime em todas as entrevistas. 

A tabela abaixo reflete as características encontradas nos trechos de entrevista 

que remontam nossas conclusões anteriores, considerando o aspecto das “reuniões fora do 

contexto do trabalho” ou simplesmente “reuniões sociais”. 

Característica 

encontrada 

Possível 

relação com 

Construto 

Trechos da entrevista Participante 

 

Reuniões fora do 

contexto do 

trabalho ou 

reuniões sociais 

 

Indicativo 

de alta 

Coesão↑ 

“...se aproximar mais da amizade da 

intimidade de cada um...”. 

Quando perguntado sobre o objetivo dessas 

reuniões fora do ambiente de trabalho. 

 

P1 “....melhora a intercomunicação dos que 

estão tão trabalhando...” 

 

“...nesse caso você vai ter uma intimidade 

maior... vai ser fácil a comunicação...” 

 

“eu acho que é positivo.” 

Quando perguntado sobre o que achava das 
P2 
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Característica 

encontrada 

Possível 

relação com 

Construto 

Trechos da entrevista Participante 

reuniões fora do ambiente de trabalho. 

 

“... muito mais de aproximações, discussão e 

de troca de informação...” 

 

“...interfere positivamente, porque é um 

clima de informalidade, eu acho que 

aumentam os laços de confiança, eu acho 

que, acho positivo...”. 

 

P3 

“...facilita muito o trabalho, e até a interação 

entre todos”. 

 

P4 “...nivelar ai o conhecimento, passando 

conhecimento e experiência, então termina 

eles andando juntos, é muito bom.” 

 

Tabela 28: Equipe mais Coesa e as transcrições sobre as reuniões sociais. 

Elaboração, fonte própria. 

 Os resultados encontrados remontam as definições teóricas da coesão segundo o 

modelo da Carron et. al. 1998 [7]. A figura a seguir apresenta essa ligação, confirmando a 

teoria e reforçando o resultado correto do questionário  PCS, que afirma ser essa equipe 

pertencente ao grupo das mais Coesas. 

 

Figura 18: Modelo de ligação da teoria da Carron com os resultados encontrados na equipe mais Coesa. 

Elaboração, fonte própria. 



70 

 

 O comprometimento organizacional foi um outro aspecto relatado pela equipe, 

porém o entendimento desse comprometimento seria puramente buscando os objetivos e 

metas a serem alcançados pela Equipe. Na análise dos resultados não conseguimos 

relacionar esse  comprometimento com horário ou pontualidade. O comprometimento 

organizacional é uma das vertentes da efetividade e que foi enfatizado por 3 dos 4 

entrevistados nessa Equipe, sendo contextualizado como consequência de uma equipe 

destaque no âmbito dos demais sistemas da mesma área.  

A tabela abaixo reflete as características do comprometimento organizacional 

encontradas nos trechos de entrevista que remontam nossas conclusões anteriores, 

considerando o aspecto do “comprometimento com os objetivos e metas” ou simplesmente 

“comprometimento organizacional”. 

Característica 

encontrada 

Possível 

relação com 

Construto 

Trechos da entrevista Participante 

Comprometimento 

com os Objetivos e 

metas ou 

Comprometimento 

Organizacional 

Indicativo 

de alta 

Efetividade↑ 

“...nós somos uma equipe focada 

bastante no trabalho e responsável...” P1 

“...o que eu mais gosto é a integração 

da minha equipe. Ela é muito boa, o 

comprometimento dela...” 
P2 

“O que eu mais gosto acho que é o 

comprometimento de todo mundo...” 

 P3 
“...eu acho eles mais comprometidos...” 

Tabela 29: Equipe mais Coesa e as transcrições sobre o comprometimento organizacional. 

Elaboração, fonte própria. 

 O comprometimento organizacional foi relatado como consequência da 

característica de condução do Líder da Equipe, por relato do próprio Líder. Não poderemos 

provar e manter essa afirmação, pois não detalhamos esse aspecto com os demais da equipe 

e não entrevistamos outras equipes sob a mesma liderança para avaliar se o 

comprometimento organizacional permaneceria. Abaixo colocamos onde o Líder liga o 

comprometimento organizacional com as características de sua personalidade. Essa foi uma 

hipótese não provada nessa pesquisa. 

P3 – “Eu diria que sim, eu diria que, eu acho eles mais comprometidos. Eu acho que, se eu fosse uma pessoa 

mais durona, como há exemplos aqui, eu acho que as pessoas fariam muito mais por obrigação do que pelo 

comprometimento. Eu acho mais importante ter o comprometimento do que a obrigação fazer, porque podem 

se doar mais.” 
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Figura 19: Comprometimento organizacional como antecedente de efetividade. 

Elaboração, fonte própria. 

 Segundo o modelo teórico proposto por Carron[7] que exibimos na figura abaixo, o 

comportamento da liderança afeta a Coesão. No nosso caso, como se trata da equipe mais 

Coesa, o comportamento da liderança segundo o relato do próprio líder, parece aumentar a 

Coesão da equipe, mas essa será uma hipótese não provada nessa pesquisa. 

 

Figura 20: Conceito geral para Coesão em equipes esportivas. 

Fonte, Carron et. al. 1982 [7]. 
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Figura 21: Comportamento da liderança parece aumentar a Coesão da Equipe. 

Elaboração, fonte própria. 

Em nossas perguntas de pesquisa, buscamos relação da Coesão com a Efetividade. 

Em pesquisas mais recentes, Carron (2000) [14] diz que equipes coesas estão associadas a 

resultados mais efetivos. Se considerarmos, e somente se, os seguintes antecedentes de 

efetividade: pontualidade, absenteísmo e a rotatividade; essa teoria não parece ser válida no 

contexto da nossa pesquisa.  Nessa Equipe, que é a melhor representante estatística das 

mais Coesas, foi relatado a alta rotatividade (turnover), horários extremamente flexíveis 

(que não eram cumpridos) e ausências constantes devido a alguns ainda estarem na 

faculdade para provas e projetos (absenteísmo). Vejamos abaixo os relatos que remeteram 

nas nossas conclusões. 

Característica 

encontrada 

Possível 

relação com 

Construto 

Trechos da entrevista Participante 

Alta rotatividade ou 

Turnover 

Indicativo 

de baixa 

Efetividade↓ 

Como você avalia a rotatividade na 

empresa? 

“Ah, é enorme!” 

P2 

“...elas tendem a sair muito, então, 

tanto é que durante dois anos, quer 

dizer da equipe todinha eu fui a única 

que fiquei...” 

 

“...cinquenta, posso dizer sessenta por 

cento, das pessoas saíram...” 

 

“existir uma realocação pra atender 

esta solicitação” 

Quando existe demanda de alta 

prioridade realiza-se rotatividade de 

recursos. 

 

“A rotatividade daqui é muito alta” 

P3 

“...eu passei por várias equipes dentro 

desta empresa...” 

 

“...os profissionais daqui não são bem 

valorizados respondendo o porque da 

rotatividade ser alta...” 
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Característica 

encontrada 

Possível 

relação com 

Construto 

Trechos da entrevista Participante 

“...Comprometedora, assim, 

compromete muito o trabalho... volta a 

estaca zero.” 

 

P4 

“...mas que estão sempre saindo, então 

as equipes estão sempre se 

modificando...” 

 

“Foi, mas não na qualidade.” 

respondendo se a saída de membros foi 

reposta 

 

Tabela 30: Equipe mais Coesa e as transcrições sobre a alta rotatividade. 

Elaboração, fonte própria. 

 A figura abaixo resume e organiza os relatos, mostrando os motivos que levaram a 

alta rotatividade na equipe, bem como quais são as consequências dessa rotatividade.  

 

Figura 22: Desenho dos relatos que levaram a definição da alta rotatividade. 

Elaboração, fonte própria. 
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Observemos que essa figura segue a linha teórica proposta por Cohen (1993) [23] 

sobre a efetividade. Uma das vertentes da efetividade é a baixa rotatividade. Temos nesse 

caso uma alta rotatividade e como consequências diversos fatores que se ligam diretamente 

a falta de efetividade, tais como: prejuízo no atendimento às demandas, regressão técnica e 

perca de qualidade. 

Característica 

encontrada 

Possível 

relação com 

Construto 

Trechos da entrevista Participante 

 

Falta de pontualidade 

 

Indicativo 

de baixa 

Efetividade↓ 

“...a gente tem horário flexível, certo? 

O meu horário é de nove, tem outros 

que é de oito, tem outros...” 

P2 

“...a equipe que trabalha mais com 

gestor e diretoria, eu acho que é uma 

coisa muito importante, a questão do 

horário...” 

A equipe que ela trabalha está fora 

desse contexto. 

 

“...Eu não tenho essa preocupação não 

porque o tipo da equipe é um estilo 

profissional muito bom...”  

O Líder da Equipe se referindo a 

importância da pontualidade 

 

P3 

  “...existem vários horários aqui...” 

P4 

“...o horário “x” na verdade não é 

cumprido à risca...” 

 

“...minha equipe costuma chegar, 

atrasada. Sempre atrasada...” 

 

“...atrasos, não, não tem dia específico 

não, é todo dia.” 

 

“E o atraso, ele realmente é diário o 

atraso, marca de sete e chega de oito, 

chega de oito e meia, nove horas.” 

 

Tabela 31: Equipe mais Coesa e as transcrições sobre a falta de pontualidade. 

Elaboração, fonte própria. 

Estamos considerando pontualidade, aquela equipe que tem uma rotina de 

horário de trabalho bem definida e que todos seguem. Para definir e mensurar a 

pontualidade é necessário existir um parâmetro como referência, um horário a ser seguido. 

Não existindo, que é o caso de estudo, devido a flexibilidade de horários, nos retemos 
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apenas ao relato dos participantes que de maneira geral remete a falta de pontualidade. 

Abaixo apresentamos um desenho-resumo das transcrições realizadas, relacionando a 

características com seus antecedentes e seus consequentes. 

 

Figura 23: Desenho dos relatos que levaram a definição da falta de pontualidade. 

Elaboração, fonte própria. 

Na imagem anterior, quando o entrevistado dizia não achar importante a 

pontualidade, estava se referindo ao horário flexível. Não era importante para eles ter um 

horário fixo, rotineiro. Analisando as transcrições, concluímos também que os atrasos 

levaram a quebra da efetividade, visto que o não atendimento as demandas e não responder 

em tempo é uma diminuição clara da capacidade de atingir os objetivos comuns e 

consequentemente uma diminuição da efetividade, considerando a vertente de 

desempenho da Equipe. 
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Figura 24: Associação dos resultados com a teoria da Cohen (1993). 

Elaboração, fonte própria. 

Finalizando a análise das transcrições da equipe mais Coesa, observou-se também 

o alto índice de ausências ao ambiente de trabalho, levando ao absenteísmo que é um fator 

que enfraquece a efetividade da Equipe. 

Característica 

encontrada 

Possível 

relação com 

Construto 

Trechos da entrevista Participante 

 

Absenteísmo ou baixo 

comparecimento ao 

ambiente de trabalho 

 

Indicativo 

de baixa 

Efetividade↓ 

“...em relação ao desenvolvimento, eu 

acho que, eu prefiro muito mais que 

eles trabalhem com a produção...” 

 

Quando questionado sobre a 

importância da frequência. 

 

P2 

“...faltas que são mais frequentes...” 

Em relação a pontualidade. 

 

“...dois dos nossos desenvolvedores 

ainda estão fazendo faculdade. Ai às 

vezes eles tem que faltar pra, ou fazer 

projeto...” 

 

P3 
“Não me importa muito se ele precisar 

faltar um dia pra poder, pra resolver 

um problema. Se dentro daquele prazo 

estipulado e ele consegue atender. Eu 

não vejo problema nenhum, de faltar.” 

Relato do Líder. 

 

Tabela 32: Equipe com coesão intermediária e as transcrições sobre a o absenteísmo. 

Elaboração, fonte própria. 

 Vejamos um desenho-resumo das transcrições, com seus antecedentes e 

consequentes de acordo com a visão dos entrevistados. 
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Figura 25: Desenho dos relatos que levaram a definição da existência de absenteísmo. 

Elaboração, fonte própria. 

 

 Foi relatado que a liberdade dada para a Equipe em cumprir carga horária no 

momento que achavam mais oportuno, aumentava a responsabilidade em  desempenhar 

bem sua função, gerando resultados com melhor qualidade. Nesse caso não achamos 

relação do absenteísmo com a falta de efetividade da equipe, o que não segue o modelo 

teórico adotado da Cohen [23]. Mas as evidências são fracas para inferirmos na teoria geral 

do resultado da pesquisa.  

 

III. Análise da equipe de coesão intermediária: 

 Continuando nossa análise com a equipe considerada a mais representativa do 

conjunto das equipes de Coesão intermediária, segundo aplicação do questionário PCS e 

procedimento estatístico de cluster.  As características gerais dessa equipe são: 
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Contexto da equipe com coesão intermediária: E18 

 Função Sexo Idade 
Tempo 

Experiência 
Formação 

Tempo 

equipe 
Empresa 

Média 

PCS 

P1 Líder Fem 30 6 anos 
Superior 

Completo 
3 anos E4 - * 

P2 
Desenvolve

dor  
Mas 26 2 anos 

Superior 

incompleto 
1 ano E2 8,00 

P3 
Desenvolve

dora 
Fem 22 1 ano 

Superior 

incompleto 
2 meses E2 9,33 

P4 
Desenvolve

dor 
Mas 23 1 ano 

Superior 

Completo 
6 meses E5 6,87 

 

Tabela 33: Características gerais por participante (P) para equipe com coesão intermediária.  

Elaboração, fonte própria. 

 

* P1 não respondeu o questionário PCS. 

 A equipe que apresentou um nível de coesão próximo da média de todas as 

equipes e que melhor representou esse grupo, de coesão intermediária, estava vivendo um 

momento diferente e que nos trouxe conclusões interessantes. A equipe havia acabado de 

passar por um momento de alta rotatividade e estaria em um momento de recomposição. 

Da equipe de sete pessoas de um ano antes da pesquisa, se manteve apenas o Líder, um 

Analista de Sistemas e um Desenvolvedor que tinha exatamente um ano de equipe e já era o 

mais experiente. O aspecto da alta rotatividade foi unânime em todas as entrevistas, mas 

encontramos evidências de que esse "difícil" momento vivenciado pela equipe foi um 

momento de grande colaboração, união e de crescimento para todos. Parece que os fatores 

que ali existiam e a postura das pessoas favoreceu a coesão da equipe não ser baixa, como 

seria esperado em uma equipe em formação e saindo de uma alta rotatividade. Abaixo 

temos os relatos que nos levaram as conclusões apresentadas: 

Característica 

encontrada 

Possível 

relação com 

Construto 

Trechos da entrevista Participante 

 

Alta rotatividade ou 

Turnover 

 

Indicativo 

de baixa 

Efetividade↓ 

e no Caso 

DESSA Equipe 

“...a equipe mudou muito de dois três 

meses pra cá porque tínhamos uma 

equipe de desenvolvimento muito 

experiente tanto na linguagem quanto 

no negócio do sistema.” 

 
P1 

“em produtividade a gente perdeu 

muito, devido à inexperiência das 

pessoas no negócio, na linguagem, 

porque os que saíram tavam aqui há 
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Característica 

encontrada 

Possível 

relação com 

Construto 

Trechos da entrevista Participante 

Indicativo de 

aumento de 

Coesão ↑ 

quatro, cinco anos” 

 

“o tempo de resposta da gente hoje é 

bem, inferior ao que a gente tinha” 

 

“...uma pessoa a mais na equipe que 

chegou a duas semanas...” 

 

“acho que não existe uma, uma 

valorização das pessoas” 

Quando questionado sobre o motivo da 

rotatividade. 

 

“...vem perdendo nos últimos seis 

meses, a minha equipe perdeu muita 

gente, mas as demais também.” 

 

“...mudou praticamente a equipe toda. 

Depois que eu cheguei, é, só tem eu, 

mais uma pessoa que era estagiário, 

que foi contratado, da equipe original. 

Ou seja, hoje eu sou um dos mais 

antigos da equipe.” 

P2 tem um ano na Equipe. 

 

P2 

“pra mim foi, foi bastante interessante, 

porque, eu entrei como desenvolvedor 

e tive que me virar pra praticamente 

tudo. Do nada eu era o desenvolvedor 

mais experiente assim, na equipe, 

mesmo sem ter muita experiência, era 

o mais experiente, então eu tive que 

correr bastante atrás e tive que 

aprender muita coisa também, e pra 

mim acabou sendo bem interessante 

tudo isso.” 

 

“...assim que essas pessoas saíram, com 

certeza a equipe regrediu bastante 

nesse período, mas o pessoal tá bem 

empenhado, tá todo mundo agora 

progredindo pra chegar no, acho que 

no mesmo nível, superar do que, que a 

gente tava.” 
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Característica 

encontrada 

Possível 

relação com 

Construto 

Trechos da entrevista Participante 

“Fez um mês agora no dia cinco.”  

Quando perguntamos o tempo que 

estava na Equipe. 
P3 

“...três recém contratados no caso...” 

P4 

“...ficaram os que era menos 

experientes, tirando o líder e o analista, 

a gente ficou sem experiência, sem 

ajuda a equipe, quebrando bastante a 

cabeça, foi mau fase.” 

 

Alta rotatividade ou 

Turnover 

Indicativo 

de baixa 

Efetividade↓ 

e no Caso 

DESSA Equipe 

Indicativo de 

aumento de 

Coesão ↑ 

“...teve uma queda de rendimento, 

porque, tiraram os mais experientes, 

estavam a par do projeto já. E 

entramos agora então, do que a gente 

faz, tem coisa que a gente não sabe, 

tem que aprender, e nisso rola tempo e 

tem que fuçar mesmo até descobrir as 

coisas e leva tempo, demora a entregar 

muito o projeto...” 

 

“...em consideração há um ano atrás, 

eu acho que o rendimento da equipe 

caiu um pouco...” 

 

“...rotatividade pra nenhum sistema é 

bom, porque as pessoas com 

experiência saem, já novatos e eu me 

considero novato aqui, apesar de tá há 

um ano aqui, tem muita coisa que eu 

não sei...” 

 

“...a rotatividade é ruim, mas como o 

sistema é bem grande aqui, a gente 

pode contar com os outros membros 

da equipe...” 

 

“...não, é questão de necessidade 

mesmo do projeto...” 

Referindo-se a rotatividade entre 

Equipes devido a saída de pessoas da 

Empresa. As pessoas mudam de 

Equipes de acordo com a prioridade e 

necessidade do projeto 
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Tabela 34: Equipe com coesão intermediária e as transcrições sobre a alta rotatividade. 

Elaboração, fonte própria. 

A efetividade foi sim afetada, como vimos nos relatos. A capacidade de responder 

as demandas e solucionar problemas diminuiu, mas graças ao ambiente altamente 

colaborativo e participativo as dificuldades não foram maiores. Segundo a teoria da Cohen 

(1993) a rotatividade afeta negativamente a efetividade das Equipes. Foi o que também 

constatamos. A Figura 26 resume os relatos coletados nas transcrições, exibindo os motivos 

e as consequências relacionadas com a alta rotatividade. 

 

Figura 26: Desenho dos relatos que levaram a definição da alta rotatividade.

Elaboração, fonte própria. 

 A tecnologia empregada no projeto também foi um dos fatores que poderiam 

motivar os integrantes a sair da equipe (gerar rotatividade) segundo relatos coletados. O 

projeto existia a cerca de dez anos e a tecnologia empregada, além de ser proprietária é uma 

tecnologia um pouco ultrapassada, segundo os desenvolvedores, e eles alegavam que a 

experiência técnica adquirida no projeto não seria aproveitada para outras oportunidades. 

Esse fator, impactante na alta rotatividade, conforme ilustrado na figura anterior pode ser 

comprovado nos seguintes relatos de entrevistas: 
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Característica 

encontrada 

Possível 

relação com 

Construto 

Trechos da entrevista Participante 

 

Tecnologia 

empregada no 

Projeto um pouco 

ultrapassada 

 

Indicativo 

de baixa 

Efetividade↓ 

devido a gerar 

rotatividade 

"...você acaba preso a tecnologia daqui, 

então é, tecnologia que o pessoal tá 

usando no mercado fora,  que todo 

mundo usa, a gente aqui não conhece 

porque a gente usa só daqui sabe..." 

P2 

"...é um pouco chato, porque é um 

pouco repetitiva, mas é, eu to 

gostando, pela experiência, é um 

sistema grande, eu me sinto 

importante..." 

 

P3 

"... o sistema é um pouco antigo, dez 

anos atrás e para tecnologia ela evolui 

muito rápido, então a gente tá 

trabalhando com as coisas um pouco 

ultrapassadas, não em questão de 

equipe, é preciso um trabalho melhor 

com outras, novas tecnologias, ai a 

gente devia ficar e não  sair daqui." 

 

P4 

"Mudaria se fosse de trabalho, em 

questão de aprendizado. Queria ir pra 

uma outra equipe não." 

Tabela 35: Equipe com coesão intermediária e as transcrições sobre a tecnologia empregada no projeto. 

Elaboração, fonte própria. 

Outro aspecto quase unânime nas entrevistas foi a falta de pontualidade. A 

equipe não era pontual, não existia um horário bem definido, cada um fazia seu horário e 

tivemos indícios que os mesmos não eram cumpridos. Essas foram as conclusões coletadas 

nas transcrições. Os atrasos faziam parte da rotina da equipe e de acordo com a teoria da 

efetividade mais os relatos, esse fator prejudicava o atendimento das demandas e 

cumprimento de cronogramas, consequentemente diminuindo a efetividade. Parecia ainda 

não existir uma cobrança ou exigência para que os horário fossem cumpridos, talvez até pelo 

momento que a equipe vivenciava, uma grande rotatividade. Podemos visualizar essas 

conclusões nos seguintes relatos retirados das transcrições das entrevistas: 
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Característica 

encontrada 

Possível 

relação com 

Construto 

Trechos da entrevista Participante 

Falta de pontualidade Indicativo 

de baixa 

Efetividade↓ 

“...A pontualidade da minha equipe não 

existe, não ocorre, eles não, não 

conseguem ser pontuais, a gente tenta 

até não colocar um horário...” 

 

P1 

“...a gente tenta colocar que cada um 

proponha seu horário e a gente vê o 

que dá, mas, bem hoje eu tive uma 

grata surpresa nove horas tava todo 

mundo aqui, mas ontem não estavam, 

entendeu, a gente tem problemas de 

horário hoje na equipe entendeu!” 

 

“...a falta da pontualidade, o acordo. 

Acordei com a equipe chegar oito e 

meia, e não chegam, isso é uma coisa 

particular que me incomoda...” 

 

“...O horário da manhã aqui é um 

horário mais crítico, que é a hora, o 

horário de atendimento, então se surgir 

alguma coisa, eu tenho que ter alguém 

aqui pra resolver...” 

 

“Eu não sou um bom exemplo pra 

avaliar isso não que eu acho que sou o 

mais, o que mais quebro a 

pontualidade assim, eu chego bastante 

tarde...” 

 

P2 

“Todo mundo tem um horário mais ou 

menos diferente.” 

 

P3 

“É, bem flexível, isso, mas, é bem 

flexível, mas tem uma carga horária de 

oito horas por dia, então o pessoal 

chega, faz o horário flexível, mas 

cumpre com o horário que tem que ser 

feito...” 

 

P4 

“Onze horas da manhã, todos estão 

presente.” 

O expediente inicia às 8h. 

 

Tabela 36: Equipe com coesão intermediária e as transcrições sobre a falta de pontualidade. 

Elaboração, fonte própria. 



84 

 

 

Figura 27: Desenho dos relatos que levaram a falta de pontualidade e suas consequências. 

Elaboração, fonte própria. 

Outro antecedente de efetividade que não aparece é o baixo absenteísmo. Em 

todas as entrevistas foram relatados constantes faltas devido a maioria fazer faculdade e 

precisar se ausentar para projetos, trabalhos e principalmente provas. O desenvolvedor 

“mais experiente” e já formado, era sobrecarregado de atividades em épocas de provas. 

Vemos também as consequências dessas ausências, seguindo novamente o esperado pela 

teoria, a falta de efetividade. Os textos abaixo das transcrições, remetem novamente as 

nossas conclusões anteriores. 

Característica 

encontrada 

Possível 

relação com 

Construto 

Trechos da entrevista Participante 

Absenteísmo Indicativo 

de baixa 

Efetividade↓ 

“...lembrei quando falta é prova na 

faculdade a maioria tá na faculdade, 

não tão conseguindo conciliar o 

trabalho com o estudo pra faculdade e 

terminam faltando...” 

 

P1 

“...acontece muito de faltar 

geralmente, porque a gente tem, é 

todo mundo estudante da equipe 

praticamente, então o pessoal tem 

prova não sei o quê, nesse período de 

P2 
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Característica 

encontrada 

Possível 

relação com 

Construto 

Trechos da entrevista Participante 

prova tem, eu tava terminando a 

monografia agora, tem um que tá 

terminando também, então ai fica, de 

vez em quando tal, por exemplo, 

trabalhos de faculdade, essas coisas...” 

 

“...teve situações da a gente tá com 

problema e não ter gente mesmo para 

resolver, falta pessoal né, 

principalmente na época que a equipe 

tá reduzida..” 

 

“Geralmente quando faltam é por 

causa da faculdade, quando tá em 

prova. A maioria é estudante ainda.” 

 

P3 

“...tem que, prova, só faltam mesmo, 

porque tem prova...” 

 

P4 
“E  se eles faltarem, digamos assim, o 

desenvolvedor faltar, é, as vezes, sobra 

mais trabalho... ele não veio, e então 

passa uma responsabilidade pra mim.” 

 

Tabela 37: Equipe com coesão intermediária e as transcrições sobre o absenteísmo. 

Elaboração, fonte própria. 
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Figura 28: Desenho dos relatos que levaram ao absenteísmo e suas consequências. 

Elaboração, fonte própria. 

As reuniões sociais ou externas ao ambiente de trabalho aparecem como um 

aspecto extremamente positivo em todas as entrevistas realizadas. A equipe costumava se 

reunir muito, desde o almoço, a um jantar e Happy Hour semanalmente. Essas reuniões 

apareceram como algo que além de aumentar a aproximação das pessoas (Coesão), afetava 

positivamente também a efetividade da equipe, diminuindo o “vazio da experiência” já que 

dessas reuniões também participam os ex-integrantes da equipe, considerados muito 

experientes. Nessas reuniões eles continuavam apoiando a equipe com uma espécie de 

“consultoria informal”. 

Característica 

encontrada 

Possível 

relação com 

Construto 

Trechos da entrevista Participante 

 

Reuniões Sociais ou  

Reuniões fora do 

ambiente de trabalho 

 

Indicativo 

de alta 

Coesão↑ 

"...nós temos até uma lista que as 

pessoas foram saindo, mas terminou 

ficando o happy hour numa lista, então 

sempre tem e-mail de todos, já tem até 

um marcado pra semana que vem. A 

gente sempre se encontra estando aqui 

P1 
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Característica 

encontrada 

Possível 

relação com 

Construto 

Trechos da entrevista Participante 

e 

Indicativo 

de alta 

Efetividade↑ 

 

ou não, formou um grupo..." 

 

"A gente conversa sobre o efisco, já 

tem umas famosas *pérolas do projeto 

e ai no começo, terminam falando de 

trabalho né!" 

* Pérolas do projeto  é o termo usado 

para ilustrar erros e situações que 

marcaram, positivamente ou 

negativamente. 

 

"Muito!" 

Ao perguntarmos: vocês costumam se 

reunir pra sair, almoçar, jantar, happy 

hour? 

 P2 
"...fala coisas do trabalho, e às vezes a 

gente conversa sobre alguma coisa 

aqui..." 

 

"...tem o almoço, que mais a gente vai. 

Vez em quando, uma vez no mês sei lá, 

acho que um jantar ou outro..." 
P3 

"Sim, todo mundo aqui sempre almoça 

junto, tem alguns grupos que vão pra 

um lugar diferente, tem outros, mas 

sempre tem o happy hour, toda 

semana tem..." 

 

P4 

"...tem comemoração quando alguém 

chega aqui, quando chega novos 

funcionários, fazem uma reunião, vai 

todo mundo almoçar, todo, jantar e 

quando sai também faz uma 

confraternizaçãozinha..." 

 

"...você vai se integrar com a equipe vai 

discutir com as pessoas as coisas do 

projeto, vai saber, vai conhecer melhor, 

não vai ter problemas quando precisar 

resolver algum problema." 

 

Tabela 38: Equipe com coesão intermediária e as transcrições sobre reuniões sociais. 

Elaboração, fonte própria. 



88 

 

 

Figura 29: Desenho da associação das reuniões sociais e o seu efeito na Coesão da Equipe. 

Elaboração, fonte própria. 

 A figura anterior remontam as mesmas conclusões que chegamos na análise da 

equipe mais coesa. As reuniões sociais contribuem para aumentar a coesão social e 

consequentemente a coesão da equipe, ou seja, nossos resultados coletados seguem a linha 

da teoria da Carron [7]. 

 O ambiente de trabalho era descontraído e existia facilidade de acesso às 

pessoas, apoiando na solução dos problemas. Um clima amistoso e um bom relacionamento 

foi algo colocado por quase todos como aspecto que mais eles gostavam na equipe. Esse 

clima colaborativo, favorece a troca de informações e auxilia na solução de problemas. 

Característica 

encontrada 

Possível 

relação com 

Construto 

Trechos da entrevista Participante 

 

Facilidade de acesso 

às pessoas para 

solução de Problemas 

e 

ambiente 

descontraído 

 

Indicativo 

de alta 

Coesão↑ 

e 

Indicativo 

de alta 

"Na minha equipe sim!" 

Quando perguntou-se se existia 

facilidade no acesso as pessoas pra 

poder ajudar a solucionar os 

problemas? 

 

P1 

"...existe facilidade no acesso as 

pessoas..." 

 
P2 

"...é tranquilo, a gente chama né: ó 

vem cá, vamos resolver aqui..." 
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Característica 

encontrada 

Possível 

relação com 

Construto 

Trechos da entrevista Participante 

Efetividade↑ 

 

"...que eu mais gosto daqui, acho que é 

o relacionamento que todo mundo 

tem, todo mundo acho que mantém 

uma relação muito feliz..." 

 

"...os mais experientes que trabalham 

com a gente e que lado a lado, e pode 

pedir ajuda e sempre ajuda..." 

 

P4 

"...se não conseguir resolver você fala 

com eles lá de cima, geralmente, eles 

estão sempre disponível também, e 

eles ajudam..." 

 

"...as pessoas também são boas, a 

interação, brincadeira, a descontração 

no ambiente de trabalho também ajuda 

bastante..." 

 

Tabela 39: Equipe com coesão intermediária e as transcrições sobre a facilidade de acesso às pessoas. 

Elaboração, fonte própria. 

 Tivemos dois relatos bem interessantes que se relacionam diretamente com os 

construtos pesquisados: coesão e efetividade. Em um deles, o participante P2 afirma que a 

alta rotatividade gerou uma energia na equipe proporcionando um rápido aprendizado 

(capacidade de ser efetivo), aumento de empenho e interesse (antecedente de efetividade) 

e uma maior interação na equipe (coesão). Não tivemos como comprovar esse 

comportamento com os demais participantes nem com teorias pesquisadas mas 

registrarmos como uma possível causa da coesão não ser baixa nessa equipe. 
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Figura 30: Desenho do efeito da alta rotatividade na efetividade e na coesão. 

Elaboração, fonte própria. 

 O outro fato interessante vem do participante P3. Relatou que o procedimento de 

definição de atividade envolve processos e ferramentas que dificultam a interação e 

integração entre eles e segundo o entrevistado, afetando negativamente a coesão da 

equipe. Sugeriu que a comunicação deveria ser mais face a face ao invés do uso de 

processos e ferramentas. 

 

Figura 31: Uso de ferramentas enfraquecendo a Coesão. 

Elaboração, fonte própria. 

Relato de P3 - "Eu acho que é, a equipe podia ser mais junta, mais é, mais unida, de alguma 

forma. Eu acho que tem muito essa questão de manda tarefa pelo e-mail, sei quê... às vezes 

eu nem sabia que tinha tarefa, tava a pessoa na minha frente e não fala nada, ela manda 

tarefa pelo e-mail e depois é que eu vejo. Podia avisar pra fazer a tarefa, né." 

 O período entre a aplicação do questionário PCS e a execução das entrevistas foi 

breve, não mais que um mês. Tivemos essa preocupação para que o cenário da aplicação do 

PCS não fosse alterado com a existência de rotatividade ou outros fatores que afetassem a 

coesão ou os antecedentes de  efetividade das equipes. Porém, mesmo com essa 
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preocupação tivemos um relato de que após a aplicação do questionário PCS houve 

alteração na rotina da equipe. Vejamos o relato a seguir: 

Pesquisador – No cenário atual, de maneira ampla é o mesmo de quando a gente aplicou o 

PCS? 

P4 – "Não. Eu acho, só mais ou menos uns dois meses, um mês, a equipe passou a ter mais 

reuniões, o líder passou a perguntar, o que, quais as atividades que estamos fazendo, passou 

a integrar, ter uma integração maior, se organizar na segunda-feira e na sexta-feira a gente 

revisa o que foi feito, o que pode fazer, conversa sobre problemas que tiveram durante a 

semana, questão de framework, de integração de sistemas. Então de um mês pra cá 

melhorou bastante. Bom, ficou mais unida a equipe." 

 Finalizamos aqui a análise das transcrições das três equipes estudadas. Iremos 

gerar a teoria, através de um resumo de tudo que foi tratado anteriormente, usando a 

técnica da codificação axial, ligando os códigos em comum com os construtos e fatores 

estudados e em seguida teremos a teoria geral da pesquisa baseada na codificação seletiva 

dos resultados da codificação axial. 

4.3. Teorias: 

4.3.1. Equipe menos coesa 

A baixa coesão medida pelo PCS e no contexto estudado, pode estar associada 

com a união dos fatores seguintes: 1) a baixa rotatividade ocasionada por fatores 

organizacionais, que não permitem a migração de um integrante de uma equipe para outra, 

que chamamos de baixa rotatividade "forçada"; 2) mais algumas características da atividade 

desempenhada, tais como: atividade que exige pouca interação, consequentemente não 

necessitam de reuniões e podem ser desempenhadas independentemente de outros (com 

autonomia e de maneira isolada); são repetitivas e não geram satisfação; 3) com a ausência 

de reuniões sociais; levariam a uma menor coesão considerando os critérios de medição do 

questionário PCS. 

A maior parte dos integrantes dessa equipe desejavam desempenhar outra 

atividade nesse mesmo contexto organizacional, porém em uma outra equipe. A 

organização não permitiu a rotatividade entre equipes até o momento da aplicação do PCS, 

gerando com isso um desejo de sair daquela equipe, que chamamos de iminência de sair. 

Entre a aplicação do PCS e a realização das entrevistas ocorreu uma migração entre equipes 

nessa equipe e pelo motivo acima. Percebemos que a iminência de sair favorecia a baixa 

coesão, os membros que queriam migrar de equipe (a maior parte da equipe) já se 

visualizam fora dela. Como o PCS busca exatamente esse sentimento de pertencer a equipe, 

acreditamos que esse foi um dos fatores que favoreceu o PCS indicar uma baixa coesão.  
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Resumindo: a baixa rotatividade com (+) o tipo de atividade dessa equipe, 

associado ao fato de não promoverem reuniões sociais favoreceu a baixa coesão. Bem como 

o fato dos integrantes já estarem a muito tempo na equipe, desempenhado esse mesmo 

tipo de atividade gerou neles um desejo de realizar uma outra atividade, que julgaram se 

identificar mais, criando um sentimento que chamamos de iminência de sair que também 

levou a baixa coesão nessa equipe. 

Com os resultados obtidos com a equipe menos coesa concluímos que a baixa 

coesão não levou a baixa efetividade. Em nossas pesquisas encontramos “a baixa coesão 

contribui para o sucesso do time”, segundo Landers & Lueschen (1974), que para esse 

cenário criado, foi verdade. Quase todos os antecedentes de efetividade pesquisados foram 

encontrados nessa equipe: pontualidade, baixo absenteísmo e baixa rotatividade. Apenas 

não encontramos diretamente nas transcrições dos relatos o comprometimento 

organizacional. Abaixo apresentamos um resumo dos nossos resultados e conclusões, 

criando uma hipótese válida para equipe menos coesas no contexto pesquisado e 

considerando como verdade o questionário PCS. 

Figura 32: Resultados e hipóteses da equipe menos Coesa. 

 

Elaboração, fonte própria. 
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4.3.2. Equipe mais coesa 

 

Na análise dos resultados da equipe mais coesa e na criação do desenho de sua 

hipótese concluímos que a efetividade não seria diretamente proporcional a coesão, caso 

estejamos tratando os antecedentes estudados (pontualidade, absenteísmo, rotatividade e 

comprometimento organizacional). A equipe mais coesa não apresentou alguns desses 

antecedentes ao contrário da equipe menos coesa. Vimos que um fator determinante para a 

existência da coesão, nesse contexto estudado foram as reuniões sociais. Possivelmente o 

perfil da liderança também contribuiu. Seria interessante e deixamos para sugestão de 

trabalhos futuros, analisar o mesmo líder em equipes diferentes, verificar se a Coesão se 

manteria a mesma. 

 Tínhamos uma alta rotatividade, que fez com que a necessidade de interação fosse 

maior e possivelmente esse fator enfraquece por um lado a coesão mas também a favorece. 

Uma equipe em que a retenção voluntária não existe, onde os integrantes são sempre 

“novatos” e a identidade comum ou vínculo social entre os integrantes quase nunca é 

formado, a teoria mostrou que a Coesão tente a ser baixa. Por outro lado o fator de sempre 

os integrantes serem “novatos” os colocam em um mesmo nível, facilitando a interação e 

busca na superação dos desafios. Nesse contexto possivelmente esse fator se anula em 

relação a coesão. Observamos que a junção dos fatores: Perfil da liderança com as reuniões 

sociais e mais as reuniões para tratar assuntos das atividades, levaram a interações 

constantes, favoreceu a colaboração e consequentemente a troca de experiência. Também 

gerou um bom relacionamento entre os integrantes dessa equipe. Acreditamos que todos 

esses fatores favoreceram o aumento da coesão de acordo com os critérios definidos pelo 

questionário PCS. Abaixo apresentamos um resumo dos nossos resultados e conclusões, 

criando uma hipótese válida para a equipe mais coesas no contexto pesquisado e 

considerando como verdade o questionário PCS. 
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Figura 33: Resultados e hipóteses da equipe mais Coesa. 

 

Elaboração, fonte própria. 
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4.3.3. Equipe com coesão intermediária 

 

Analisar a equipe intermediária nos ajudaria a confirmar ou refutar hipóteses 

anteriormente levantadas. Realmente encontramos informações que permitiram a 

confirmação das hipóteses no contexto estudado, abrindo uma porta rumo a criação de 

teorias. Primeiramente a confirmação de que uma equipe coesa não é sinônimo de uma 

equipe efetiva, pelo menos do contexto dessa pesquisa. Tínhamos uma alta rotatividade, 

atrasos constantes e ausências regulares ao ambiente de trabalho e todos esses fatores 

levaram a uma diminuição da efetividade, segundo os próprios relatos coletados e 

confirmando que nossa inferência estava no caminho certo. Encontramos também, 

diretamente nos relatos a falta de comprometimento com os objetivos organizacionais. Não 

encontramos evidências que permitiram ligar a Coesão com a Efetividade. 

A coesão da equipe era mediana segundo a técnica de mensuração do questionário 

PCS, verificamos que os fatores existentes combinavam para elevar o nível da coesão para a 

média de todas as equipes. Os fatores seriam: alta rotatividade motivada principalmente por 

atividades repetitivas e tecnologia ultrapassada, reuniões sociais constantes e reuniões 

semanais para acompanhamento e avaliação das atividades em desenvolvimento. A alta 

rotatividade, segundo os relatos coletados, gerou uma maior interação entre eles devido a 

dificuldade que vivenciam para manter o mesmo nível de atendimento que os integrantes 

que saíram da equipe. Eles precisaram aprender rápido para resolver os problemas 

reportados e isso os levou a se unirem em busca de superarem juntos esse desafio. 

Acreditamos que a alta rotatividade dentro desse cenário e com as características ali 

existentes, tais como: reuniões sócias e reuniões de tarefas, ajudou a elevar o nível de 

Coesão dessa equipe para próximo da média. Abaixo apresentamos um resumo dos nossos 

resultados e conclusões, criando uma teoria válida para equipe de coesão intermediária no 

contexto pesquisado e considerando como verdade o questionário PCS. 
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Figura 34: Resultados e teoria da equipe de coesão intermediária. 

 

Elaboração, fonte própria. 

 

4.3.4. Teoria Geral 

 A partir dos resultados das hipóteses e teorias de cada equipe, fizemos uma 

análise através das técnicas de codificação seletiva, visando criar uma teoria geral que se 

aplicou a todas as equipes estudadas dentro do contexto dessa pesquisa. Concluímos a 

partir dos dados coletados (teoria fundamentada nos dados) que a alta coesão não leva a 

alta efetividade. Não encontramos evidências suficientes que pudessem levar uma relação 

entre esses dois construtos: coesão e efetividade. 

 Porém em relação ao construto coesão, encontramos evidências que levaram ao 

aumento ou a diminuição dentro de equipes de Engenharia de Software em contexto similar 

ao descrito. Percebemos que reuniões, tanto sociais, fora do ambiente da empresa, quanto 

reuniões técnicas ou de tarefas, dentro do ambiente da empresa provocaram: interações, 

colaboração, troca de experiência e um bom relacionamento, criando um cenário que 

ajudou no aumento da coesão. Por outro lado, atividades que exigem pouca interação, que 
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podem ser desempenhada de maneira autônoma ou independente e que não gerem 

satisfação pessoal associadas a ausências de reuniões (sociais e técnicas) com um baixa 

rotatividade gerada pela própria instituição (que não permite integrantes migrarem entre 

equipes), ajuda a diminuir a coesão na equipe. 

 Como uma de nossas conclusões e criando uma hipótese originária dos dados, 

vimos que a baixa rotatividade naturalmente e em situações normais leva os indivíduos a se 

tornarem “especialistas” no assunto e dependendo do tipo de atividade desempenhada, não 

necessitarem de integração com os demais para desempenharem bem suas atividades. 

Podem inclusive ser efetivo nos resultados esperados, que foi o caso analisado, porém 

levando a uma baixa coesão na equipe. Nossa conclusão está de acordo com a teoria da 

Carron[7], que diz: “Coesão deve ser considerada essencial somente em atividades que 

exigem interatividade e dependência“.  O desenho a seguir resume e conclui nossas 

hipóteses, rumo a uma teoria geral da pesquisa realizada. 

Figura 35: Hipóteses das equipes reunidas e relacionadas 

 

Elaboração, fonte própria. 

 



98 

 

4.4. Respondendo as perguntas de pesquisa 

 Buscando nortear nossa pesquisa elaboramos perguntas deixando claro nossos 

objetivos gerais e que ao final da pesquisa essas perguntas deveriam ter respostas. Sabemos 

que já respondemos nos tópicos anteriores de maneira implícita, porém estruturando e 

deixando claro os objetivos atingidos, responderemos explicitamente as perguntas 

elaboradas no item 1.2 desse trabalho. Respondemos de maneira resumida, visto que nos 

itens anteriores apresentamos todos os detalhes que levam aos resultados esperados. 

RQ1: Quais fatores e características podem influenciar na Coesão das equipes no contexto 

de Engenharia de Software? 

Em resumo, as reuniões tanto sociais, fora da empresa, quanto as reuniões técnicas, dentro 

da empresa provocam um aumento da coesão, considerando o contexto descrito na 

pesquisa. As tarefas que não exigem integração, repetitivas e que pode ser desempenhada 

de maneira isolada, associada a uma baixa rotatividade entre equipes gerada por interesses 

da instituição, provoca uma diminuição no nível de coesão da equipe. 

RQ2: Equipes coesas apresentam os mesmos antecedentes de efetividade (pontualidade, 

baixo absenteísmo, continuidade, comprometimento organizacional e satisfação) que as 

equipes não coesas? 

Não encontramos essa relação. Encontramos equipes não coesas que apresentaram os 

antecedentes de efetividade citados acima e as equipe mais coesas não apresentaram esses 

mesmos antecedentes. 

RQ3: A coesão (ou falta dela) está relacionada direta ou indiretamente com aspectos da 

personalidade do indivíduo que compõe uma Equipe de Desenvolvimento de Software? 

Encontramos indícios de que o perfil da liderança ou a característica da personalidade do 

líder podem influenciar a coesão da equipe. Esse indício precisaria ser testado em outras 

equipes com o mesmo líder para comprovarmos que a maneira como a equipe era 

conduzida afetaria a coesão. Não incluímos esse fator na teoria geral e essa pergunta é 

respondida mas enfatizando que necessita ser amadurecida, nesse mesmo contexto em 

trabalhos futuros. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Neste capítulo descreveremos de maneira sucinta e objetiva as considerações 

finais deste trabalho, trazendo falhas cometidas, os principais acertos, conclusões do estudo 

e as possibilidades para futuras pesquisas, bem como uma breve discussão dos resultados 

obtidos. Segundo Trujillo (1982:295) [69] a conclusão é: "a súmula em que os argumentos, 

conceitos, fatos, hipóteses, teorias, modelos se unem e se completam". 

 

5.1. Limitações e ameaças a validade 

Nesta seção descrevemos as limitações da aplicabilidade dos resultados 

apresentados no capítulo anterior, bem como as ameaças a sua validade, tanto interna 

quanto externa. O objetivo nesse momento é divulgar os problemas dessa pesquisa, 

facilitando as conclusões de quem lê, bem como orientar possíveis replicações e trabalhos 

futuros originários deste. 

Primeiramente, na análise das transcrições das entrevistas, observamos que 

algumas das perguntas do roteiro de entrevista (Apêndice C) não foram bem respondidas. 

Se tivéssemos adotado a técnica de criação incremental do roteiro com base nas entrevistas 

realizadas, teríamos retornado a campo para um levantamento complementar e teríamos os 

dados levantados para questões que envolvessem hipóteses não confirmadas. Teríamos uma 

completude maior nas respostas às perguntas de pesquisa. Nosso roteiro de entrevista seria 

dinâmico e adequado com os resultados que estaríamos buscando. 

 Uma questão do roteiro que perguntava como as equipes resolviam os problemas 

juntos, não atingiu seu objetivo. A maior parte das respostas era direcionada para fatores 

externos à equipe, quando estávamos buscando fatores internos à equipe. Caso 

retornássemos a campo, certamente essa questão seria reformulada para um 

direcionamento melhor das respostas. Uma sugestão que deixamos para trabalhos futuros, 

seria tentar após a formulação das teorias, o retorno a campo para atacá-las e validá-las com 

outro roteiro de entrevista, esse já bem focado nas teorias e suposições levantadas. O 

problema é que o tempo de entrevistar, transcrever, codificar e gerar teorias normalmente é 

longo e a rotatividade nas equipes é muito grande. Teríamos o problema de quando chegar 

na Equipe as pessoas não mais estarem lá e não mais fazer sentido aplicar um novo roteiro 

com uma equipe completamente renovada. Essa sugestão poderia ser aplicada em equipes 

mais estáveis (baixa rotatividade) ou precisaríamos de uma grande agilidade em transcrever, 

codificar, levantar hipóteses, gerar teorias e criar um novo roteiro. 

 Um outro fator que dificultou a análise e conclusão dos dados e 

consequentemente geração das teorias, foi a falta de uma padronização dos principais 
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termos empregados na pesquisa, tais como: pontualidade, frequência, assiduidade, 

absenteísmo, efetividade e rotatividade. Os nossos pesquisados não foram orientados 

previamente o que significava para essa pesquisa cada um desses termos, gerando em 

algumas entrevistas dificuldade no entendimento das respostas. Algumas questões podem 

não ter sido bem compreendidas pelos pesquisados, normalmente por uma interpretação 

pessoal divergente da adotada para esses termos. Citamos como exemplo: questionamos 

sobre as ausências no ambiente de trabalho, alguns diziam não existir, as ausências eram 

justificadas e às vezes compensadas, outros pesquisados entendiam que ausências 

justificadas ou não, seriam ausências classificadas como absenteísmo. Tivemos dificuldade 

similar na interpretação da pontualidade, que para alguns era cumprir o horário padrão 

definido pela empresa e para outros seria cumprir a carga horária mensal, 

independentemente de qual horário diário era realizado. Seria importante antes da 

entrevista, apresentarmos os  termos e significados válidos nessa pesquisa. 

 Outro fator que pode comprometer os resultados é o fato de termos entrevistados 

todos das equipes selecionadas, tendo ele participado da primeira  etapa da pesquisa 

(respondido o questionário PCS) ou não. Alguns entrevistados não responderam o 

questionário PCS por motivos diversos: férias, licenças médias, treinamento ou ainda não 

estavam na equipe. Decidimos não aplicar o PCS após a seleção da equipe, pois a resposta ao 

questionário teria sido influenciada pela participação na entrevista. Estávamos em um 

ambiente muito dinâmico, em termos de rotatividade e não poderíamos demorar entre o 

questionário PCS e a execução das entrevistas. 

 O critério de seleção das equipes foi puramente estatístico. Não selecionamos por 

exemplo, a equipe com a maior média obtida com a aplicação do PCS para representar a 

equipe mais coesa, nem selecionamos a menor média para representar a equipe menos 

coesa. Essa foi uma escolha que não saberemos se foi a melhor até que essa pesquisa possa 

ser replicada com escolhas diferentes e resultados mais precisos. 

  Para finalizar, o fato de não detalharmos explicitamente o contexto da pesquisa, 

devido as empresas envolvidas não permitirem a identificação, dificulta a replicação do 

trabalho em contexto similar e principalmente dificulta a generalização dos resultados 

obtidos para uma população mais ampla. Deixamos claro o contexto, dentro das limitações 

que foram inerentes a essa pesquisa. 

5.2. Sugestões para trabalhos futuros 

 Diante de muitas questões levantadas e não respondidas e de possíveis teorias 

encontradas, esse trabalho abre um leque grande para o desenvolvimento de pesquisas 

sobre a Coesão de Equipes de Engenharia de Software. Nossa proposta inicial foi o 

levantamento de algumas questões e buscá-las responder nesse trabalho, porém nesse 

longo caminho, encontramos muitas indagações que precisam ser pesquisadas, debatidas e 

confirmadas através de trabalhos estatísticos ou de replicações em contexto similar. 
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 Deixamos aqui como sugestões de trabalhos futuros: 

1. Confirmações estatísticas das seguintes teorias: 

a. A Coesão e a Efetividade não possuem relação direta; 

b. Reuniões sociais mais reuniões de tarefa fortalecem a Coesão da Equipe; 

c. Atividades que não necessitam de interação, são repetitivas, ocorrência de 

uma baixa rotatividade interna por motivos organizacionais e poucas 

reuniões, tanto de tarefas quando sociais, enfraquece a Coesão da Equipe; 

2. Ampliar os fatores da efetividade utilizado. Nos limitamos aos seguintes 

antecedentes: pontualidade, rotatividade, absenteísmo e comprometimento 

organizacional. Precisaríamos observar os fatores de sucesso de projetos de Software 

para confirmarmos a efetividade sustentável proposta por Carron [7], tais como: 

satisfação do cliente, da empresa e da equipe; 

3. Observamos também que a rotatividade, em nosso contexto, afetou indiretamente a 

Coesão das equipes. Seria necessário estudar melhor os fatores que levam a 

rotatividade, pois esses sim poderia ser os fatores direto a afetar a Coesão. 

Precisaríamos estudar a rotatividade na equipe de maneira isolada, com seus 

antecedentes e suas consequências. Uma outra sugestão para trabalho futuros 

relacionado com a rotatividade, seria analisar sua relação com as gerações atuais 

(geração Y) e com os engenheiros de Software  da geração X; 

4. O Questionário PCS pode não ser instrumento completo para medir a Coesão. Ele 

se atém a alguns aspecto da coesão e avalia somente o ponto de vista dos 

integrantes da equipe. O instrumento pode ser aprimorado ou combinado com 

outros que considerem outros fatores, tais como: visão externa da equipe e o 

sentimento tanto de pertencimento quando de moral associados com as atividades 

técnicas desempenhadas ou com a efetividade da equipe; 

5. Analisar o Perfil da Liderança ou características da personalidade do Líder. 

Acreditamos que esse é possivelmente um fator que tem grande influência na coesão 

da equipe e seria importante identificar os perfis do líder e equipe que combinam 

para a construção de uma equipe coesa. Na nossa pesquisa identificamos esse fator 

como responsável pela maior coesão de uma das equipes, mas não tivemos 

ferramentas para aprofundar essa investigação e confirmar essa hipótese; 

6. Analisar as características das empresas ou contexto organizacional que afetam a 

Coesão. Em nossa pesquisa, as equipes eram formadas por integrantes de mais de 

uma empresa e realizar essa análise era praticamente impossível sem analisarmos 

equipes homogêneas. Esse não foi o foco da pesquisa, mas nossos dados apontam 

para a influência do contexto organizacional na Coesão da Equipe; 
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7. Replicar essa pesquisa em um contexto similar com Equipes de Engenharia de 

Software, porém corrigindo as limitações e erros aqui reportados buscando validar 

os resultados encontrados e as teorias geradas. Sugerimos ainda nessa replicação 

selecionar mais de uma Equipe de cada grupo, se possível, entrevistar todas. 

Essas são algumas das sugestões que aqui deixamos, abrindo caminho para novas 

pesquisas e mantendo viva essa linha de trabalho científico na área de coesão e aspectos 

humanos com equipes de engenharia de Software. 

5.3. Conclusões 

Acreditamos que a Coesão apesar de ser um construto importante em Equipes, até 

mesmo para denominarmos Equipe é necessário um mínimo de Coesão, talvez não seja 

importante em todo tipo de equipe de Engenharia de Software. Talvez em equipes de 

manutenção, onde as atividades são mais rotineiras, repetitivas e exigem no geral, menos 

interações, a Coesão não faça muita falta. Diferentemente das Equipes de desenvolvimento 

de novos Projetos. Em atividades que necessitam de interação e dependência de pessoas, 

acreditamos que a Coesão é um fator determinante no sucesso dos Projetos, por outro lado, 

em equipe com características de atividades técnicas autônomas a Coesão não parece afetar 

os resultados e objetivos da Equipe. 

Observamos ainda nessa pesquisa, a importância das reuniões quando a coesão 

precisa ser mantida em níveis alto. Tanto as reuniões de cunho social, tais como: almoço, 

jantar, happy hour, festas, confraternizações, etc; como as reuniões técnicas de 

acompanhamento e apresentação de resultados da equipe possuem grande importância 

para manutenção da força que une as pessoas em busca dos objetivos similares. As reuniões 

parecem reforçar a identidade única e alinhar os objetivos em comum da equipe, afetando 

diretamente a Coesão. 

Chegamos também a conclusão que o questionário PCS [6] é uma boa ferramenta 

para medir o nível de coesão das equipes, mas parece não ser uma ferramenta completa, 

pois outros aspectos não parecem afetar o nível de coesão da equipe, tais como: interesse 

da equipe em se unir em busca de concluir uma tarefa. 

Em nosso referencial teórico e dificuldades que encontraríamos na pesquisa, 

enfatizamos a complexidade de estudar o construto Coesão. O caráter dinâmico, nos vez 

refletir se uma simples fotografia de um instante da Equipe seria suficiente para representar 

o estado daquela Equipe. Foi exatamente isso que fizemos quando calculamos o nível de 

Coesão da Equipe. O questionário PCS “fotografa” a Coesão da Equipe em um dado 

momento e realizamos uma análise "fria" dessa fotografia, classificando e estudando essa 

categorização como verdade absoluta. Acreditamos, após finalizar a pesquisa e refletir com a 

bagagem da experiência adquirida, que seria necessário uma análise temporal da Coesão, 

diversas “fotografias” ou uma "panorâmica" permitiria análises e conclusões mais completas 

a cerca dessas equipes. 
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Esperamos ter deixado nossa contribuição para a comunidade acadêmica de Ciência 

da Computação, bem como para a indústria de Software, relativo a esse assunto tão recente 

e tão pouco estudado em nossa área. Deixamos nossa experiência e conhecimentos 

adquiridos na esperança de encorajar outros estudos científicos relativos ao tema da Coesão 

de Equipes de Desenvolvimento de Software. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Informática 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Sr. Fulano de Tal,  

 Pesquisas sobre equipes de Engenharia de Software têm sido realizadas pela Universidade 

Federal de Pernambuco, sob coordenação e supervisão do professor doutor Fabio Silva 

(fabio@cin.ufpe.br), objetivando a compreensão dos fatores que afetam a efetividade das equipes. O 

objetivo destas pesquisas é contribuir tanto com a Comunidade Científica quanto com a Indústria de 

Desenvolvimento de Softwares, através de melhores métodos, processos e ferramentas de gestão da 

produção de software. 

 A pesquisa em questão investiga fatores que mantêm coesas equipes de desenvolvimento de 

software. Os participantes desta pesquisa responderão a um questionário com seis perguntas 

denominado PCS (Perceived Cohesion Scale ou Escala de Percepção de Coesão) elaborado em 1990 

por Bollen da Universidade da Carolina do Norte e Hoyle da Universidade de Kentuchy.  

As informações pessoais fornecidas pelos participantes serão mantidas em estrito sigilo, 

resguardando a privacidade dos participantes. 

 Caso concorde em participar desta pesquisa, ciente que a seu critério a qualquer momento 

poderá interromper sua participação, mesmo que durante a aplicação do questionário, solicitamos a 

gentileza de concretizar sua concordância, assinando esse termo de consentimento livre e 

esclarecido, em conjunto com o pesquisador responsável. 

 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 Declaro que li as informações acima sobre a pesquisa, que me sinto esclarecido(a) sobre o 

conteúdo da mesma. Declaro ainda que, por minha vontade, aceito participar da pesquisa 

cooperando com a coleta de material subjetivo ou objetivo para exame. 

Recife, ____ / _____ / __________ 

    _____________________________________ 

    Beltrano de Tal (C.P.F: 999.999.999-99) 

    Pesquisador Responsável    

    _____________________________________ 

    Fulano de Tal (C.P.F: 999.999.999-99) 

    Participante da Pesquisa 

  

mailto:fabio@cin.ufpe.br
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APÊNDICE B - TERMO DE SIGILOSIDADE 

 
Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Informática 

Termo de Sigilosidade 

À <NOME DA EMPRESA DEMANDANTE DO DOCUMENTO>. 

 Pesquisas sobre equipes de Engenharia de Software têm sido realizadas pela Universidade 

Federal de Pernambuco, sob coordenação e supervisão do professor doutor Fabio Queda Bueno da 

Silva (fabio@cin.ufpe.br), objetivando a compreensão dos fatores que afetam a efetividade das 

equipes. O objetivo destas pesquisas é contribuir tanto com a Comunidade Científica quanto com a 

Indústria de Desenvolvimento de Softwares, através de melhores métodos, processos e ferramentas 

de gestão da produção de software. Essa pesquisa será estrutura em duas etapas: 

1. Aplicação de um Questionário com 6 (Seis) questões objetivas com todas as equipes 

participantes da pesquisa; 

2. Realização de uma entrevista com os integrantes de 6 (Seis) equipes selecionadas 

aleatoriamente devidamente representativa para sua categoria de Coesão; 

As informações pessoais fornecidas pelos participantes serão mantidas em sigilo, 

resguardando a privacidade dos participantes. A identificação da empresa não será fornecida 

tampouco qualquer informação ou marca que venha a identificá-la será utilizada em eventuais 

publicações do trabalho. Os dados colhidos na pesquisa serão apresentados somente de forma 

agregada para que não seja possível identificar os participantes ou a empresa envolvida. Não 

forneceremos os dados brutos coletados na pesquisa para terceiros. Os dados consolidados e 

agregados somente farão parte de publicações científicas sem a identificação dos participantes ou 

das empresas.  

Recife, ___ / ___ / ______ 

    _____________________________________ 

    Fabio Queda Bueno da Silva (C.P.F: 071.642.668-40) 

    Pesquisador Responsável    

  _____________________________________ 

  Alysson Barros de Morais (C.P.F: 025.474.854-60) 

  Participante da Pesquisa 

  _____________________________________ 

  Pedro Carlos Ferreira Santos (C.P.F: 039.821.084-54) 

  Participante da Pesquisa 

_____________________________________ 

Ana Paula Lins Ferreira de Vasconcelos (C.P.F: 050.656.684-69) 

Participante da Pesquisa 

 

mailto:fabio@cin.ufpe.br
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APÊNDICE C - ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

UM ESTUDO DE CASO SOBRE COESÃO EM TIMES DE ENGENHEIROS DE 

SOFTWARE 

Guia de Entrevista 

 

Introdução 

 

 Apresentação 

1. Auto-apresentação 

2. Agradecimento ao participante 

3. Permissão para gravar o áudio da entrevista 

4. Estimativa de tempo da entrevista (45 a 60 minutos) 

 

 Sobre o projeto de pesquisa 

5. Falar sobre o time de pesquisa e citar características das outras organizações 

participantes 

 

 Objetivo da Entrevista 

 Coletar opiniões sobre a rotina de trabalho dos engenheiros de software, líderes e 

gerentes de equipes a fim de (1) identificar fatores que tornam a equipe mais ou menos 

Coesa, e (2) se a Coesão ou a falta dela está relacionada de alguma maneira com elementos 

que tornam a equipe mais Efetiva. 

 

 Cada item abaixo está constituído por uma pergunta principal (numerada), que deve 

ser feita aos entrevistados e algumas perguntas secundarias (letras dos sub-itens) que 

somente será explicitada ao entrevistado, caso ao final da resposta dada a pergunta 

principal, não seja esclarecida. 

 
 
 
1) Fale como chegou até a Empresa atual. 
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a) Há quanto tempo você {gerencia/está} na equipe? 

b) De que maneira você teve contato com a vaga na empresa (indicação de amigos, 
parentes, email, agência de empregos, jornal, etc)? 

Objetivos:  
RQ1 – Observar se o histórico de chegada a equipe possui componentes que afetem 
a coesão, como exemplo, a indicação por algum grau de parentesco que gere uma 
afinidade maior entre os membros do Time (Coesão Social). 

 
2) Relate seu histórico até chegar à Equipe atual, considerando desde o seu início na 

Empresa.  
 
a) Você está na mesma equipe de quando você respondeu o formulário PCS? 

Caso a pessoa não esteja mais no mesmo Time que respondeu na aplicação do PCS, 
iremos solicitar que as respostas seguintes sejam considerando a Equipe anterior (a 
do momento do PCS). 
 

b) Há quanto tempo você está na equipe atual? 
c) Por quantas equipes você passou? 
d) Quais foram às razões para as migrações entre as equipes (Chefia, problemas de 

relacionamento, pedido seu, etc). 
 

Objetivos:  
RQ1 – Analisar se a rotatividade entre as equipes afeta a Coesão. Iremos observar se 
Times que estão juntos há mais tempo são mais Coesos que Times cuja rotatividade é 
grande.  
 

 
3) Fale sobre a sua equipe de desenvolvimento. (Como funciona? Com quantas pessoas?) 

a) Quantos membros têm a equipe? 
b) Quais são as principais funções e objetivos da equipe? 

 
Objetivos:  
RQ1 – Analisar se o tamanho da equipe afeta a Coesão. Iremos observar ainda se 
equipes com objetivos claramente definidos são mais Coesas. 

 
4) Fale sobre o dia a dia de sua equipe. 

a) A que horas você marcaria uma reunião, se quiser que todos os membros estejam 
presentes? 

b) Como você avaliaria a pontualidade de sua equipe. E por quê? 
 

Objetivos:  
RQ1 – Analisar fatores gerais do dia a dia da equipe que possam afetar a Coesão. 
RQ2 – Analisar se a equipe pode ser considerada Efetiva nos aspectos da pontualidade e 
do absenteísmo e confrontar com o nível de Coesão aferido com o PCS. 
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5) Fale sobre freqüência (ou presença diária) no ambiente de trabalho. 

 
a) Que motivos levam os membros de sua equipe a faltar? 
b) Essas faltas são normalmente justificadas? 
c) Há predominância em um dia especifico da semana para essas faltas? 
d) Que nota você daria para faltas ao trabalho dos membros da equipe? 
e) Como você vê a importância da freqüência? E como avaliaria as pessoas de sua 

equipe nesse aspecto? 
 

Objetivos:  
RQ1 – Analisar fatores gerais do dia a dia da equipe que possam afetar a Coesão. 
RQ2 – Analisar se a equipe pode ser considerada Efetiva nos aspectos da pontualidade e 
do absenteísmo e confrontar com o nível de Coesão aferido com o PCS. Veremos ainda 
se existem atritos internos decorrente das ausências ao ambiente de trabalho, 
considerando a importância da freqüência. 
 

 
6) Fale sobre o progresso ou regresso de sua equipe ou se for o caso, da empresa como 

um todo, nos últimos Doze meses. 
 
a) Houve aumento da demanda de trabalho em sua equipe nesse período? 
b) Sua equipe cresceu, em número de integrantes, nos últimos 12 meses? 
c) Quantas saídas de membros foram repostas? 
d) Como você avalia a rotatividade dos membros da equipe? 
e) O cenário atual de maneira ampla é diferente do cenário no momento da aplicação 

do PCS? 
 

Objetivos:  
RQ1 – Analisar fatores ou acontecimentos gerais da empresa que possam afetar a 
Coesão. 
RQ2 – Analisar se a equipe pode ser considerada Efetiva nos aspectos da pontualidade e 
do absenteísmo e confrontar com o nível de Coesão aferido com o PCS. Veremos ainda 
se existem atritos internos decorrente das ausências ao ambiente de trabalho, 
considerando a importância da freqüência. 

 
 
7) Fale como vocês resolvem os problemas que necessitam da colaboração de mais de um 

integrante da equipe? 
 
a) Existe facilidade no acesso às pessoas para solução de Problemas? 
b) Existe preferência sua em procurar alguém para solução de um Problema? E Qual 

critério usado para selecioná-lo? 
c) Existe diferenciação no tratamento dado às pessoas no momento de resolver um 

Problema? O sexo, idade, beleza ou até grau de parentesco interfere de alguma 
maneira?  
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Objetivos:  
RQ1 e RQ3 – Analisar fatores e características pessoais e de personalidade que possam 
afetar a Coesão. 
 

8) Vocês costumam se reunir fora do ambiente de trabalho (Happy hour)? Com que 
objetivo? 

 
a) Fala sobre conteúdos tratados nessas reuniões / encontros? 
b) Fala-se de/sobre outras pessoas do ambiente de trabalho? Fala-se das ausências, 

atrasos das pessoas da equipe ou de equipes distintas? 
c) Como essas reuniões podem interferir positivamente ou negativamente nas 

atividades da equipe? 
 

Objetivos:  
RQ1 e RQ3 – Analisar fatores e características pessoais e de personalidade que possam 
afetar a Coesão. 
RQ2 – Analisar se os fatores de efetividade afeta a Coesão da equipe e como a equipe 
analisa a importância desse fator. 
 

9) Como é sua relação pessoal com os outros integrantes da equipe que faz parte? E sua 
relação com os integrantes de outras equipes? Faça um comparativo. 

 
a) Aspectos da efetividade são afetados de alguma maneira devido a essa relação? 
b) Sua relação pessoal é afetada quando um integrante tira férias? Ou mesmo quando 

passa a se ausentar constantemente por motivos pessoais ou até mesmo de 
trabalho? 

c) Caso seu marido/esposa, irmão, irmã, Pai, mãe (parente de primeiro grau) 
ingressasse na Empresa em que trabalha você gostaria que ele(a) estivesse em sua 
Equipe? A Coesão do grupo seria afetada de alguma maneira? E nesse caso, a 
efetividade seria afetada? 

 
 

Objetivos:  
RQ1 e RQ3 – Analisar fatores e características pessoais e de personalidade que possam 
afetar a Coesão. Analisaremos se a afinidade entre os integrantes, ou aspectos da 
personalidade, ou da cultura do meio, afeta a Coesão da equipe. Comparamos com 
Equipes externas para avaliar se o individuo se relaciona bem com todos ou apenas com 
os integrantes de sua Equipe. 
RQ2 – Analisar se a relação pessoal afeta a efetividade da Equipe. 
 
 

10) O que mais você gosta e o que menos você gosta na equipe (pessoas, ambiente, local, 
atividade, relacionamento)? E de que maneira isso afeta a equipe? 
 
a) Aspectos da efetividade da Equipe impactam no prazer (ou bem estar) em estar na 

Equipe? 
b) Existindo a possibilidade de migrar para outra equipe você faria? Quais seriam os 

motivos? 
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c) Fale sobre as suas atividades desempenhadas no contexto da equipe. O que acha 
delas? 

 
Objetivos:  
RQ1 e RQ3 – Analisar fatores e características pessoais e de personalidade que possam 
afetar a Coesão. Verificar ainda se o tipo de atividade (o trabalho em si), associado com a 
personalidade se relaciona com a Coesão. 
RQ2 – Analisar se a Efetividade afeta ou é afetada pela Coesão. Analisar o 
direcionamento do fator, da característica ou relacionamento entre Efetividade e 
Coesão. 
 
 

Questões de Pesquisa: 
 

RQ1: Quais fatores e características podem influenciar na Coesão das equipes  o contexto de 
Engenharia de Software? 

RQ2: Equipes coesas apresentam os mesmos antecedentes de efetividade (pontualidade, 
absenteísmo, turn over e atritos internos) que as equipes não coesas? (para definir se uma 
equipe é coesa ou não será aplicado o questionário PCS[6]) 

RQ3: A coesão (ou falta dela) está relacionada direta ou indiretamente com aspectos da 
personalidade do indivíduo que compõe uma Equipe de Desenvolvimento de Software? 
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APÊNDICE D - Ferramenta R e o procedimento de Clusterização 

 

1. A Ferramenta R 

R é uma linguagem e ao mesmo tempo um ambiente para computação estatística 

e criação de gráficos. É um projeto GNU desenvolvido nos Laboratórios Bell (ex-AT&T, agora 

Lucent Technologies) por John Chambers e seus colegas. R fornece uma ampla variedade de 

aplicações estatísticas, tais como: modelagem linear e não linear, testes estatísticos 

clássicos, análise de séries temporais, classificação, técnicas gráficas, etc. É altamente 

extensível, através de pacotes adicionais implementados por pesquisadores e estudantes 

(plugins). 

Um dos pontos fortes de R é a facilidade com que são projetados publicações 

visuais de qualidade, incluindo símbolos e fórmulas matemáticas, quando necessário. R está 

disponível como Software Livre sob os termos da Free Software Foundation 's GNU General 

Public License em forma de código fonte. Ele compila e executa em uma ampla variedade de 

plataformas UNIX e sistemas similares (incluindo FreeBSD e Linux), Windows e MacOS. 

R é uma suíte de Software que integra um conjunto de facilidades para 

manipulação de dados, cálculos e exibições gráficas. Dentre outras funcionalidade, temos: 

 Manipulação e armazenamento de dados; 

 Conjunto de operadores para cálculos sobre Arrays (matrizes em particular); 

 Uma grande coleção coerente e integrada de ferramentas intermediárias para 

análise de dados; 

 Facilidades gráficas para análise de dados e demonstração em tela ou cópia 

impressa; 

 Uma linguagem de programação simples e eficaz, que inclui comandos 

condicionais, loops, funções recursivas definidas pelo usuário e facilidades de 

entrada e saída de informações (como manipulação de arquivos textos). 

R é projetada em torno de uma linguagem de computador e permite aos usuários 

adicionar funcionalidades, definindo novas funções. Os usuários avançados podem escrever 

código C/C++ para manipular objetos R diretamente. Muitos usuários pensam em R como 

um sistema de estatísticas, seus autores o definem como um ambiente no qual as técnicas 

estatísticas são implementadas. A ferramenta pode ser adquirida gratuitamente através do 

site: http://www.r-project.org/ (último acesso realizado em 04/01/2013) (Peternelli & Mello, 

2011)[51]. 

2. Aplicação do Algoritmo k-medoids na Ferramenta R e seus resultados 

http://www.r-project.org/
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Após o download, instalação e execução da Ferramenta R, executaremos o 

processo de Clusterização ou particionamento através do processo definido pelo método k-

medoids. Na ferramenta R a função pam (Partitioning Around Medoids - PAM, package 

cluster) permite a execução desse método. A função foi implementada inicialmente por 

Kaufman e Rousseeuw (1990) [52] originalmente em Fortran e depois traduzida para C, 

depois melhorada por Martin Maechler, Matthias Suder (University Geneva) e Reynolds et 

al. (2006) [53]. Reynolds et. al (2006)[53] em seu artigo descreve em detalhes o 

funcionamento da função pam, bem como explica a evolução e melhorias implementadas 

desde a criação da função em 1990. 

A execução da função na ferramenta R é realizada da seguinte forma: 

 

 pam(x, k, diss = inherits(x, "dist"), metric = "euclidean", 

        medoids = NULL, stand = FALSE, cluster.only = FALSE, 

        do.swap = TRUE, 

              keep.diss = !diss && !cluster.only && n < 100, 

              keep.data = !diss && !cluster.only, 

              pamonce = FALSE, trace.lev = 0) 

 

Sendo x a matriz de dados, no nosso caso os valores extraídos do PCS e k = 3 

(número de partições desejadas). Os demais parâmetros são opcionais e não possuem 

finalidade para os resultados que esperamos, por isso não detalharemos nesse trabalho. 

Antes da execução da função é preciso a instalação do pacote cluster que já vem disponível 

no download da ferramenta. 

 Tivemos uma distribuição linear dos valores de x, ou seja, x representa um 

conjunto de números decimais variando de zero (menor média do PCS) à dez (maior média 

do PCS). Para carregarmos os dados de um arquivo na variável x é necessário o seguinte 

comando na ferramenta R: 

 

scan(file = "", what = double(), nmax = -1, n = -1, sep = "", 

            quote = if(identical(sep, "\n")) "" else "'\"", dec = ".",  

            skip = 0, nlines = 0, na.strings = "NA",  

            flush = FALSE, fill = FALSE, strip.white = FALSE, 

            quiet = FALSE, blank.lines.skip = TRUE, multi.line = TRUE, 

            comment.char = "", allowEscapes = FALSE, 

            fileEncoding = "", encoding = "unknown", text) 

 

 Como temos apenas uma dimensão, a primeira linha do arquivo possui o resultado 

da primeira equipe. O volume de dados é pequeno, cerca de dezenas de respostas, com isso 

os demais parâmetro da função scan não foi utilizado. O nosso comando final é o seguinte: 

 

            pam(x <- scan(file="arquivo com resultado do PCS"), 3) 
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 A função pam executa seu papel e retorna um objeto do tipo cluster, que é uma 

lista classificada, ou seja, a mesma lista de valores inicialmente carregados, agora com cada 

item dessa lista associado a um valor, um número inteiro, que informa em qual cluster ele se 

encontra. O formato do tipo cluster é ilustrado na imagem abaixo: 

 

Figura 36: Exemplos dos dados originalmente carregados na Ferramenta R. 

 

Figura 37: Dados clusterizados, após a execução da função pam. 

 

Figura 38: Gráfico exibindo os dados clusterizados, após a execução da função pam e função plot. 

 A ferramenta R permite a partir de um cluster exibir um gráfico demonstrando a 

organização visual desses grupos, conforme apresentamos na figura acima. Para isso é 

necessário a execução da função plot, conforme exemplo a seguir: 

 

            plot(pam(x <- scan(file="arquivo com resultado do PCS"), 3)) 
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3. Execução da clusterização dos resultados da pesquisa 

A partir dos dados obtidos com a aplicação do questionário PCS, iniciamos o 

processo de clusterização que objetiva a seleção das equipes para realização da pesquisa 

qualitativa. Nos itens anteriores, definimos como executaríamos esse processo e nas etapas 

seguintes, como efetivamente foi executado, apresentando os resultados obtidos em cada 

passo com os dados reais. Os detalhes de como proceder cada passo, foi descrito nos itens 1 

e 2 deste apêndice, nos atemos agora apenas exibir o resultado da execução de cada função. 

 

Após o download, instalação e execução da ferramenta R, selecionamos o pacote 

cluster, através do menu [Pacotes]. Este pacote contém a função de clusterização que 

usamos. As imagens abaixo descreve esse passo. 

 

Figura 39: Selecionando pacote cluster no R. 
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Figura 40: Mensagem exibida após a seleção do pacote cluster. 

 O passo seguinte foi a criação de um arquivo texto de nome “pcs.txt” contendo 

todas as médias das equipes que aplicamos o questionário PCS. Substituímos como 

separador decimal a vírgula (‘,’) pelo ponto (‘.’) que é o formato padrão de separador da 

ferramenta R (padrão americano). Cada linha do arquivo contém o valor de uma Equipe. 

Mantivemos a ordenação inicial do nome das Equipes permitindo a associação da linha 1 

com o resultado da primeira equipe (E1). 
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 Agora executamos a função pam (partitioning around medoids) do pacote cluster, 

com a ajuda da função scan, que carregou o arquivo “pcs.txt” criado anteriormente. A figura 

a seguir apresenta os comandos executados na Ferramenta R, bem como o conteúdo do 

arquivo "pcs.txt": 

 

Figura 41: Executando a função pam. 

 O resultado apresentado pela ferramenta R, após a execução da função pam é o 

seguinte:

 

Figura 42: Resultado da execução da função pam. 
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 O resultado apresentado da sequencia de “Clustering vector” permitiu a associação 

de cada valor do arquivo “pcs.txt” com um grupo (1, 2 e 3) e os medoids retornados foram as 

equipes selecionadas para a fase seguinte da pesquisa (Estudo dos Casos). Como resultado 

final do processo através do uso da ferramenta R e seleção das equipes (medoids) para 

realização do Estudo de Caso, tivemos: 

 

 
Figura 43: Resultados da clusterização e seleção das equipes (medoids) . 

 As equipes E5, E11 e E18 foram selecionadas para o estudo de caso, através da 

execução de entrevistas semi-estruturadas, visando atingirmos os objetivos desta pesquisa. 
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APÊNDICE E – Questionário PCS 

 A elaboração do Questionário PCS exigiu um trabalho de entendimento, adaptação e 

tradução para o contexto de Equipes de Engenharia de Software, que explicamos em 

detalhes no item 3.5 deste trabalho. O resultado dessa tradução e adaptação foi o seguinte: 

 

Figura 44: Questionário PCS aplicado 
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 As seguintes perguntas não constantes no questionário original, inserimos 

antes das perguntas do PCS com o objetivo da identificação do pesquisado, bem como 

levantarmos informações do contexto estudado visando inferir hipóteses com base nos 

dados e se possível gerar teorias. 

 
Figura 45: Identificação pessoal do pesquisado. 

 

 

Figura 46: Informações profissionais do pesquisado. 

 


