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RESUMO 

 
Contexto: O estudo sobre o trabalho em equipe tem mostrado que autonomia para definição e 
realização do trabalho pode influenciar positivamente a efetividade das equipes. Porém, a 
montagem e desenvolvimento de equipes autônomas ou autogerenciadas é tarefa complexa 
que têm antecedentes e moderadores cujas relações muitas vezes são conflitantes. Além disso, 
os modelos de efetividade de equipes autogerenciadas existentes não foram construídos por 
meio do estudo de equipes de desenvolvimento de software. Considerando que o 
desenvolvimento de software tem a natureza sociotécnica mais acentuada que outras 
atividades, os modelos e as teorias de autogerenciamento adaptados para, ou desenvolvidos no 
contexto da indústria de software ainda são necessários.  
Objetivo: Este estudo visa contribuir com a construção de uma teoria de equipes de software 
autogerenciadas por meio do estudo de um conjunto de equipes de software investigando os 
fatores que influenciam sua efetividade e como essa efetividade é percebida em relação às 
dimensões de desempenho, satisfação e comportamento dos membros da equipe. Mais 
especificamente, este estudo tem como objetivo construir uma teoria da efetividade de equipes 
de desenvolvimento de software no contexto de uma empresa de software. 
Método: Utilizou-se como método de pesquisa um estudo de caso de natureza qualitativa, 
integrado (embedded) com quatro equipes de software como unidades de análises. Coletaram-
se os dados mediante entrevistas, observação e aplicação de questionários, os quais 
analisaram-se com utilização de processos de codificação baseados nas técnicas da teoria 
fundamentada. Construiu-se a síntese dos resultados das quatro unidades de análise. 
Resultados: Investigaram-se os fatores técnicos, sociais e organizacionais que influenciam a 
efetividade das equipes. Ao final, construíram-se modelos sobre a efetividade para equipes de 
desenvolvimento de software. Envolveram-se na construção deste modelo os fatores 
humanos, como a motivação e coesão, e sua influência na efetividade.  
Conclusões: Há mais de cinco décadas, tem-se utilizado o conceito de autogerenciamento em 
diversos setores; no entanto, existem poucas pesquisas que tratam do assunto sobre a 
efetividade de equipes autogerenciadas em organizações de desenvolvimento de software. 
Portanto, esta pesquisa contribuiu para o aumento do conhecimento sobre efetividade em 
equipes de software e a construção de uma teoria para esse tipo de equipe. 
 
Palavras-chave: Engenharia de software. Efetividade do trabalho em equipe. Equipes 
autogerenciadas. Equipes de desenvolvimento de software. Estudo de caso.  

 
 



 
 

ABSTRACT 
 

 
Background: The study on team work has shown that autonomy to define and implement the 
work can positively influence the effectiveness of teams. However, the assembly and 
development of autonomous teams or self-managed is a complex task that have antecedents 
and moderators whose relations are often conflicting. Moreover, models of effectiveness 
existing self-managed teams were not built from the study of software development teams. 
Whereas software development has the socio-technical sharper than other activities, self-
management models and theories developed or adapted to the context of the software industry 
are still needed. 
Objective: This study aims to contribute to the construction of a theory of software teams self-
managed through the study of a set of software teams investigating the factors that influence 
their effectiveness and how this is perceived effectiveness in relation to the dimensions of 
performance, satisfaction and behavior of team members. More specifically, this study aims to 
construct a theory of the effectiveness of software development teams in the context of a 
software company. 
Method: A case study of a qualitative nature, integrated (embedded) with four software teams 
as units of analysis was used as a research method. Data were collected through interviews, 
observations and questionnaires. Data were analyzed using methods based on coding 
techniques of grounded theory. A summary of the results of the four units of analysis. 
Results: We investigated the technical factors, and organizational members that influence the 
effectiveness of teams. Finally, models were built on the effectiveness for software 
development teams. Were involved in constructing this model human factors, such as 
motivation and cohesion, and its influence on effectiveness. 
Conclusions: The concept of self-management has been used in various industries for more 
than five decades. However, there are few studies that address the issue of the effectiveness of 
self-managing teams in software development organizations. Therefore, this research has 
contributed to increased knowledge about effectiveness in software teams and building a 
theory for this type of team. 

 
Keywords: Software engineering. Teamwork effectiveness. Self-managed teams. Team 
software development. Case study. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Contexto 

A engenharia de software é uma disciplina de naturezasociotécnica baseada na 

interação de fatores pessoais, sociais e técnicos (SAWYER, 2004). Equipes de engenharia de 

software podem-se considerar compostas por trabalhadores do conhecimento, uma vez que os 

indivíduos que a compõem trabalham com a informação, convertendo-a em conhecimento 

para uso produtivo. Entretanto, para que seja possível a exploração do conhecimento tácito 

desses trabalhadores, são necessários interativos processos sociais que facilitam a 

comunicação, por conseguinte, o compartilhamento das informações (NONAKA, 1994 apud 

CARDOZO, 2012). 

Por envolver forte interação humana, os processos de desenvolvimento de software 

dependem significativamente do desempenho da equipe (MOE; DINGSØYR; DYBÅ, 2008). 

De acordo com Pressman (2006), o desenvolvimento de software é conhecido por ser um 

processo complexo, existindo muitas variáveis que contribuem para o sucesso ou fracasso dos 

projetos de software. Alguns pesquisadores têm sugerido que, para melhorar o desempenho de 

projetos de software, é necessário enfatizar questões pessoais mais do que conceitos 

metodológicos ou técnicos (DeMARCO; LISTER, 1999; SOMMERVILLE, 2007).  

A busca pela efetividade no trabalho em equipe tem guiado esforços de pesquisa 

teórica e aplicada por várias décadas e em diversas áreas (COHEN; BAILEY, 1997; GUZZO; 

DICKSON, 1996; MATHIEU et al., 2008). No desenvolvimento de software, Weinberg 

(1971) foi um dos primeiros autores a considerar a programação como um trabalho individual 

e social, isto é, desenvolvido por indivíduos através do trabalho em equipe. Os Chief 

Programmer Teams (BAKER, 1972) e Surgical Teams (BROOKS, 1975) foram os primeiros 

modelos que tratavam explicitamente sobre a estrutura e composição de equipes de software.  

Os trabalhos de Shneiderman (1980), DeMarco e Lister (1999) e Constantine (2001) 

explicitam diversos fatores que afetam o desempenho de equipes de software, com destaque 

para a interação da personalidade dos componentes, do ambiente de trabalho, a composição e 

organização das equipes, liderança, desenho das tarefas, comunicação, etc. Esses trabalhos 

seminais e diversos outros estudados em uma revisão sistemática, desenvolvida por Miranda 

(2011), demonstram a relevância do estudo da efetividade de equipes no desenvolvimento de 

software. 
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Alguns estudos sobre equipes com alto nível de autonomia têm mostrado que essa 

forma melhora a efetividade do trabalho da equipe, pois tendem a aumentar a participação e o 

comprometimento de seus membros, além de reduzir os custos, aumentar a qualidade, maior 

satisfação e diminuição da rotatividade (CUMMINGS; GRIGGS, 1977; GOODMAN; 

DEVADAS; HUGHSON, 1988; COHEN, 1993). Porém, no contexto do desenvolvimento do 

software, esse tipo de equipe não tem recebido ampla atenção, principalmente na engenharia 

de software. Cardozo (2012), após realizar um mapeamento sistemático, percebeu que grande 

parte desses estudos tembaixa qualidade, mostrando claramente uma lacuna na relação entre a 

autonomia e a efetividade nas equipes de software. 

 

Significância do tema 

Pelo fato de o construto efetividade de equipes ter diversas dimensões e indicadores, 

seuestudo é de extrema importância, pois ele é um dos responsáveis por aumentar e melhorar 

a produção em empresas de desenvolvimento de software, além de apresentar grandes 

desafios teórico-conceituais, conforme discutido no desenvolvimentodesta pesquisa. 

 

Desafios e lacunas na pesquisa 

Desde os anos 1960, quando se lançou o primeiro estudo sobre a efetividade do 

trabalho em equipes, os pesquisadores perceberam que esse tipo de pesquisa tem-se mostrado 

um desafio, tanto prático quanto teórico, pois o construto efetividade tem diversas dimensões 

e inclui indicadores de desempenho, atitude e comportamento (COHEN, 1993).  

Além disso, o trabalho em equipe – que, em geral, se considera como grupo intacto e 

identificável de empregados que trabalham em uma organização que tem diferentes papéis, e 

executam uma ou mais tarefas, resultando em produtos, serviços ou decisões (YEATTS; 

HYTEN, 1998) – é de extrema importância para a empresa e ainda envolve pessoas que 

possuem personalidade e comportamento diferente, dificultando a construção de um modelo 

sobre a efetividade.  

Diversas pesquisas (COHEN, 1993; YEATTS e HYTEN, 1998; HACKMAN, 

1989)têm mostradoque a autonomia para definição e realização do trabalho pode influenciar 

positivamente a efetividade das equipes. Porém, a montagem e o desenvolvimento de equipes 

autônomas ou autogerenciadas é uma tarefa complexa que tem antecedentes e moderadores 

cujas relações muitas vezes são conflitantes, podendo assim prejudicar a efetividade da 

equipe.  
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Além disso, os modelos de efetividade de equipes existentes na literatura não foram 

construídos por meio do estudo de equipes de desenvolvimento de software. Considerando 

que o desenvolvimento de software tem uma natureza sociotécnica mais acentuada do que 

outras atividades, adaptaram-se para a indústria de software modelos e teorias sobre a 

efetividade em outros contextos, mas algumas mudanças ainda são necessárias. 

 

Propósito desta pesquisa 

Diante do exposto, esta pesquisavisa contribuir com a construção de teorias e modelos 

sobre a efetividade em equipes de desenvolvimento de software, por meio do estudo de um 

conjunto de equipes de software, investigando os fatores que influenciam sua efetividade; 

além de estudar a relação entre a autonomia e a efetividade nas equipes de software. 

O estudo, em particular, procura respostas para estas duas questões de pesquisa: 

QP1: Como o trabalho em equipe no desenvolvimento de software é influenciado por 

fatores pessoais, sociais, técnicos e organizacionais? 

QP2: Como a efetividade do trabalho em equipe no desenvolvimento de software é 

percebida em relação aos resultados do trabalho e ao comportamento dos membros da equipe? 

 

Objetivos 

 O objetivo geral desta dissertação está expresso no Quadro 1: 

 

Quadro1– Objetivo geral 
 

Objetivo geral da dissertação 

Analisar o comportamento em equipes de desenvolvimento de software 

- Com o objetivo 
de 

construir uma teoria explanatória da efetividade de equipes de 
desenvolvimento de software no contexto de uma empresa de 
software  

- Do ponto de 
vista 

da liderança, da equipe e da organização 

- No contexto da organização ou empresa de desenvolvimento de software. 

Fonte: Autoria própria 

 

Para que o objetivo geral desta pesquisa seja atingido, fixaram-se as seguintes metas 

intermediárias: 

a) identificar as características dos comportamentos de cada equipe;  
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b) identificar dentro das características do comportamento da equipe aquelas que 

influenciam a efetividade; 

c) comparar as características do comportamento da efetividade com o que existe na 

literatura; 

d) construir uma proposição de teoria explanatória da efetividade de equipes de 

desenvolvimento do software. 

 

Organização da dissertação 

A dissertação encontra-se organizada conforme a seguir. 

No Capítulo 2, apresenta-se a base teórica utilizada. No Capítulo 3, descrevem-se os 

métodos utilizados e como se conduziu a pesquisa. No Capítulo 4, apresenta-se a descrição da 

empresa e o comportamento das equipes que colaborarampara esta pesquisa; a análisedos 

dados, assim como os modelos criados para cada equipe e para a empresa estudada.  

Segue-se o Capítulo 5 com as conclusões, as limitações encontradas durante o 

desenvolvimento e recomendações para trabalhos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo abordam-se os principais conceitos relacionados com estapesquisa. 

Esses conceitos são necessários para o entendimento e a correta interpretação desta 

dissertação. Eles são resultantes de uma ampla revisão bibliográfica. A Seção 2.1apresenta os 

principais conceitos que envolvem o assunto equipes. Na Seção 2.2,apresentam-se a definição 

de equipes autogerenciáveis, suas características e os comportamentos, além dos tipos de 

autonomia que existem nesse tipo de equipe. A Seção 2.3 contém a definição eas condições 

que promovem a efetividade eosprincipais modelos sobre a efetividade de equipes 

autogerenciáveis. Por fim, na Seção 2.4, discutem-se os principais trabalhos relacionados com 

esta pesquisa. 

 

2.1EQUIPES E EQUIPES DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

 

Kozlowski e Bell (2003, p. 334) descrevem as equipes, que podem ser também 

chamadas de time ou grupo: 

 

Coletivos que existem para desempenhar tarefas organizacionalmente 
relevantes compartilham um ou mais objetivos comuns, interagem 
socialmente, exibem interdependência em suas tarefas, mantém e gerenciam 
fronteiras, e estão imersos em um contexto organizacional que define 
limites, restringem as equipes e influenciam trocas com outras unidades 
dentro de um contexto mais amplo. 
 

Para que as empresas consigam entregar a seus clientes, de forma eficiente, os projetos 

solicitados por eles, elas precisam formar equipes que tenha um alto nível dedesempenho, 

pois a atividade de desenvolvimento de software, que é essencialmente intelectual, depende 

dessas equipes. 

O uso inteligente e eficaz dos recursos humanos na empresa confere a ela uma 

vantagem competitiva em relação a seus concorrentes. Para isso,é necessário que o indivíduo 

tenha a capacidade de trabalhar em conjunto e complementar as habilidades do seu parceiro, 

conseguindo o alinhamento entre os membros (MIRANDA, 2011).  

Harrington-Mackin (apud FRANÇA, 2009) descreve os maiores benefícios que o 

trabalho em equipe pode trazer para uma empresa, que são: 

a) ambiente altamente motivado; 

b)melhor clima de trabalho; 
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c) propriedade e responsabilidade compartilhada; 

d) respostas mais rápidas às mudanças tecnológicas; 

e) distribuição equilibrada da carga de trabalho; 

f) flexibilidade na atribuição de tarefas; 

g) comprometimento comum com os valores e objetivos da organização; 

h) abordagem proativa para resolução de problemas, inovadora e efetiva; 

i) alto nível de comunicação; 

j) valor próprio bem desenvolvido nos componentes; 

k) as melhores decisões serão tomadas; 

l) agilidade para alertar sobre problemas; 

m) desenvolvimento conjunto das habilidades das pessoas. 

Os riscos e custos que se tem em trabalhar em equipe também são relacionados por 

Harrington-Mackin (apudFRANÇA, 2009): 

a) a equipe pode aparentar ser confusa, desordenada e fora de controle; 

b) pode causar confusão com relação a papéis e funções; 

c) requer um longo tempo para começar a produzir os resultados; 

d) requer uma mudança de paradigma nas pessoas. 

Para que a empresa corra menos riscos e reduza os custos em se ter uma equipe, ela 

tem de escolher o tipo que vai compor sua organização. Miranda (2011),por meio de sua 

revisão sistemática,classificou a tipologia das equipes em: 

Catedral–também conhecida como hierárquica;comando e controle são centralizados, 

e o responsável pela tomada de decisão é o gerente de projetos. No desenvolvimento de 

software, equipes que utilizam métodos tradicionais, tais como 

oRationalUnifiedProcess(RUP), tendem a ter uma estrutura do tipo Catedral. 

Bazar–comando e controle são descentralizados e os responsáveis pela tomada de 

decisão são os membros da equipe. A equipe está livre dos limites corporativos e está aberta à 

comunidade como o todo. Um exemplo são as equipes de desenvolvimento de software de 

código aberto –Open Source Software (OSS). 

Autogerenciadas– comando e controle são descentralizados e a responsabilidade pela 

tomada de decisão é compartilhada entre os membros da equipe e o gestor. Um exemplo são 

as equipes que utilizam metodologias ágeis de desenvolvimento. 

Miranda (2011) ainda reuniu em seu estudo as características inerentes de uma equipe 

de desenvolvimento de software: 
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a) trabalho intelectual (individual e em grupo); 

b) requer uma variedade de habilidades (projeto para projeto); 

c) comportamento em relação às regras (formal ou informal, depende do tipo);  

d) apresenta estágio de crescimento e declínio (início, meio e fim); 

e) equipes pequenas, colocalizadas e generalistas. 

 

2.2 EQUIPES AUTOGERENCIÁVEIS 

 

Cohen (1993) define equipes autogerenciadascomo “grupos de indivíduos 

interdependentes que podem autorregular seu comportamento em relação às tarefas 

relativamente autocontidas”. Esse tipo de equipe vem sendo cada vez mais implantadonas 

organizações, pois melhora a qualidade nos trabalhos, a qualidade de vida dos membros da 

equipe, qualidade de vida no trabalho, produtividade e o desempenho dos negócios (COHEN, 

1993; YEATTS; HITEN, 1998), além de reduzir o custo da produção (COHEN; LEDFORD, 

1994).  

Kirkman e Rosen(apud MOE; DINGSØYR; DYBÅ, 2008), por exemplo, estudaram 

111 equipes em quatro organizações e descobriram que equipes autônomas foram mais 

produtivas e proativas do que as equipes menos beneficiadas pela autonomia. Miles et 

al.(apud MOE; DINGSØYR; DYBÅ, 2008) sugeriramque a autogestão é o "princípio do 

primeiro projeto" para uma organização inovadora e colaborativa. 

Segundo Goodman, Devadas e Hughson(1988),as principaiscaracterísticas de uma 

equipe autogerenciada são: 

a) empregados com tarefas inter-relacionadas que são responsáveis por desenvolver 

um produto ou prestar um serviço;  

b) autonomia dos empregados quanto à atribuição de tarefas, os métodos para 

desenvolver o trabalho e o cronograma de atividades; 

c) interação faceaface. 

Essa autonomia, segundo Moe, Dingsøyr e Dybå (2008), pode ser classificada em três 

tipos: 

1) autonomia externa–é a influência do gerente ou outro indivíduo (de fora da equipe) 

nas atividades da equipe. Essa influência pode deliberar ações do gerente que 

limitem a autonomia. Esse tipo de autonomia é benéfico, pois fornece um feedback 

importante para o projeto; 
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2) autonomia interna– quando se refere ao grau de todos os membros da equipe no que 

diz respeito à decisão; 

3) autonomia individual– refere-se a quanto de liberdade um indivíduo tem em realizar 

sua tarefa. 

Wall etal.(1986) dizem que os membros de equipes autogerenciadas possuem uma 

variedade de habilidades relevantes para as tarefas realizadas e a equipe deve receber 

realimentação, feedback, sobre seu desempenho.Ele ainda levanta as principais características 

que uma empresa precisa ter para que suas equipes exerçam o autogerenciamento. Essas 

características são as seguintes: 

a) indivíduos multifuncionais para que possam executar a totalidade ou uma grande 

quantidade de tarefas; 

b) comentários e avaliações sobre o desempenho da equipe. 

Em relação à presença de um supervisor, uma equipe autogerenciada pode ou não tê-

lo. Caso disponha desse profissional, seu papel éfacilitar o desenvolvimento do 

autogerenciamento pelos funcionários para que eles possam administrar, com sucesso, suas 

atividades de trabalho com pouco controle organizacional (COHEN; BAILEY, 1997). 

Apesar de concordarem com essa posição, Wall et al. (1986) afirmam que um 

supervisor, muitas vezes, é desnecessário.Cohen (1993) diz que equipes sem supervisor são 

mais eficazes do que se trabalhassem com um, porém, a autora ressalta que isso ocorre 

emequipes mais maduras. 

No que diz respeito acomportamento, as equipes autogerenciáveispodem 

ter(HACKMAN, 1986):  

a) os membros da equipe assumem a responsabilidade pessoal pelosresultados de seu 

trabalho e demonstram que se sentem pessoalmente responsáveis pelos resultados 

obtidos; 

b) os membros monitoram o próprio desempenho de maneira contínua e sempre 

buscam dados e feedbackpara saber como estão realizando suas tarefas; 

c) os membros gerem o próprio desempenho, tomando medidas corretivas por 

iniciativa própria a fim de melhorar seu desempenho; 

d) quando não possuem o que precisam para alcançar um bom desempenho, buscam 

ativamente da organização orientação, ajuda ou recursos que necessitam para que 

tenham um excelente desempenho – e fazem isso de maneira construtiva; 
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e) os membros tomam iniciativas para ajudar os colegas de outras áreas a melhorar seu 

desempenho, reforçando as políticas e o desempenho da organização. Antes disso, 

os indivíduos se certificam de que já cumpriram as próprias responsabilidades. 

 
 
2.3 EFETIVIDADE EM EQUIPES AUTOGERENCIÁVEIS E SEUS MODELOS 

 

Segundo Katzenbach e Smith (1993), a efetividade é o que leva uma equipe a 

transpassar sua barreira de limite de desempenho e a atingir o estado que eles denominaramde 

“equipes de alto desempenho”. 

Na Figura 1, ilustra-se a curva de desempenho do trabalho em equipe.  

Figura 1 – Curva do desempenho do trabalho em equipe 

 
Fonte: França (2009). 
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Em empresas que têm equipes autogerenciáveis, elas são estimuladas a participar e a 

se envolver com a organização. Um efeito que isso causa é o apego emocional pela 

organização, resultando no maior comprometimento e na motivação para a realização das suas 

atividades, melhorando, assim, o resultado dos seus trabalhos, o aumento da criatividade e 

produtividadee, também, a geração de um comportamento de ajuda mútua.  

Tudo isso influencia diretamente a efetividade da equipe, uma vez que traz a 

autoridade das decisões ao nível operacional, que é onde ocorrem problemas, 

aumentando,então, a velocidade e a precisão de sua solução (MOE; DINGSØYR; DYBÅ, 

2008). 

Yeatts e Hyten (1998) desenvolveram um modeloda efetividade baseado em diversas 

teorias (descritas noAPÊNDICE B),e também mediante a realização de uma verificação 

empírica com a utilização do método de pesquisa multicaso, no qual se realizaram dez estudos 

de caso.  

O modelo final, construído com os resultados da pesquisa de campo, divide-se em 

fatores de entrada-processo-saída. Como medidores da efetividade, utilizaram-se: a satisfação 

do cliente em relação à produtividade, qualidade, tempo de entrega (timeliness) e custo; e 

viabilidade econômica (Figura 2). 

Figura 2 – Modelo da efetividade proposto por Yeatts e Hyten 
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Fonte: Yeatts e Hyten (1998, p. 53) 
 

Após serem realizadas as pesquisas com os dez estudos de caso, chegou-se ao seguinte 

modelo com seis fatores: 

1) como características dos membros da equipe, podem-se encontrar: os talentos, 

conhecimento, personalidade, valores, interesses e necessidades; 

2) ambiente organizacional, interno e externo a ela; como a cultura organizacional, 

sistema e processo para o treinamento, recompensa da equipe, regras e suporte do 

gerente; 

3) característica do desenho da equipe inclui o tamanho e a composição da equipe, 

normas de trabalho e desenho do trabalho da equipe; 

4) processo interpessoal envolve a comunicação, coordenação e colaboração com a 

equipe e dentro dela; 

5) processo de trabalho que inclui esforços, conhecimentos, habilidades, recursos e 

procedimentos para desenvolver a tarefa; 

6)  performance da equipe que inclui os elementos que serviram como medidores da 

efetividade (Figura 2). 

 

2.4 TRABALHOS RELACIONADOS 

 

Nas seções a seguir, relatam-se alguns trabalhos que têm relação com a atual pesquisa. 

Os trabalhos são de Moe, Dingsøyr e Dybå (2008), Monteiro etal.(2011) e Cardozo (2012). 

 

2.4.1Understanding self-organizing teams in agile software development 

 

O trabalho de Moe, Dingsøyr e Dybå(2008) investiga, por meio de um estudo de caso, 

as barreiras para a introdução do autogerenciamento em equipes de desenvolvimento ágil, 

tendo como pergunta de pesquisa: Quais são as principais barreiras da introdução da auto-

organização em equipes de desenvolvimento de software? 

A pesquisa ocorreu em uma empresa da Noruega que introduziu a metodologia ágil do 

tipo Scrum, com o intuito de aumentar a qualidade e melhorar a sensação de comunicação na 

equipe. 
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Para que a equipe fosse habilitada a trabalhar com a metodologia Scrum, realizou-

seuma oficina em 2006. Portanto, o estudo iniciou-se antes da introdução da metodologia, o 

que permitiria a realização de uma pesquisa-ação. 

Como método de coleta de dados,ospesquisadores utilizaram a observação, conduzida 

entre 2006 e 2007, resultando em 45 momentos observados: rotina de trabalho, e fases e 

reuniões de processo de desenvolvimento do projeto.  

Durante o processo de observação, ospesquisadorestomaram nota das conversas e das 

interações dos membros da equipe, para que, depois de concluída a fase de coleta de dados, 

elespudessemfazer a transcrição e a integração dos dados.  

Organizaram-se e analisaram-se os resultados de acordo com os tipos de autonomia; 

portanto,podem-se observar os impactos para cada tipo. Depois de feita essa análise, os 

pesquisadores fizeram a relação entre o que foi observado na sua pesquisa com o que estava 

escrito na literatura até o momento em que ela foi realizada. 

Como conclusão da pesquisa, a principal barreira para a introdução do 

autogerenciamento é a concentração em habilidades especializadas. O fato de se ter equipes 

formadas apenas por um tipo de especialista dificultou a introdução do autogerenciamento. 

 

2.4.2 A qualitative study of the determinants of self-managing team effectiveness in a 

Scrum team 

 

A pesquisa de Monteiro etal.(2011) realizou-se medianteum estudo de caso. 

Elesinvestigaram quais os determinantes da efetividade deSusan Cohen (1993) que se 

manifestam em uma equipe Scrum. Essa pesquisa apresentatrês perguntas: 

1) QP1: Qual é o significado do autogerenciamento para o membro de uma equipe 

Scrum? 

2) QP2: Como funciona uma equipe Scrum na prática com relação aos atributos do 

autogerenciamento? 

3) QP3: Como é que uma organização de software se comporta na prática no que diz 

respeito aos determinantes do autogerenciamento da equipe? 

A pesquisa realizou-se em Recife, Brasil, em uma empresa de desenvolvimento de 

software que utilizava como metodologia de desenvolvimento o Scrum. A empresa já 

utilizava o Scrumhaviamuitos anos, desse modo, estava bem familiarizada com a 

metodologia. 



24 
 

A coleta de dados foi feita por meio da utilização de entrevistas com os membros da 

equipe e de observação das reuniões de:sprint, rotina de trabalho, reunião de 

estimativa/planejamento. No final,totalizaram-secinco entrevistas e três observações durante 

2011. Para registrar os dados coletados,fizeram-se anotações e gravações dos áudios das 

entrevistas e dos vídeos das observações.  

Como procedimento de análise, utilizou-se a codificação dos dados, e para a análise, 

realizou-se a triangulação entre os dados das entrevistas, das observações e os determinantes 

de Cohen (1993). 

Após a análise, os autores chegaram às seguintes conclusões:em relação à pergunta 

QP1, o autogerenciamento dá o poder de liberdade para tomar decisões dentro do projeto, e 

isso facilita a resolução dos problemas que vão surgindo;já para a QP2 e QP3,encontraram-se 

evidências de 17 determinantes deCohen (1993) naequipe e naorganização pesquisada. 

Os autores direcionaram dois trabalhos futuros, que foram: primeiro,olhar mais 

profundamenteas relações entre a adoção de metodologias e práticas de desenvolvimento de 

software (em particular, os métodos ágeis), e os determinantes do autogerenciamentoà 

eficácia da equipe definido por Cohen (1993);segundo, investigar o efeito do 

autogerenciamento sobre os resultados da eficácia da equipe proposto pelo modelo de Cohen: 

o desempenho da equipe e atitudes, e comportamento individual. Em particular, os 

pesquisadores estavam interessados em verificar como o autogerenciamento afeta a motivação 

dos indivíduos e acoesão das equipes. 

 

2.4.3Mapeamento sistemático sobre o uso do autogerenciamento em equipes de 

desenvolvimento de software 

 

O mapeamento sistemático de Cardozo (2012) teve como objetivo investigar o 

conhecimento existente sobre o autogerenciamento de equipes de desenvolvimento de 

software e entender qual a força das evidências encontradas. Esse objetivo é apoiado pelo 

entendimento da definição do autogerenciamento de equipes, dos efeitos que o 

autogerenciamento pode trazer e dos fatores que podem influenciar a equipe de trabalho, do 

ponto de vista dos pesquisadores no contexto da engenharia de software/desenvolvimento de 

software. 

As perguntas centrais dessa pesquisa foram: 
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a) QP1: O que se sabe atualmente sobre o autogerenciamento de equipes no 

desenvolvimento de software? 

b) QP2: Qual é a força da evidência em apoio a essas conclusões? 

Para responder à pergunta QP1, ela foi subdividida em mais três perguntas: 

1) QP1.1: Como autogerenciamento é definido nos estudos da área de Engenharia de 

Software? 

2) QP1.2: Quais são os efeitos do autogerenciamento nas equipes de desenvolvimento 

de software? 

3) QP1.3: Quais são os fatores técnicos, humanos e organizacionais que podem afetar o 

trabalho de equipes de software autogerenciadas? 

A pesquisadora encontrou nas buscas automáticas 33 estudos em cincoengenhos de 

busca; na busca manual, em treze engenhos de busca,encontrou 10 estudos, totalizando 43 

estudos. 

Após a análise dos 43 artigos, a pesquisadora chegou à conclusão de que: 

a) a popularidade do tema é apoiada por diversas pesquisas que sugerem que o 

autogerenciamento promove maior efetividade, com melhorias na qualidade do 

produto, na produtividade da equipe e na qualidade de vida no trabalho; porém, 

muitos pesquisadores apontam inconsistências nesses resultados. 

b) em contraste com esses resultados, pesquisas também sugerem que o 

autogerenciamento não aumentou todos os tipos de eficácia para todos os tipos de 

trabalho; isso significa que os resultados podem variar consideravelmente por 

fatores como as particularidades de cada tipo de trabalho, como as encontradas no 

contexto de desenvolvimento de software; 

c) o estudo identificou 25 características definidoras de uma equipe de software 

autogerenciada, 28 resultados de que equipes de software autogerenciadas podem 

promover e 93 fatores que podem afetar positiva ou negativamente o trabalho 

dessas equipes, sendo distribuídos entre fatores técnicos, fatores humanos e fatores 

organizacionais; 

d) apesar da quantidade significativa de estudos encontrados, apenas oito focam 

especificamente no autogerenciamento, significando que na literatura identificada 

ainda há escassez de estudos que abordem com profundidade o tema; 

e) o autogerenciamento de equipes de software apresentadiversas particularidades, 

necessitam de cuidado e de administração; isso torna o autogerenciamento difícil de 

ser implementado, com o risco de ser comprometido e, assim, prejudicar os 
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resultados de desempenho, caso essas particularidades não sejam bem 

administradas. 

Como trabalho futuro, a pesquisadoras levantou duas propostas: ampliar e atualizara 

base de dados, e pesquisar na prática nas organizações. 

2.4.4 Síntese dos trabalhos relacionados 

 

Para encerrar este capítulo, osQuadros2 a 9apresentam a síntese dos trabalhos 

apontados como relacionados nesta pesquisa. 

 

Quadro 2– Síntese dos trabalhos relacionados: objetivos 
 
Trabalhosrelacionados Objetivos 

Moe, Dingsøyr e Dybå 
(2008) 

Estudar as barreiras enfrentadas com a introdução da auto-organização em 
equipes de software que utilizam o método ágil de desenvolvimento. 

Monteiroet al. (2011) Estudar como uma equipe de software de autogestão funciona na prática e 
como os comportamentos da organização de software vão apoiar ou 
dificultar a eficácia de tais equipes. 

Cardozo (2012) Mapear o conhecimento existente na literatura sobre o autogerenciamento 
de equipes inseridas no contexto de desenvolvimento de software e 
analisar a força das evidências encontradas em apoio às conclusões. 

Fonte: Autoria própria 
 

Quadro 3– Síntese dos trabalhos relacionados: questões de pesquisa 

Trabalhosrelacionados Questões de pesquisa 
Moe,Dingsøyr e Dybå 
(2008) 

Quais são as barreiras da introdução da auto-organização em equipes no 
desenvolvimento de software ágil? 

Monteiro et al.(2011) QP1: Qual é o significado do autogerenciamento para o membro de uma 
equipe Scrum? 

QP2: Como funciona uma equipe de Scrum na prática com relação aos 
atributos do autogerenciamento? 

QP3: Como é que uma organização de software se comporta na prática 
no que diz respeito aos determinantes do autogerenciamento da equipe? 

Cardozo (2012) QP1: O que se sabe atualmente sobre o autogerenciamento de equipes no 
desenvolvimento de software? 

QP2: Qual é a força da evidência em apoio a essas conclusões? 

Para responder à pergunta QP1, ela foi subdividida em mais três 
perguntas: 

- QP1.1: Como autogerenciamento é definido nos estudos da área de 
Engenharia de Software? 

- QP1.2: Quais são os efeitos do autogerenciamento nas equipes de 
desenvolvimento de software? 

- QP1.3: Quais são os fatores técnicos, humanos e organizacionais que 
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podem afetar o trabalho de equipes de software autogerenciadas? 

Fonte: Autoria própria 
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Quadro 4– Síntese dos trabalhos relacionados: método de pesquisa 
 

Trabalhosrelacionados Método de pesquisa 

Moe,Dingsøyr e Dybå (2008) Estudo de caso único com enfoque holístico. 

Monteiro et al.(2011) Estudo de caso único com enfoque holístico. 

Cardozo (2012) Mapeamento sistemático. 

Fonte: Autoria própria 
 
Quadro 5– Síntese dos trabalhos relacionados:coleta de dados 

Trabalhosrelacionados Coleta de dados 
Moe,Dingsøyr e Dybå 
(2008) 

Observação-participante, incluindo, além da rotina de trabalho, fases e 
reuniões do processo de desenvolvimento do projeto. 

Monteiro et al.(2011) Entrevista e observação, além da rotina de trabalho, fases e reuniões do 
processo de desenvolvimento do projeto. 

Cardozo (2012) Utilização de busca automática e manual. 

Fonte: Autoria própria 
 
Quadro 6 – Síntese dos trabalhos relacionados: contexto 

 
Trabalhosrelacionados Contexto 

Moe,Dingsøyr e Dybå 
(2008) 

Entre os anos de 2006 e2007, uma equipe de uma empresa de software 
localizada na Noruega que introduziu o método ágil Scrum foi estudada. 

Monteiro et al.(2011) Em 2010, com uma equipe de uma empresa localizada no Brasil que 
utiliza o método ágil Scrum. 

Cardozo (2012) A pesquisadora encontrou nas buscas automáticas 33 estudos em cinco 
engenhos de busca; na busca manual, em treze engenhos de 
busca,encontrou 10 estudos, totalizando 43 estudos. 

Fonte: Autoria própria 
 
 
Quadro 7 – Síntese dos trabalhos relacionados: resultados 
 
Trabalhosrelacionados Resultados 

Moe,Dingsøyr e Dybå 
(2008) 

A barreira mais importante encontrada foi: habilidade altamente 
especializadados desenvolvedores e a correspondente divisão de trabalho. 
Além disso, a redução da autonomia externapode ser uma barreira 
importante para a introdução de auto-organização de equipes. 

Monteiro et al.(2011) Em relação àpergunta QP1, o autogerenciamento dá o poder de liberdade 
para tomar decisões no projeto,facilitando a resolução de problemas. Já 
para a QP2 e QP3, encontraram-se evidências de 17 determinantesde 
Susan Cohen (1993) na equipe e na organização pesquisada. 

Cardozo (2012) Esses estudos permitiram a identificação de 25 característicasdefinidoras 
de uma equipe de software autogerenciada, 28 resultados promovidos por 
essas equipes e 93 fatores que podem afetar seu trabalho, dentre fatores 
técnicos, humanos e organizacionais. 

Fonte: Autoria própria 
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Quadro 8 – Síntese dos trabalhos relacionados: limitações 
 

Trabalhosrelacionados Limitações 
Moe,Dingsøyr e Dybå 
(2008) 

 
Não apresentado. 

Monteiro et al.(2011)  
Não apresentado. 

Cardozo (2012) Possível viés introduzido pelos pesquisadores na seleção dos estudos e a 
imprecisão na extração dos dados. 

Cobertura limitada de estudos para a área de investigação, em que, na 
construção da String de Busca, com a identificação das palavras-chave e 
sinônimos que a constituem, existe o risco de omissão de estudos 
relevantes para a pesquisa. 

Fonte: Autoria própria 
 

Quadro 9 – Síntese dos trabalhos relacionados: conclusões 
 

Trabalhosrelacionados Conclusões 
Moe,Dingsøyr e Dybå 
(2008) 

Conclui-seque a principal barreira da introdução ao autogerenciamento é a 
concentração em habilidades especializadas.  

O estudo sugere que sejam feitas mais pesquisas no sentido de descobrir 
novas barreiras na introdução a equipes ágeis.  

 

Monteiro et al.(2011) 

 

Encontraram-se provas da existência de 17 determinantes no contexto 
estudado. Os resultados preliminares parecem indicar que a adoção de um 
método de desenvolvimento ou gestão ágil tem uma interação complexa 
com os determinantes da eficácia de equipes da autogerenciáveis. Loops de 
feedback parecem existir entre a adoção da metodologia e da existência de 
determinantes. 

 

Cardozo (2012) Identificaram-se algumas lacunas no que diz respeito à profundidade da 
abordagem dada ao tema e à origem das evidências apontadas nos estudos. 
Portanto, ainda há escassez de estudos que abordem o tema com 
profundidade. Porém, é possível concluir que as equipes de software 
autogerenciadas apresentamdiversas particularidades que, se não forem 
bem administradas, comprometem o autogerenciamento e podem 
prejudicar os resultados de desempenho. 

Fonte: Autoria própria 
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o quadro metodológico selecionado para 

esta pesquisa(Quadro 10). Na Seção 3.1,descreve-se o planejamento do estudo de caso. Na 

Seção 3.2, apresenta-sea preparação utilizada para a elaboração dos instrumentos 

adotadospara a coleta dos dados. Na Seção 3.3,apresentam-se os instrumentos de coleta dos 

dados utilizados. As informações sobre o procedimento de análise dos dados utilizadoestão na 

Seção 3.4; aslimitações e a análise de validade apresentam-se na Seção 3.5. 

 

Quadro 10 – Quadro metodológico 
 

Método Estudo de caso 
Objetivo primário Exploratório 

“Descobrir o que está acontecendo, buscando novas idéias e gerar 
idéias e hipóteses para novas pesquisas.” (RUNESON; HÖST, 2009, 
p. 135, tradução nossa). 
 

Perspectiva Interpretativa 
 “Tentativas de compreender os fenômenos através da interpretação 
dos participantes de seu contexto.”(RUNESON; HÖST, 2009,p. 135, 
tradução nossa). 
 

Dado primário Qualitativo 
 “Os dados qualitativos são representados com palavras e imagens, e 
não por números [...]. Os resultados são mais ricos e informativos.” 
(SEAMAN, 1999, p. 557, tradução nossa). 
 

Desenho Flexível 
 “Em um processo flexível os principais parâmetros do estudo pode 
ser alterado durante o curso” (RUNESON; HÖST, 2009, p. 136, 
tradução nossa). 
 

Triangulação Triangulação dos dados 
 “Mais de uma fonte de dados ou os dados são coletados em 
momentos diferentes.” (RUNESON; HÖST, 2009, p. 136, tradução 
nossa). 
 

Técnica de coleta Primeiro nível ou direta 
 “O pesquisador está em contato direto com o sujeito e os dados são 
coletados em tempo real.”(RUNESON; HÖST, 2009, p. 144, tradução 
nossa). 

Fonte: Autoria própria 
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3.1 DESENHO 

 

Antes de iniciar a explicação de como a pesquisa foi desenvolvida, é necessário 

relembrar o principal objetivo desta pesquisa, uma vez que foi baseado nele que se escolheu o 

método. 

Por conseguinte, esta pesquisa tem como objetivo principal: Construir uma teoria 

explanatória da efetividade de equipes de desenvolvimento de software no contexto de uma 

empresa de software. 

Para atingir esse objetivo, classificou-se apesquisa, de acordo comsua natureza, como 

aplicada,pois o objetivo é gerar conhecimento dirigido à explicação ou solução de problemas 

oriundos da prática da engenharia de software. A natureza dos dados é, principalmente, 

qualitativa, mas também se utilizarão dados de natureza quantitativa. 

Apesquisa também se classificacomo exploratória, pois visa proporcionar maior 

familiaridade com o fenômeno estudado (efetividade em equipes de desenvolvimento de 

software) e elaborar hipóteses. O método de abordagem é indutivo e o método de 

procedimento será o estudo caso (YIN, 2003; RUNESON; HÖST, 2009). 

O estudo de caso investiga um fenômeno contemporâneo no seu contexto natural 

(YIN, 2003), sendo adequado para estudar os problemas reais da engenharia de software com 

suas complexas interações das pessoas e tecnologias (RUNESON; HÖST, 2009).  

As perguntas de pesquisa investigam coletivos de pessoas nos seus aspectos culturais, 

sociais e comportamentais, requerendo um enfoque qualitativo (MERRIAM, 2009). 

De acordo com Runeson e Höst(2009), um estudo de caso compõe-se de cinco etapas: 

(1) desenho, quando os objetivos são definidos e o estudo de caso é planejado; (2) preparação 

para a coleta de dados, quando procedimentos, instrumentos e protocolos para coleta de dados 

são construídos e pré-testados; (3) coleta dedadosquando, pela utilização dos instrumentos e 

protocolos, coletam-se e preparam-se os dados para a fase de análise; (4) análise de dados; (5) 

relatório de resultados. 

Segundo Yin (2003), um estudo de caso pode ter vários desenhos de acordo com o 

número de contextos estudados e o número de unidades de análise (Figura 3). Neste projeto, o 

contexto é umaempresa ou organização de desenvolvimento de softwaree asunidades de 

análisesãosuas equipes de software. Sendo, assim, classificada como incorporada, pois tem 

mais de uma unidade de análise, e de único caso, uma vez que esta pesquisa só utilizará uma 

única empresa, contexto. 

Figura 3 – Tipos básicos de projetos para estudo de caso segundo Yin 
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Fonte: Yin (2003). 
 

Nesta pesquisa a empresa selecionadapara estudo de caso foi apelidada de CASOcom 

a finalidade de preservar sua identidade (Quadro 11). 

 

Quadro 11 –Estudo de caso 
 
Empresa Pesquisadora Descrição 

CASO Isabella Rossiley Moreira dos 
Santos 

Empresa de software. 

Fonte: Autoria própria 
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3.1.1Etapas da pesquisa 

 

Com o foco em responder às perguntas da pesquisa, este estudo iniciou-se com a 

seleção da empresa, uma vez queo principal objetivo desta pesquisa é estudar a efetividade em 

equipes de desenvolvimento de software em um contexto de empresas de software. 

Após a seleção, convidou-se a empresa objeto do estudo de caso; em 

seguida,procedeu-se à assinatura dos termos de autorização para a realização da 

pesquisa.Feito isso, iniciou-se a elaboração do roteiro das entrevistas sobre o levantamento do 

contexto da empresa e da observação. 

Realizadas as entrevistas sobre o contexto organizacional, com o gerente de projetos e 

o diretor da empresa, identificaram-se as equipes e, consequentemente, os participantes para 

esta pesquisa. 

Definidos osparticipantes, a pesquisadora fez uma apresentação na empresa com a 

participação de todas as pessoas envolvidas na pesquisa, com o intuito deexplicar a pesquisa, 

distribuir e recolher os termos de consentimento assinados. 

Logo em seguida, distribuíram-se os questionários sobre o potencial motivador do 

trabalho(PMT)para todos os participantes, exceto para o diretor da empresa. 

A etapa seguinte foi o início das observações e a elaboração do roteiro de entrevistas 

para os membros das equipes e os gerentes de projetoscom vista a levantar o comportamento 

da equipe, o processo de desenvolvimento das atividades da equipe e o envolvimento da 

empresa e do gerente com a equipe.Com esse roteiro, coletaram-se os principais dados que 

responderam às perguntas desta pesquisa. 

Após os ciclos das observações e das entrevistas, aplicaram-se os questionários sobre 

coesão e o perfil da equipe, os quais foram entregues aos membros das equipes e aos gerentes 

de projetos. 

Finalizada a fase de coleta de dados,deu-se início ao processo de análise com 

procedimento de groundedtheory, queutiliza as três formas de codificação (aberta, axial e 

seletiva), além da realização do processo de triangulação entre os dados coletados nas 

entrevistas, nas observaçõese nos questionários, com as teorias sobre a efetividade em equipes 

autogeridas. 

Concluída essa fase, iniciou-se a geração dos resultados, a qual compreendeu a criação 

do modelo sobre a efetividade de equipes de desenvolvimento de software e também as 

respostas àsduas perguntas de pesquisa. 
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Para finalizar, desenvolveu-se o relatório sobre os resultados encontrados, seguindo-se 

uma apresentação da pesquisa com os resultados a todos os participantes. Essa apresentação 

também teve a finalidade de recolher o feedback e membercheckingdos participantes. 

 

Figura 4 – Etapas da pesquisa 
 

 
Fonte: Autoria própria. 
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3.2 PREPARAÇÃO PARA A COLETA DE DADOS 

 

A preparação para a coleta dos dadosiniciou-se com a construção e definição dos 

instrumentos de coleta utilizados. Para esta pesquisa,utilizaram-se os seguintes instrumentos: 

roteiro de entrevista semiestruturado, guia de observação e questionários sobremotivação, 

coesãoe identificação de perfis.  

O roteirodas entrevistas, o guia da observação e os questionários estão mais bem 

explicados no protocolo desta pesquisa (APÊNDICEA). 

 

3.2.1Roteiro de entrevista semiestruturada 

 

Neste estudo de caso, o tipo de entrevista adotado foi a entrevista semiestruturada, em 

que se planejam e listam as questões em um roteiro, mas com a possibilidade de não serem 

realizadas na mesma ordem em que estavam listadas. 

Elaboraram-se quatro tipos de entrevista semiestruturada: duas para o entendimento do 

contexto organizacional em que a pesquisa realizou-se, e duas focadas no entendimento das 

equipes.  

Classificou-se cada pergunta criada segundo um conjunto de seis tipos conforme 

Merriam (2009): 

(1)Experience–são questões para obter informações de comportamento ou experiência 

do entrevistado. 

(2)Opinion– questões quando o interesse do pesquisador é obter a opinião ou crença 

referente a alguma coisa por parte do entrevistado. 

(3)Feeling– esse tipo de questão foca na dimensão afetiva humana do participante, 

quando o entrevistador procura adjetivos como respostas, exemplo: alegre, medo, 

intimidado, comprometimento, distraído, etc. 

(4)Sensory– similar às questões de experiência e comportamental, porém, com um 

foco maior em saber sobre o que o entrevistado ouviu, escutou, tocou, etc. 

Denotando o lado sensorial do indivíduo. 

(5)Knowledge– esse tipo de questão visa obter do participante seu conhecimento sobre 

alguma situação. 
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(6) Background– questões para ter uma visão geral do entrevistado como idade, renda, 

escolaridade, tempo de trabalho. Em muitos estudos,é relevante obter do 

entrevistado esse tipo de pergunta. 

Além disso, os roteiros tiveram como base para sua organização os grupos de 

perguntas do artigo deHackman (1987), cujo trabalho relata o desenho do trabalho em equipe, 

além de fornecer um modelo conceitual para integrar e ampliar o conhecimento sobre esse 

assunto. O autor fornece, também, nesse seu trabalho algumas orientações para ações de 

estruturação, suporte e gerenciamento das equipes nas organizações.  

Além da organização segundo o trabalho de Hackman (1987), os roteiros de 

entrevistas tiveram comobase para a elaboração das suas perguntas o modelo sobre a 

efetividade de equipe deYeatts e Hyten (1998),pois este baseou-seem outros modelos sobre 

efetividade, além de terem sido realizados dez estudos de caso em diversos contextos. 

Tomando-se por base essemodelo da efetividade,organizaram-se as perguntas das 

entrevistas em sete grupos: 

(1)Team MemberCharacteristics; 

(2)Team Design Characteristics; 

(3)Team Synergy; 

(4)Environment; 

(5)WorkProcess; 

(6)Resources; 

(7)Team Effectiveness. 

 

3.2.2 Guia de observação 

 
O Quadro 12 descreve o tipo de modalidade de observação utilizada na pesquisa. 

 
Quadro12– Modalidade da observação. 
 

Tipo de observação 
Participante natural: o observador é parte do grupo que 
investiga. 

Quanto ao meio utilizado Observação estruturada. 

Quanto à participação do observador Observação participante. 

Quanto ao número de observações Interações. 

Quanto ao lugar onde se realiza a 
observação 

 

Observação realizada na vida real. 

 
Fonte: Autoria própria, com base em Barros e Joslin (2006). 
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Utilizou-se o guia de observação nos seguintes momentos de interação conforme o 

Quadro 13: 

 

Quadro13– Momentos observados 
 

Momentos observados Participante Observados 

Dia adia. 
 
Líder da equipe/ Equipe. 

 
Gerente de Projeto/Membros das 
equipes que estarão presentes. 

Reunião de acompanhamento. 
 
Líder da equipe/ Equipe. 

Gerente de Projeto/Membros das 
equipes que estarão presentes. 

Reunião de consultores/ 
diretores com a equipe. 

Diretores/ Líder da 
equipe/ Equipe. 

 
Diretores/ Gerente de Projeto/ 
Membros das equipes que estarão 
presentes. 

 
Reunião de alinhamento com 
todos os membros da empresa. 

Diretores/ Líder da 
equipe/ Equipe. 

Diretores/ Gerente de Projeto/ 
Membros das equipes que estarão 
presentes. 

 
Fonte: Autoria própria. 
 

3.2.3 Questionários 

 

Aplicaram-se quatro questionários para caracterizar os participantes e melhor entendê-

los.  

 

3.2.3.1Potencial Motivador do Trabalho (PMT) 

 

O Potencial Motivador do Trabalho (PMT), adaptado para a língua portuguesa 

(PEDROSO et al, 2010),indica o grau em que se considera o trabalho significativo, fomenta a 

responsabilidade e promove o conhecimento dos resultados. 

Asquestões têm enfoque em cinco dimensões: 

(1) variedade da tarefa– quanto um emprego requer variedade de atividades na 

execução do trabalho, utilização de diferentes habilidades e talentos do 

trabalhador; 

(2) identidade da tarefa– quanto se exige que os trabalhadores realizem atividades 

completas, isto é, atividades que têm um início em um fim lógico; 

(3)significância da tarefa– quanto o resultado de um emprego impacta na vida ou no 

trabalho de outras pessoas, tanto na própria organização comoexternamente a esta; 
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(4)autonomia– quanto um trabalho fornece liberdade, independência e privacidade, de 

forma que o trabalhador possa programar seu trabalho e determinar os 

procedimentos que serão empregados para realizá-lo; 

(5)feedback–grau com o qual a execução das atividades laborais proporcionam ao 

trabalhador a retroação de informações precisas e claras sobre seu desempenho no 

trabalho. 

Ele é um instrumento com questões objetivas, e asrespostas são dispostas em uma 

escala tipo Likert de sete elementos.Depois de serem feitos os cálculos, comas devidas 

inversões de valores, o escore máximo que o resultado pode assumir é de 343, enquanto o 

escore mínimo é 1. Portanto, a pontuação do PMT varia entre 1 e 343; e,  de acordo com 

Hackman e Oldham (1974 apud PEDROSO et al., 2010), utiliza-se o valor 125 como ponto de 

referência. Os valores iguais ou superiores a 125 se consideram satisfatórios; enquanto os 

valores inferiores a 125, consideram-seinsatisfatórios. 

 

3.2.3.2Identificação do perfil de comportamento no trabalho em equipe 

 

O questionário Team Role Self Perception Inventory(TRSPI), criado por Meredith 

Belbin nos anos 1970, tem comoobjetivo coletar, de forma estruturada, as informaçõessobre 

as atividades e os perfis do comportamento dos profissionais no seu trabalho em equipe 

(BELBIN, 1981).  

Belbin(1981) identificou, em suas pesquisas originais, oitotipos de padrão de 

comportamento: Implementer, Team Worker, Monitor Evaluator, Co-ordinator, Plant, 

Shaper,Resource InvestigatoreCompleterFinisher(Figura 5). 
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Figura 5 – Caracterização dos papéis do time  
 

 
 
Fonte:Silva e César (2009), traduzido do trabalho de Belbin (1981). 
 
 

Para cada característica, existe um conjunto de perguntas. Depois de ter sido feito o 

somatório total dos valores das respostas, que variam entre -3 a +3, das56 perguntas, aquela 

característica que obteve o maior valor descreve o perfil de comportamento em equipe 

preferido do respondente.  

 

3.2.3.3Coesão 

Os questionários sobre coesão de equipes formam-se pela junção de dois 

questionários: GroupEnvironmentQuestionnaire (GEQ), desenvolvido por Carron, Widmeyer 

e Brawley (1985) e PerceivedCohesion (PCS), criado por Bollen e Hoyle (1990).  

O GEQcriou-se para medir a coesão do ambiente de trabalho em equipe a partir da 

percepção social, e se forma por duas dimensões, que são: GroupIntegration (GI), que reflete 

a união como otodo edo grau de unificação com o grupo; e IndividualAttractionstotheGroup 

(ATG), que reflete a motivação pessoal do indivíduo para permanecer no grupo, bem como 
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seus sentimentos pessoais sobre o grupo. Para os dois tipos, analisaram-se dois componentes 

que são:task (T) e social (S)– Figura 6. 

 

Figura 6 – Elementos formadores do questionário GEQ 
 

 

Fonte: Carron, Widmeyer e Brawley (1985) 
 

A Escala de Coesão Percebida–PerceivedCohesionScale (PCS)–, criada por Bollen e 

Hoyle (1990), tem comoobjetivo mensurar a percepção do indivíduoem relação à integridade 

da equipe. Ela se baseia em duas dimensões: Sense of Belonging (b), que é o sentimento de 

que pertence àequipe, o qual é fundamental para a existência do trabalho em grupo, e Feelings 

of Morale (m) que é o sentimento moral, que resume a resposta positiva e negativa da 

percepção emocional de um grupo(Figura 7). Por causa das consequências motivacionais de 

afeto, o reconhecimento dessa dimensão da percepção de coesão é essencial. 
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Figura 7 – Elementos formadores do questionário PCS 

 

 
Fonte: Bollen e Hoyle (1990). 

 

Às24 perguntas (GEQ + PCS), o participante pôde dar sua resposta dentro de uma 

escala que varia entre-3 a +3, em que -3 significa “discordo totalmente” e o +3, “concordo 

totalmente”.No final, fez-se uma operação matemática para cada elemento que forma cada 

questionário. O cálculo final compreenderá na soma das respostas dos integrantes de 

cadaequipe para cada dimensãode cada instrumento separadamente (QUADRO 14). 

Quadro 14 – Escala dos resultadosque cada dimensão pode ter. 
 

ATG-t ATG-s GI-t GI-s PCS - b PCS-m 

-12 a + 12 -15 a +15 -15 a +15 -12 a + 12 -9 a +9 -9 a +9 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.3 COLETA DOS DADOS 

 

A primeira coleta de dados realizou-se por meio da entrevista sobre o conhecimento 

do contexto, quando foram entrevistados, em momentos diferentes, o diretor executivo da 

empresa, que é o líder da organização, e o gerente de projetos, líder da equipe. Após os dados 

coletados, realizou-se a transcrição dos áudios e deu-se início à codificação dos dados. 

Finda essa fase, começou a observação das reuniões e do dia a dia de trabalho das 

equipes. As observações iniciais trouxeraminformações e questionamentos necessários para a 

elaboração do roteiro das outras entrevistas com os membros das equipes e os gerentes de 

projeto das equipes.  
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O roteiro da entrevista dos membros foi definido e validado, e um novo ciclo de 

entrevistasrealizou-se. Depois de coletados, transcritos e codificados os dados, houve a 

necessidade de se realizar novas observações e entrevistas, criando-se, assim, ciclos de 

entrevistas e observações, até que não surgisse mais nenhum questionamento da pesquisadora. 

 

Figura 8 – Ciclo de coleta de dados: observação/entrevista 
 

 
Fonte: Autoria própria. 
 

Aplicou-se o questionário PMTentre a fase das entrevistas sobre o contexto e das 

observações. Já os questionários sobre coesão e identificação de perfis, aplicaram-se depois 

de encerrados o ciclo das entrevistas e das observações, pois eles poderiam influenciar as 

respostas dos entrevistados.Aplicaram-se os questionários a todos os membros das equipes e 

aos gerentes de projeto de cada uma delas. 

Finalizada a aplicação dos questionários, encerra-se a fase de coleta dos dados. 

 

3.4PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise de dados em pesquisa qualitativa é, em geral, realizada concomitantemente 

com o processo de coleta dos dados (MERRIAN, 2009, p. 165). Portanto, é possível que 

existam diversos ciclos de coleta-análise-síntese durante a condução do estudo de caso.  

A diversidade das fontes de informaçõesé necessária para aumentar a confiabilidade e 

validade dos resultados a partir da triangulação de dados. 

Para cada entrevista e momento observado, deram-se códigos que tiveram como 

finalidade identificar o tipo de entrevista realizada e o momento em foi observado. Isso 

facilitará na fase de análise e síntese dos dados coletados. 

Nos Quadros 15 e 16, descrevem-se os códigos: 
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Quadro 15 – Código das entrevistas 
 

Código das 
entrevistas 

Tipo de entrevista Participante Entrevistado 

E1 
 
Entrevista de 
conhecimento. 

 
Líder da equipe/líder da 
organização. 

Líder da organização e GP*. 

E2 

 
Entrevista com os 
membros: líderes 
da equipe/ Equipe. 

Líder da equipe/ Equipe. 

 
Gerente de Projetos/ Membros 
das equipes que estarão 
presentes. 

Fonte: Autoria própria 
* Gerente de projeto 
 

Os códigos serão ampliados de acordo com o número de membros entrevistados. 

 

Quadro16 – Código dos momentos observados 

Código da 
observação 

Tipo de observação Participante Observados 

O1 Diaadia. 
Líder da equipe/ 
Equipe. 

GP/Membros das equipes que 
estarão presentes. 

O2 
Reunião de 
acompanhamento. 

 
Líder da equipe/ 
Equipe. 

 
GP/Membros das equipes que 
estarão presentes. 

O3 
Reunião com consultores/ 
diretores e a equipe 

Diretores/Líder da 
equipe/ Equipe. 

Diretores/ GP/Membros das 
equipes que estarão presentes. 

O4 Reunião de alinhamento. 
 
Diretores/Líder da 
equipe/ Equipe. 

Diretores/ GP/Membros das 
equipes que estarão presentes. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Para esta pesquisa, utilizou-se como instrumento de análise e validação dos dados a 

triangulação dos dados, e como procedimento de análise para os dados, o groundedtheory. 

A triangulação dos dados consiste em confrontar três tipos de fonte de dados. Ela foi 

feita confrontando a teoria e os modelosencontrados na literatura, com o que foi 

proclamadopelos participantes e com o que é realmente praticado pelos participantes. Isso 

servirá para aumentar a validade dos dados da pesquisa. 
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Figura 9 – Desenho da triangulação dos dados para a análise dos dados 
 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Cada equipe estudada teve sua análise dos dados separadamente. Depois de encerrada 

a fase de codificação, escreveu-se uma história final que terá como objetivo reunir os dados 

de todas as equipes, formando um único caso.  

 

3.4.1 GroundedTheory 

 

A GroundedTheory,ou teoria fundamentada em dados, é um procedimento de análise 

de dados que se utiliza de categoriasque servirão para elaborar e fundamentar a teoria final.   

Para esta pesquisa, utilizou-se um conjunto inicial de códigos que dizem respeito aos 

atributos que caracterizam o comportamento da equipe, do líder e da organização, e alguns 

aspectos sobre a efetividade da equipe. Essas categorias iniciais serviram para começar o 

processo de codificação e a geração de novas categorias.  

Essas categorias tambémajudaramna formulação das hipóteses e das teorias, 

eauxiliaramna fase dos resultados, com a construção do modelo sobre a efetividade de equipes 

de desenvolvimento de software. 

 

3.4.2Procedimento de codificação 

 

Após a coleta dos dados das entrevistas e das observações, transcreveram-se os dados; 

em seguida, iniciou-se o processo de codificação. Para essa fase de codificação, utilizou-se a 

ferramentaNVivo 7, que serviu para a criação dos códigos e categorias; além derelacionar as 
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categorias com as perguntas de pesquisa. O início desse processo se deu com a 

codificaçãoaberta, que é uma série de passos analíticos, cuja finalidade é a identificação de 

categorias com suas propriedades e dimensões.  

O passo inicial é a rotulação de conceitos, por meio de pedaços quebrados do texto, 

por exemplo, trechos de transcrição de entrevistas. Esses pedaços de textotranscritos recebem 

um conceito, que é um nome que os representam dentro do contexto da pesquisa, podendo ser 

uma palavra, uma linha, uma frase ou um parágrafo que foi conceituadocom a identificação 

dos dados de incidentes, ideias, eventos, atos, acontecimentos ou fatos (STRAUSS; CORBIN, 

2008, p. 103-107; FLICK, 2009, p.277-279). 

Nestapesquisa há alguns códigospredefinidos, pois,como o objetivo é construir uma 

teoria explanatória da efetividade de equipes de desenvolvimento de software no contexto de 

uma empresa de software, e pelo fato de já existirem alguns modelos sobre a efetividade em 

outros tipos de equipes,foramesses modelos que deram início aos códigos utilizados dentro do 

processo de codificação aberta. Os outros códigos surgiramconforme a extração dos dados for 

desenvolvida. No fim de cada extração, verificaram-se e agruparam-se os códigos que tiveram 

o mesmo significado, gerando, assim, categorias.  

Depois de encerradaa fase de codificação aberta, já com as categorias montadas, 

iniciou-se a codificação axial, que tevecomo objetivo relacionar as categorias resultantes da 

codificação aberta com suas subcategorias, com o objetivo de dar maior poder explanatório 

sobre os fenômenos. 

Com a identificação do relacionamento entre as categorias e associação com suas 

subcategorias, e ainda com a utilização do mecanismo paradigma, a pesquisadora começou a 

identificar as condições, ações/interações e consequências entre eles. Essas declarações 

iniciais sobre o relacionamento das categorias e subcategorias serviram para levantar as 

hipóteses para cada equipe estudada. 

O último passo da fase de codificação é a codificação seletiva, em queocorreu a 

integração e o refinamento das categorias a fim de descrever uma teoria final e o modelo para 

cada equipe estudada. Essa descrição da teoria se deupor meio da identificação e do 

relacionamento de uma categoria central com as demais categorias identificadas em todo o 

processo.  

A pesquisadora descreveu uma história para cada equipe pesquisada e, no final, foi 

escrita uma história que identificou o caso estudado, em que se integrou a história de todas as 

equipes e a criação do modelo sobre a efetividade de equipes de desenvolvimento de software. 
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3.5 LIMITAÇÕES E ANÁLISE DE VALIDADE DO MÉTODO/TEORIAS 

 

A validade e qualidade de um projeto de pesquisa, bem como os resultados 

apresentados, necessitam de uma verificação quanto à sua confiabilidade, a fim de minimizar 

as possibilidades de viés e de subjetividades do ponto de vista dos pesquisadores. Por isso, a 

questão da validade deve ser tratada logo no início de um projeto de pesquisa (YIN, 2003; 

RUNESON; HÖST, 2009). 

Existem diversas formas de validar uma pesquisa. Para esta pesquisa, escolheu-se a 

classificação de Merriam (2009). Aautora aborda algumas táticas para a validade de uma 

estudo de caso, que são: credibilidade (em vez de validade interna), coerência (em vez de 

confiabilidade) e possibilidade de transferência (em vez de validade externa). 

• Credibilidade: o problema central é como a prova de que os resultados são 

confiáveis como os dados são apresentados. Para aumentar a credibilidade, 

usamos triangulação por ter dados coletados de participantes com diferentes 

funções e usando várias técnicas de coleta de dados dentro de cada caso. 

• Coerência: uma questão importante na pesquisa qualitativa é saber se os 

resultados são consistentes com os dados coletados. Para aumentar a 

consistência, usamos a triangulação na coleta de dados e análise dentro de cada 

caso. 

• Possibilidade de transferência: é um entendimento comum, em pesquisas 

qualitativas, que a generalização dos resultados da pesquisa deve ser realizada 

pelo leitor ou usuário do estudo. Nesse sentido, o leitor ou usuário pode decidir 

até que ponto os resultados podem ser aplicados a outras situações. O 

pesquisador tem que aumentar a possibilidade de outra pessoa "transferir" os 

resultados. A estratégiaempregada para melhorar a transferibilidade foi tentar 

fornecer uma rica descrição do método de pesquisa, do contexto em que a 

pesquisa foi realizada, e dos próprios resultados. 

 

4.RESULTADOS 

 

Neste capítulo descrevem-se os resultados encontrados na pesquisa. Na Seção 

4.1,apresentam-se as etapas da execução da pesquisa, dando-se prioridade, à fase e análise da 

coleta dos dados. Já na Seção 4.2, encontram-se as informações sobre o contexto em que a 
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pesquisa está inserta, assim como a análise e o modelo da efetividade gerado para cada equipe 

estudada. 

 

4.1 EXECUÇÃO 

 

Nesta seção, descrevem-seos passos para a execução dapesquisa, desde o momento da 

escolha da empresa objeto de estudo de caso, assim como suas equipes, até o processo de 

coleta de dados, com a aplicação dos questionários e realizaçãodas entrevistas. 

 

4.1.1 Descrição do contexto 

 

A escolha da empresa se deve ao fato de que ela contacom diversas equipes de 

desenvolvimento de software, e cada uma dessas equipes tem características organizacionais e 

estrutura de trabalho diferentes. Além desse fator, a pesquisadora, por trabalhar na 

organização, teve livre acesso aos dados, o que facilitou a coleta de dados mais ricos por um 

período de tempo mais longo. 

A empresalocaliza-se na área chamada Porto Digital, o polo de desenvolvimento de 

softwares criado em 2000, na cidade do Recife, estado de Pernambuco, Brasil. A empresa 

surgiu em 2008, graças a um consórcio de cinco empresas, também localizadas nessa área, em 

2008, em razão de uma demanda da Secretaria de Educação do Governo do Estado de 

Pernambuco.O projeto tinha como objetivo desenvolver uma plataforma que integrasse jogos 

e educação, tendo como usuários alunos, professores e gestores das escolas públicas estaduais 

do Estado. 

Em 2010, a empresa foi oficialmente fundada e o mesmo projeto continuou sendo 

desenvolvido por ela, porém com um número maior de clientes de outros estados do Brasil.A 

plataforma também sofreu alterações, inserindo em 2011 uma rede social e novos tipos de 

jogos. 

O produto atualtem como objetivo usartecnologias educacionais lúdicaspara promover 

maior integração dos alunos com a escola, no propósito de elevar o nível de aprendizado dos 

alunos. Além disso, ajuda as secretarias de educação na identificação, de forma mais 

pontual,das deficiências de cada escola presente na plataforma.  

Em relação à sua estrutura organizacional, por ser uma empresa recente, start-up, 

ainda não tem todos os seus processos organizacionais bem formalizados, e pelo fato de que 
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seu surgimento tenha vindo por intermédio de um consorcio, a cultura organizacional ainda 

não foi caracterizada, pois cada funcionário ainda mantém resquício da empresa à qual 

pertencia, e por isso a dificuldade em implantar a cultura própria da empresa. 

Atualmente, a empresa mantém no seu quadro de funcionários 38pessoas; dentre 

esses, são 12 contratados por meio do Projeto RHAE do CNPq. Os demais funcionários são 

regidos pela Consolidação das leis do Trabalho (CLT).  

O organograma da empresa estrutura-se conforme apresentado na Figura 10. 

 

Figura 10 – Organograma da empresa objeto do estudo de caso 
 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

As equipes selecionadas para pesquisa foram aquelas envolvidas diretamente com o 

desenvolvimento e aprimoramento do produto. Além dos seus gerentes de projetos e do 

diretor executivo da empresa.Dentre as equipes existentes na empresa, as que se encaixavam 

no critério acima são: CLT 1, CLT 2, RHAE 1 e RHAE 2. 

Todas as equipes, de alguma forma, trabalham com o desenvolvimento do software, 

seja melhorando-o ou construindo-o. As equipes CLT 1 e CLT 2 seguem o regime de 

contratação celetista, quer dizer, essas equipes são contratadas diretamente pela empresa.  

Já as equipes do Projeto RHAE,recebem recursos do órgão de pesquisa CNPq, pois a 

empresa, mediante um edital de seleção, teve seu projeto aprovado.Essas equipes não têm 

vínculo empregatício com a empresa. 

 

4.1.2Execução da pesquisa 
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A essas equipes, aplicaram-sequatroquestionários do tipo quantitativo para: 

identificaçãodo potencial motivador do trabalho, que é a motivação da equipe e dos seus 

gerentes; dois questionários, cujo objetivo foi medir o que os membros acham sobre a coesão 

da sua equipe; por último, um questionários sobre o perfil de cada membro da equipe e do 

líder da equipe.  

Aplicou-se o questionário sobre motivação, em papel, a 18 membros da equipe, e 

todos os questionários foram respondidos. Sobre o perfil da equipe e coesão, aplicaram-se 16 

questionários,via e-mail, obtendo-se resposta de 15 membros. Essa diferença da quantidade de 

questionários respondidos se dá pelo fato de que, durante a pesquisa, alguns membros 

deixaram a empresa. 

Após a aplicação dos questionários, as respostas forampassadas para uma planilha 

desenvolvida na ferramenta do EXCEL, contabilizando-se, então, as respostas obtidas. No 

final, geraram-se as classificações de acordo com o tipo de questionário.  

Nas entrevistas semiestruturadas,envolveram-se 12membros das quatro equipes, mais 

3 gerentes de projetos e um diretor executivo. Utilizou-se equipamento de gravação para 

gravar o áudio das entrevistas e o Microsoft Office Word para tomar nota das entrevistas, nas 

quais o tempo despendido variou entre trinta minutos e duas horas e trinta minutos. No final 

dessa etapa, contabilizaram-se 17 entrevistas. Após cada entrevista, transcrevia-se a gravação 

e fazia-se a codificação com a utilização da ferramenta Nvivo 7. 

Já as observações, realizaram-se em cada uma das equipes isoladamente e em 

conjunto. Contabilizaram-se 19 observações: relacionadas com a rotina de trabalho da equipe 

foram 14 observações; nas reuniões de acompanhamento foram 3, na reunião com os 

consultores da empresa fez-se 1 observação e 1 na reunião de alinhamento com a participação 

de todos os membros da empresa, incluindo o diretor executivo.  

Nas observações, contou-se com a ajuda do guia de observação; após cada uma delas, 

realizava-se a transcrição, em seguida, a codificaçãoutilizando-se a ferramenta Nvivo 7. 

Os detalhes das ferramentas utilizadas nesse processo de coleta e análise dos dados 

estão inscritos no Quadro 17. 

 
Quadro 17– Ferramentas utilizadas para o processo de coleta e análise dos dados 

 
Atividade Ferramenta Endereço eletrônico 

Coleta de dados 

Celular Samsung chat GT-
S3350 

www.samsung.com 

Microsoft Office Word www.microsoft.com 

Transcrição Microsoft Office Word www.microsoft.com 
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Análise dos dados 

Microsoft Office Word 
www.microsoft.com 

Microsoft Office Excel 

Nvivo 7 www.qsrinternational.com 

 
Fonte: Autoria própria. 
 

O Quadro 18apresenta um resumo da duração de todas as entrevistas, bem como a 

quantidade resultante de páginas transcritas.O código de cada participante foi atribuído de 

forma aleatória, e varia entre M01 e M21. 

 

Quadro 18 – Duração das entrevistas 
 

Participante Tipo de roteiro de 
entrevistas 

Duração da entrevistas 
(hh:mm:ss) 

Páginas 
transcritas 

M01 E2 00:52:56 17 

M02 E2 01:40:22 26 

M03 E1 00:31:07 10 

M04 E2 01:23:44 21 

M05 E2 01:27:05 24 

M06 E2 01:56:04 22 

M07 E2 00:50:40 16 

M08 E1 00:31:20 11 

M08 E2 01:40:35 31 

M09 E2 01:18:22 22 

M10 E2 01:02:44 16 

M11 E2 00:47:35 19 

M12 E2 01:06:50 18 

M13 E2 02:35:25 23 

M14 E2 01:15:16 23 

M15 E2 01:32:47 20 

M19 E2 01:45:18 24 

Total 17 entrevistas 22:18:10 343 

 
Fonte: Autoria própria. 

O código de cada equipe foi atribuído aleatoriamente, e vai variar entre EQ1 e EQ4, 

como mostra o Quadro 19. 
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Quadro19 – Código das equipes 

Código da equipe Equipe 
EQ1 CLT 1 
EQ2 CLT 2 
EQ3 RHAE 1 
EQ4 RHAE 2 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

O Quadro 20 apresenta um resumo da duração das observações para cada equipe e 

cada tipo. 

 

Quadro20 – Duração das observações 
 

Equipes Tipo de observação Duração das observações 
(hh:mm:ss) 

EQ1 e EQ2 5 observações do tipo O1 30:00:00 
1 observação do tipo O2 01:00:00 

   

EQ3 
5 observações do tipo O1 36:00:00 
1 observação do tipo O2 01:00:00 
1 observação do tipo O3 01:00:00 

   

EQ4 3 observação do tipo O1 18:00:00 
1 observação do tipo O2 01:00:00 

   
EQ1, EQ2, EQ3 e EQ4 1 observação do tipo O4 04:00:00 
Total 19 observações 92:00:00 

Fonte: Autoria própria. 

 

Para identificar qual o tipo de entrevista realizada e o participante que deu a resposta, 

o código utilizado éeste: 

 

Código da entrevista_Código do participante_Número da pergunta 

Exemplo: E1_M19_P38. 

Para identificar qual o momento observado e o participante da pesquisa que realizou a 

ação, o código utilizado é o seguinte: 

Código da observação_Código do valor da observado_Código do participante 

Exemplo: O1_OV03_M15. 

A fim de facilitar a identificação do perfil de cada participante, atribuíram-se as siglas: 

EEq, para entrevista dos membros das equipes; EGp, para entrevista com os gerentes de 

projeto; e Ob nas equipes observadas.  
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4.2 ANÁLISE 

 

Após a fase de coleta de dados, iniciou-se o processo de análise.Para organizar os 

dados coletados, conceitos iniciais e subsequentes categorias que foramidentificadas com a 

rotulação dos trechos das transcrições, utilizou-se uma hierarquia a fim de agrupar os rótulos à 

medida quesurgiam. Para organização dessa hierarquia, criou-se uma estrutura tomando como 

base o perfil do participante e as questões de pesquisa.Dessa forma, à medida que os códigos 

e as categoriasapareciam, eles eram organizadosem cima das questões de pesquisa. A Figura 

11 apresenta uma ilustração dessa hierarquia definida logo no início do processo de 

codificaçãocom o auxílio da ferramenta Nvivo 7. Assim, iniciou-se a codificação aberta. 

 

Figura 11 – Estrutura para a codificação aberta 

 

Fonte: Autoria própria 

Algumas das principais categorias desenvolvidas no processo de codificação 

abertamostram-se na Figura 12. A apresentação das principais categorias, segundo Strauss e 

Corbin (2008), é uma forma de auxiliar os leitores a obter informações e visualizar como se 

desenvolveu o processo analítico do estudo. 
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Figura12 – Exemplo de categorização dos códigos 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Como foram selecionadas quatro equipes, a análise é feita em cima de cada uma delas 

e de cada pergunta de pesquisa, pois cada equipe tem o próprio perfil de trabalho, e seu nível 

de autonomia também é diferente. 

 

4.2.1Análise da Equipe EQ1: equipe CLT1 

 

A Equipe EQ1tem quatro integrantes contando com o gerente de projetos. Os quatro 

integrantes, três homens e uma mulher, responderam aos quatro questionários e participaram 
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das entrevistas e das observações. Compõe de pessoas daárea de Design, comidade entre 21 e 

40 anos, e tem como objetivo conceber novos aplicativos dentro da plataforma, ou novos 

produtos, tendo como principais tarefas: o balancear os jogos na plataforma, analisar se a 

plataforma ou os jogos estão sendo usados da mesma forma que foi planejado e se está 

havendo algum erro de balanceamento. Ela também trabalha com o conceito de usabilidade e 

da interface da plataforma. 

 

4.2.1.1Características dos membros 

 

Nesta seção, resume-seo que foi encontrado durante as entrevistas, observações e no 

questionário TRSPIno que diz respeito àscaracterísticas individuais dos membros da Equipe 

EQ1.O membro M06, apesar de ser o gerente da equipe, não possui perfil de liderança, como 

SH e CO. Portanto, as características cooperativo, companheiro, não se inibe e amigável, 

puderamser percebidas pelos outros membros da sua equipe. A característica não se inibe tem 

relação com aquela pessoa que está sempre pronta para dar sua opinião sobre qualquer 

assunto e não fica tímida em mostrar seu ponto de vista (Quadro 21). 

 
Quadro 21– Triangulação dos dados da Equipe EQ1: membro M06 

 

Característica 
Entrevista do 
membro M06 

Entrevista dos 
outros membros 

Observação 
Questionário 
Belbin 

Amigável X X X  
Companheiro X X X  
Cooperativo X X X  
Criativo  X X  
Original  X  X 
Confiante X X  X 
Não se inibe X X X X 
Não competitivo  X   
Confortante   X X  
Disciplinado   X  X 
Eficiente   X  X 
Capacitado  X   
Sincero  X X X 

Fonte: Autoria própria. 

Durante as entrevistas os outros membros da equipe afirmam que ele é uma pessoa 

bem capacitada para a sua função e possui uma grande experiência profissional nessa área. 



55 
 

A aplicação doTRSPIteve como resultado as características original e confiante, que 

também podem ser coletadas nos dados das entrevistas. A característica confiante é 

consideradafundamental para que a equipe tenha um bom desempenho. 

O membro M10 é responsável pelo design gráfico do sistema, por isso a característica 

criativa é bastante expressiva. Além dessa característica, destacaram-se, entre os dados 

coletados, o companheirismo, cooperação, amigável, original e não se inibe. Assim como 

M06, ele também não se sente tímido em mostrar suas opiniões sobre os assuntosque lhe são 

abordados. Ele é uma pessoa bastante participativa (Quadro 22). 

 

Quadro 22– Triangulação dos dados da Equipe EQ1: membro M10 
 

Característica 
Entrevista do 
membro M10 

Entrevista dos 
outros membros 

Observação 
Questionário 
Belbin 

Amigável X X X 
 

Companheiro X X X 
 

Cooperativo X X X 
 

Criativo 
 

X X 
 

Original X X X X 
Confiante X X 

 
X 

Não se inibe X X X X 
Não competitivo X X 

  
Disciplinado  

 
X 

 
X 

Eficiente  
 

X 
 

X 
Capacitado 

 
X X 

 
Sincero 

 
X X X 

 
Fonte: Autoria própria. 
 

Já o TRSPI,teve como um dos resultados a característica confiante, que também pode 

ser coletadanos dados das entrevistas. Ele é visto como fundamental para que a equipe tenha 

um bom desempenho. 

O membro M13 é responsável por realizar os testes nos jogos que vão ser inclusos no 

sistema. Ele tem como características: cooperação, original, não competitivo e não se inibe. 

Assim como M06 e M10, ele também não se sente tímido em mostrar suas opiniões sobre os 

assuntos que lhe são abordados. Ele é uma pessoa bastante participativa apesar do pouco 

tempo que está na empresa (Quadro 23). 
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Quadro 23– Triangulação dos dados da Equipe EQ1: membro M13 
 

Característica 
Entrevista do 
membro M13 

Entrevista dos 
outros membros 

Observação Questionário Belbin 

Amigável 
 

X X X 
Companheiro 

 
X 

  
Cooperativo X X X 

 
Criativo 

 
X X 

 
Original X X 

 
X 

Confiante X X 
 

X 
Não se inibe X X X X 
Não competitivo X X 

 
X 

Confortante  
   

X 
Disciplinado  

 
X 

  
Eficiente  

 
X 

  
Capacitada 

 
X X 

 
 
Fonte: Autoria própria 
 
 

OTRSPI teve como um dos resultados a característica confiante, podendo também ser 

coletada nos dados das entrevistas. É considerado fundamental para o bom desempenho da 

equipe. 

O membro M15 é responsável pela implementação do layout do produto da empresa. 

As característicasque foram encontradas são: cooperação, amigável, não competitivo, original 

e não se inibe. Igualmente aos outros membros, ela também não se sente tímida em mostrar 

suas opiniões sobre os assuntos que lhe comentam. Ela é uma pessoa bastante participativa e 

sincera. Seu perfil também complementa o trabalho do time com competência e habilidade 

específica. 

Quanto ao questionário do TRSPI, teve como resultado as características: amigável, 

disciplinado, não se inibi, não competitivo, eficiente, disciplinado, sincero e confortante, as 

quais também podem ser coletadas nos dados das entrevistas.  
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Quadro 24– Triangulação dos dados da Equipe EQ1: membro M15 
 

Característica 
Entrevista do 
membro M15 

Entrevista dos 
outros membros 

Observação Questionário Belbin 

Amigável 
 

X X X 
Companheiro 

 
X X 

 
Cooperativo X X X 

 
Criativo 

 
X X 

 
Original X X X 

 
Confiante X 

   
Não se inibe X X X X 
Não competitivo X X 

 
X 

Confortante  
   

X 
Disciplinado  

 
X 

 
X 

Eficiente  
 

X 
 

X 
Capacitada 

 
X X 

 
Sincero 

 
X X X 

Fonte: Autoria própria. 

 

Em relação às características menos significativas encontradas nas respostas dadas ao 

questionário TRSPI, todos os resultados dos membros da equipe chegaram a uma única 

resposta: sharper, que significa: ansioso, arrogante, competitivo, dominante, irritável, 

emocional e impaciente, o que significa que as pessoas têm uma pequena propensão para 

esses comportamentos. 

 

Quadro 25 – Resultados Belbin da Equipe EQ1 

Membros Papelmaissignificativo 
Segundacaracterísticamaissi

gnificativa 
Característicamenos 

significativa 
M06 PL IMP, CF SH 

M10 PL IMP SH 

M13 TW PL SH 

M15 TW IMP SH 

Legenda: Completer Finisher – CF; Implementer – IMP; Team Work – TW; Monitor Evaluator – ME; Co-

ordinator – CO; Plant – PL; Shaper – SH; Resource Investigator – RI.  

Fonte: Autoria própria. 

A equipe, portanto é bastante homogênea, geradora de ideias/criativa, com baixa 

propensão a conflito e com potencial problema de comunicação efetiva (em razão do domínio 

do fator de PL na equipe). Além disso, ela não deve ter uma forte liderança interna, com 

potenciais problemas para o líder com autonomia e delegação. 
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4.2.1.2Fatores que influenciam a efetividade no trabalho da equipe 

 

O modelo construído pelo Yeatts e Hyten (1998)descrevecinco fatores que afetam a 

efetividade nas equipes. Esses fatores são: características do desenho da equipe, sinergia da 

equipe, processo de trabalho, características dos membros da equipe e ambiente 

organizacional, o qual se divide em interno e externo. A análise dos resultados da codificação 

dos dados se organiza de acordo com esses fatores. 

 

Características do Desenho da Equipe 

 

Dentre as características dessa equipe, destacaram-se como os pontos mais relevantes: 

a equipe tem vontade de aprender, localização próxima entre os membros da equipe, equipe 

pequena eatribuição de tarefasdesafiadoras. 

Em relação à adequação da equipe,os entrevistados dizemque está bem adequadae 

qualificada para o tipo de tarefa realizada.Isso se dá pelo fato de que os membros possuem 

amesma formação acadêmica, por isso, eles têm mais capacidade de entender as tarefas uns 

dos outros,fator esse de extrema importância. 

Outro ponto bastante destacado é que não existe hierarquia na equipeenão há domínio 

na tomada de decisão na equipe, o que pode se dever à ausência de perfil de liderança, como o 

SH e CO; além de eles terem uma alta autonomia. O GP estimula a equipe a propor novas 

ideias e ela busca fazer o melhor.A equipe tem consciência de que asatividades desenvolvidas 

por ela são significativas para a empresa.  

Já em relação aofeedback sobre o desempenho da equipe, os membros da equipe 

relataram, durante a fase de entrevistas, que  eleéfeito informalmente e que pode ser dado a 

qualquer momento do dia, sendo mais comum nas reuniões de acompanhamento (Quadro 26). 
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Quadro 26– Triangulação dos dados daEquipe EQ1: Team design characteristics 
 

Características do desenho da equipe EEq EGp Ob 
A equipe conhece as tarefas um dos outros X X X 
Atividades da equipe são significativas para a empresa X X X 
Autonomia para executar a tarefa X X X 
Autonomia para expressar opiniões sobre as atividades X X X 
Cada membro executa um tipo de atividade específica X X X 
Equipe adequada para a tarefa realizada X X X 
Equipe pequena X X X 
Equipe qualificada X X X 
Equipe tem vontade de aprender X X X 
Feedback informal X X X 
GP estimula a equipe a propor novas ideias X X X 
Localização próxima entre os membros da equipe X X X 
Não há domínio na tomada de decisão na equipe X X X 
Não tem hierarquia na equipe X X X 
Tarefas desafiadoras para a equipe X X X 
Pouca variedade de habilidades na equipe X X X 
Pouca variedade de tarefas X X X 

Fonte: Autoria própria. 

 

Já em relação às respostas dadas pelos membros da equipe no questionário PMT, 

puderam ser feitas as seguintes constatações(Quadros 27 e 28). 

 

Quadro27 – Resultados PMT dos membros da Equipe EQ1 
 
Membros Variedade Identidade Significância Autonomia Feedback 

M10 4,00 4,33 5,67 6,00 5,00 

M13 5,00 5,33 5,33 4,67 4,33 

M15 4,33 5,33 6,00 3,67 5,33 

Fonte: Autoria própria 

 

Quadro 28 – Resultados PMT da Equipe EQ1 
 

Dimensões Entrevista PMT 
Variedade da Tarefa Intermediário Intermediário 

Identidade da Tarefa Alta Alta 

Significância da Tarefa Alta Alta 

Autonomia Intermediário Intermediário 

Feedback Intermediário Intermediário 

Fonte: Autoria própria 
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Analisando os resultados do PMT, por meio da média dos resultados de cada membro 

da equipe, constata-se que paraidentidade da tarefa e, principalmente, significância das 

tarefas, todos os seus valores foram elevados. Significando que elesparticipam de todas as 

fases do desenvolvimento porque realizam atividades completas, isso quer dizer, do início ao 

fim; eos resultados das suas atividades têm um elevado impacto na vida e no trabalho de 

outras pessoas no interior da organização. 

Com relação à autonomia da equipe, tiveram respostas com os valores altos e 

intermediários. Esse resultado também pode ser constatado nas entrevistas, quando o membro 

da equipe não tem a liberdade para escolher a atividade que quer executar, já que ela é 

distribuída pelo tipo de perfil do profissional; porém, eles têm autonomia para definir como 

deve ser executada. Além disso, a ausência do SH e CO contribuiu para que não houvesse o 

perfil dominante na equipe. 

A dimensão variedade de atividades teve como resultados valores que foram 

classificados como intermediários. Isso quer dizer que, apesar de eles terem papéis bem 

definidos na equipe e de normalmente executarem o mesmo tipo de atividade, emalguns 

momentos, essastarefas podemexigir que os membrosutilizem variedade de operações para 

executá-la. 

Já nadimensão feedback, a maioria dos resultados foi intermediária, o que indica que 

eles recebem poucas informações sobre o desempenho das suas atividades, uma vez que não 

existem métricas de avaliação de desempenho e reuniões de feedback. 

O membro M06, que é o gerente, obteve os seguintes valores para cada dimensão: 

variedade 5,67; identidade 4,67; significância 7; autonomia 5,33 e feedback 1,67.Com esses 

resultados, constata-se que o líder tem a percepção de que, nas suas atividades de gerente, há 

uma deficiência em passar para equipe o feedback sobre seu desempenho. 

 

Sinergia da Equipe 

Em relação à interação, o ponto mais destacado foi a forma de comunicação entre os 

integrantes da equipe e deles com outras equipes, a comunicação informal.Portanto, a falta de 

formalismona comunicação acaba estimulando a comunicação informal e a alta interação. 

Outro ponto de destaque foi o alto nível de cooperaçãoproporcionado pelo bom 

relacionamento. A falta de conflitofoi outro fator estimulado pelo bom relacionamento. Isso 

reflete a ausência do perfil SH e ME e a presença do TW entre os membros da equipe que 

foram encontradas nas respostas ao questionário do TRSPI. 
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Durante a fase de observação, observou-se que o gerente mantémum bom 

relacionamento com a equipee demonstra alta confiança no trabalho desenvolvido pela 

equipe,desse modo,refletindo a característica confiante do seu perfil, que é PL.Esse tipo de 

comportamento também se observou entre a equipe e os diretores da empresa. 

 

Quadro 29 – Triangulação dos dados da Equipe EQ1: team synergy 
 

Sinergia da equipe EEq EGp Ob 

Alta afinidade entre os membros X X X 
Comunicação informal X X X 
Alta cooperação entre os membros da equipe X X X 
A equipe confia nela mesma para a realização das atividades X X X 
A equipe confia no GP X X X 
Equipe proativa X X X 
GP confia na equipe X X X 
Integração da equipe X X X 
Poucos conflitos X X X 

Fonte: Autoria própria 

 

Em relação às respostas dos questionários sobre coesão da equipe, GEQ e PCS, os 

valores finais dos resultados para cada membro em cada dimensão estão no Quadro 30. 

 
Quadro 30 – Resultados GEQ e PCSdos membros da Equipe EQ1 

 
Part. Id ATG-t ATG-s GI-t GI-s PCS –b PCS-m GEQ PCS 

M06 8 5 10 8 9 5 31 14 

M10 -8 3 -8 3 2 4 -10 6 

M13 6 3 3 0 3 3 12 6 

M15 3 0 7 3 9 7 13 16 

Fonte: Autoria própria 

 

Os resultados da dimensão ATG-t, que mede a atração do membro da equipe para o 

grupo,e para a dimensão GI-t, que mede a percepção do indivíduo sobre o que o grupo pensa 

em relação àsua proximidade, em relação ao atributo tarefa (task), para a maioria dos 

membros da equipe, foram considerados altos, exceto para o membro M10, que teve um 

resultado muito baixo.  

Oresultado do membro M10para ATG-t reflete o que se encontrou no questionário 

PMT na dimensão variedade das tarefas, visto que ele dizna entrevista que está sempre 

fazendoas mesmas atividades, por isso, sente falta de outros tipos de tarefas para desenvolver. 
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Isso pode agravar-se pela falta de investimento da empresa no treinamento dos seus 

funcionários. 

Por outro lado, seu resultado para GI-tnão reflete o que se coletou durante as 

observações e o que responderam os outros membros da equipedurante as entrevistas, e até 

mesmo o membro M10, porquea Equipe EQ1 é unida na busca de atingir as metas de 

desempenho, e os membrosassumem a responsabilidade pelo baixo desempenho da equipe. 

Os resultados encontrados para a dimensão ATG-s, que mede a atração do membro da 

equipe para o grupo, agora do ponto de vista social, para a maioria dos membros da equipe, 

considerou-se alto, exceto para o membro M15, que foi intermediário. Isso reflete o 

encontrado no questionário TRSPI, quando se vê a presença do perfil TW. 

Esse resultado reflete o sentimento do membro M10 de que é imparcial em relação à 

sua participação nas atividades sociais da Equipe EQ1. 

Já os resultados encontrados para a dimensão GI-s, que mede a percepção do indivíduo 

sobre o que o grupo pensa em relação àsua proximidade, agora do ponto de vista social, para a 

maioria dos membros da equipe, considerou-se alto, com exceção do membro M13, 

intermediário. 

O resultado do membro M13 não reflete o que realmente ocorreentre eles, uma vez 

que, de acordo com o coletado nas observações e nas entrevistas, os membros da equipe têm o 

costume de se reunirem socialmente em almoço e outros eventos.  

Em relação aos resultados encontrados no questionário PCS para os dois tipos de 

dimensão, Sense of Belonging e Feelings of Morale, que quer dizer sentimento de que 

pertence à equipe e o sentimento moral, para todos os membros da equipe,foram altos; o que 

também se refletenos dados coletados nas observações e nas entrevistas, pois eles têm a 

percepção de que estão integrados. 

 

Ambiente Organizacional 

Os pontos que mais se destacaram em relação ao ambiente foram afalta de sistemas de 

incentivo, como promoção, aumento salarial, e falta de indicadores de desempenho para 

mensurar o desempenho da equipe para futuros incentivos. 

Outra questão levantada foi afalta de fornecimento de treinamento para a equipe, o que 

leva a própria equipe a ir embusca de se desenvolver intelectualmente, porém, na própria 

empresa há profissionais com um nível de especialidade muito alto, o que facilita a busca pelo 

conhecimento. 
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Emrelação aos processos de trabalho utilizados pela equipe, em razão de a empresa ser 

ainda uma start-up, identificou-se que, ela não temtodos os seus processos formalizados, 

notadamente aqueles relacionados com o desenvolvimento das atividades da equipe. 

A equipe também tem livre acesso à diretoria da empresa para expressar opiniões 

sobre assuntos relacionados como negócio da empresa, pois tanto os diretores como o GP, são 

transparentes com a equipeem relação a assuntos organizacionais (Quadro 31). 

 
 

Quadro 31 –Triangulação dos dados da Equipe EQ1: environment 
 

Ambiente organizacional EEq EGp Ob 

A equipe vai atrás do treinamento por conta própria X X X 
Bom ambiente de trabalho X X X 
Cliente interno: equipe comercial X X X 
Falta de indicadores de desempenho X X X 
Falta de outros tipos de sistema de incentivo X X X 
Falta de processo de treinamento X X X 
 Falta de processo de estruturado X X X 
Falta de planejamento em longo prazo X X X 
GP é transparente com a equipe em relação a assuntos organizacionais X X X 
Liberdade para expressar opinião na diretoria X X X 
Liberdade para expressar opiniões sobre o ambiente organizacional X X X 
Livre acesso à diretoria X X X 
Só recebem benefíciosdo tipo CLT X X X 

Fonte: Autoria própria 

 

Processo de Trabalho 

Atualmente, a equipe utiliza o processo usado durante a faculdade, pois é o mais 

conhecido entre eles, ao qual já estão habituados.Porém, eles não adotamo processo 

inteiramente,o que suscita queixas quanto à falta de alguns elementos primordiais. Por conta 

disso, a inexistência de planejamento de longo prazoeas atividades com um deadline bastante 

curto, acabamprejudicando o desenvolvimento destas. 

Já em relação àatribuição das atividades, é dadapelo gerente de projetos da equipe, o 

que também pode ser dado por qualquer consultor ou diretor da empresa, visto não haver um 

processo formalizado. As tarefas são atribuídas diretamente ao membro da equipe, porque ela 

é pequena e conta apenas com uma pessoa para cada especialidade, não existe mais de uma 

pessoa para o mesmo tipo de função.  

O gerente tem como principal atribuição o acompanhamentoe aalocação das atividades 

para a equipe. O acompanhamento é feito diariamente (Quadro 32). 
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Quadro 32–Triangulação dos dados da Equipe EQ1: workprocess 
 

Processo de trabalho EEq EGp Ob 

Acompanhamento semanal e diário das atividades da equipe X X X 

Atribuição da tarefa de acordo com o perfil dos membros X X X 
Atribuição da tarefa de maneira informal X X X 
Diretoria passa atividades diretamente para a equipe X X X 
Curto prazo de entrega das atividades X X X 
GP atribui as tarefas à equipe X X X 
GP estimula a equipe a propor novas tarefas X X X 
GP monitora as atividades da equipe X X X 
GP recebe as tarefas dosconsultores X X X 

Fonte: Autoria própria 

 

Recursos 

Em relação aos recursos fornecidos pelos fornecedores internos e externos, a equipe 

depende dos fornecedores para a execução das suas atividades, e a solicitação desses recursos 

é feita pela própria equipeoupelo gerente de projetos. 

O local de trabalho onde a equipe realiza as atividades é bem estruturado, porém a 

equipe e o gerente notam a necessidadede computadorese ferramentas mais poderosas para a 

execução das atividades (Quadro 33). 

 

Quadro 33 –Triangulação dos dados da Equipe EQ1: resources 
 

Recursos EEq EGp Ob 

A equipe solicita os recursosao gerente X X X 
A equipe solicita os recursos diretamente aos fornecedores X X X 
Equipe depende dos fornecedores X X X 
Equipe não precisa de informações sobre o ambiente externo X 

  
Ferramenta para o controle das atividades X X X 
Local de trabalho adequado X X X 
Localização próxima do fornecedor interno X X X 
Melhores equipamentos para equipe X X X 
Recursos de comunicação mal estruturados X X X 
SI inadequado X X X 

Fonte: Autoria própria 
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4.2.1.3Percepção de efetividade da equipe 

 

Segundo os dados coletados durante as entrevistas e as observações com os membros 

da equipe e o GP, a equipe tem baixa rotatividade, alta satisfação com o trabalho, bom 

desempenho e alta assiduidade. Contudo, tanto a equipe quanto o gerente, acham que poderia 

ser mais produtiva, e a fim de atingir um alto desempenho se tivessem algum tipo de 

treinamento.Como medidor de desempenho, eles utilizam a opinião do cliente sobre o 

produto. 

De acordo com as entrevistas, todos os membros da equipe se sentemestimuladospelo 

tipo de atividadee pelotipo de projeto, além de estarem satisfeitos com o produto que está 

sendo desenvolvido. Tudo isso traz na equipe a vontade de continuar a trabalhar juntos 

(Quadro 34). 

 

Quadro 34–Triangulação dos dados da Equipe EQ1: team effectiveness 
 

Efetividade da equipe EEq EGp Ob 

A equipe poderia ser mais produtiva x x 
 

Alta assiduidade x x x 
Alta satisfação com o trabalho x x x 
Bomdesempenho x x x 
Baixa rotatividade x x x 
Continuidade em trabalhar juntos na equipe x x 

 
Estimulado pelo tipo de atividade x x 

 
Estimulado pelo tipo de projeto x x 

 
Indicadores de desempenho baseado na opinião do cliente sobre o produto x x x 
Satisfação com o produto que está sendo desenvolvido x x 

 
Fonte: Autoria própria 

 

4.2.1.4 Relação entre fatores e efetividade 

  

Nestasubseção estão as hipóteses criadas para a Equipe EQ1, considerando-se a 

combinação dos dados coletados. 

 

Hipótese 1: O bom relacionamento entre os membros da equipe e destes com os 

outros funcionários da empresa contribui para que eles tenham vontade de permanecer 

na empresa. 

 



66 
 

Esse relacionamento da hipótese foi observado durante a fase de coleta e citado pelos 

entrevistados como um fator que estimula a equipe para permanência na empresa. 

 
Eu gosto muito daqui. O ambiente é alegre, as pessoas são legais, as 
pessoas são bem menos chatas que os engenheiros. Assim, a empresa 
tem espaço para conversas e brincadeiras dentro do limite, porque, 
como é uma área que envolve pessoas e criatividade, não pode ser tão 
engessada, tão rígida, tão informal assim.(E2_M13_P06). 

Bem, o estímulo vem do fato de, primeiro de tudo, estar na área em 
que eu estou, que é a minha, estar com uma equipe ‘massa’, em que o 
ambiente de trabalho contribui muito para a motivação. Então, um 
ambiente com pessoas chatas e estressantesnão iria rolar. Isso é muito 
importante para a pessoa ficar tranquila, ficar bem, e o projeto em si é 
bastante estimulador, porque é um projeto que trabalha muito com 
inovação, com educação, e vemos os resultados. Até mesmo aquele 
evento final de lá, hoje, é totalmente motivador. O projeto em si é 
bastante motivador.(E2_M15_P07). 

O ambiente de trabalho é muito positivo. Não trabalhamos só com 
uma determinada área; no caso de designer, trabalhamos com pessoas 
com perfil diferente. Então, a motivação vem daí.(E2_M06_P102). 

 

Hipótese 2: O tipo de projeto, em relação à significância e inovação, desenvolvidopela 

empresa,tem influência na permanência do funcionário na empresa. 

 

O tipo de trabalho desenvolvido pela empresa é um ponto responsável por trazer o 

funcionário para dentro dela. Esse fator, se for bem aproveitado pela empresa e, 

consequentemente, pelo líder da equipe, será um ponto que estimulará o funcionário a 

permanecer na organização, porque o funcionário se sente atraído pelo nível de inovação e 

significância que o projeto traz para a sociedade. 

 
Primeiro, é uma empresa que trabalha com um produto inovador, o 
que é uma coisa muito importante para mim.(E2_M06_P05). 

É uma empresa de jogos, é uma empresa que trabalha com educação. 
É um projetointeressante, com rede social e com tecnologia na 
realidade.(E2_M06_P05). 

O tipo de produto que fazemos é um produto inovador, um produto 
diferente. (E2_M06_P102). 

Hipótese 3: A falta de processos definidos é um fator que afeta o desempenho e 

desestimula a equipe. 
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O desempenho da equipe e o estímulo dos funcionáriossão muito influenciados pelos 

processos organizacionais. A falta de algum desses processos causa grande impacto no 

desenvolvimento das suas atividades. 

 

Não conseguimos fazer um planejamento de um mês, dois meses, tão 
longo, porqueas coisas mudam muito rápido, mas tentamos fazer esse 
planejamento, e as metas são definidas nessas reuniões 
semanais.(E2_M06_P95). 

A fragilidade está neste sentido, do muda, muda, que não depende 
muito dele na verdade; depende do que está acontecendo, que está 
além dele.(E2_M15_P39). 

E pondo em risco o conceito a partir de meio que tentativa e erro. Eu 
me lembro de que comecei a fazer de um jeito, e aí não se conversa 
com o consultor, mas me explicaram desse jeito, isso de uma reunião 
para outra. Precisa formalizar um breaf.(E2_M13_P76). 

O que me desestimula na equipe em si é a falta de processos mesmo. 
É mais organizacional.(E2_M10_P12). 

 

Hipótese 4:A cooperação entre os membrosé um fator que melhora o desempenho do 

trabalho da equipe. 

 

A cooperação entre os funcionários melhora o desempenho do trabalho da equipe, pois 

possibilita que os membros conheçam melhor as atividades uns dos outros, possibilita a troca 

de conhecimento e de experiências que cada um dos integrantes já teve, aumentando 

apossibilidade de novas formas de resolução do problema. 

 

É, nós sempre conversamos, perguntamos como as coisas estão 
ocorrendo. Quando a criação está em andamento, sempre 
perguntamos. M15, eu vejo também, que ela mostra, chama o pessoal 
de produção, chama M06, mostraa M10. Às vezes, ela precisa de 
alguma coisa e pede a M10: ‘oi, preciso de um bonequinho andando’. 
(E2_M13_P22). 

Competitividade tem pouquíssima. Já colaboração, realmente tem. Por 
exemplo, M06passou para M15novos modelos de site, para fazer uma 
reestruturação no site da empresa, e M10achou uma lista de um site. 
Sabendo da tarefa de um e do outro, principalmente nessa parte de 
pesquisa, nós ajudamos assim. Sabemos um pouco do gosto de cada 
um, e assim vamos nos ajudando.(E2_M13_P40). 
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É justamente isto, a troca de informação que é bacana. Temos muito 
disso, ‘veja essa referência, veja como isso é legal’; até coisas que não 
necessariamente são ligadas ao conteúdo do projeto, mas do próprio 
design mesmo. (E2_M15_P11). 

 

Hipótese 5: A autonomia da equipe é um fator estimulante que aumenta o 

desempenho do trabalho da equipe. 

 

Uma equipe com o nível de autonomia elevado provoca um aumento no seu estímulo 

para a realização de um bom trabalho, visto que a liberdade proporcionada leva-a a se sentir 

mais responsável e livre para desenvolver suas atividades. 

 

Assim é bem maior do que ser imposto. Quando é imposto, notamos a 
diferença, a motivação vai lá para baixo. Quando nos envolvem para 
criar e para eles dizerem como deveria ser feito, é muito maior a 
motivação.(E2_M06_P21). 

Como esse processo está meio livre, cada um usa o que sabe mais e o 
que sabe melhor, então eu não fico muito preocupado em aprender um 
determinado formato ou um determinado jeito.(E2_M13_P85). 

É ótima. Gostamos dessa liberdade, dessa autonomia, então é 
ótimo.(E2_M15_P25). 

Como é um processo muito intuitivo, que traz uma liberdade enorme, 
podemos aplicar nossos processos singulares. Existe essa abertura. 
Isso ajuda bastante.(E2_M10_P78). 

 

Hipótese 6: A facilidade de comunicação na empresa facilita a busca porinformações 

que serão utilizadas pela equipe, influenciando no seu desempenho. 

 

A comunicação entre os funcionários da empresa é um fator fundamental para o 

desempenho das atividades das equipes, porque, quanto melhor e mais fácil for a busca por 

informações pelos seus funcionários, melhor será seu desempenho. 

 

Primeiro, todo mundo entende, mais ou menos, o que o outro está 
fazendo, então consegue dar a opinião, consegue trocar informações. 
É aberto, de certa forma, para eles conversarem com o pessoal da 
empresa, então como tem esse contato muito próximo com a diretoria, 
eles sabem, não sabem tudo, é verdade, mas isso é normal que eles 
não saibam tudo, então eles podem dizer, ‘eu acho que não deveria ser 
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assim’, ‘isso poderia ser diferente, e tal’. Às vezes, são coisas que nem 
são da nossa equipe. Então essa comunicação facilita para que 
tenhamos essa abertura, ‘é o que você acha?’ Sempre estamos 
tentando ouvir o que eles acham. (E2_M06_P32). 

Como estamos em contato o tempo todo um com o outro, temos a 
noção da qualidade que eles conseguem atingir.(E2_M10_P55). 

Eles estão sempre dispostos a ouvir, eles são muito legais e 
solícitos.(E2_M10_P93). 

Eles passarem o conteúdo, e às vezes conversamos para eles 
perceberem o que é, e depois eles vão produzir para nos enviar. 
(E2_M15_P93). 

 

Hipótese 7: Quanto maior for o apoio do líder da equipe para que ela realize suas 

atividades autonomamente, maior será a vontade da equipe em realizar um bom 

trabalho. 

 

O apoio do líder em relação à autonomia dos membros da equipeinfluencia bastante o 

nível de comprometimento do funcionário para executar seu trabalho da melhor forma 

possível, porém isso só será viável se o gerente tiver um nível bastante elevado de confiança 

na sua equipe, uma vez que ele dará mais poder e liberdade a ela.  

 

É bem livre. Na verdade, todo designer desenvolve um processo ao 
longo da sua trajetória profissional, e é um processo extremamente 
singular. Cada um tem o seu. Então, M06 dá a liberdade para 
aplicarmos esse processo.(E2_M10_P23). 

Nós tomamos decisões no nível técnico. Isso é bem tranquilo;M06 não 
faz questão de mudar isso.(E2_M10_P43). 

 

Hipótese 8:A falta de treinamento da equipe prejudica seu rendimento profissional e o 

desempenho. 

 

Uma equipe com conhecimento reduzido sobre as novas tecnologias e os novos 

conceitos em determinados assuntos, que são imprescindíveis para o desenvolvimento das 

atividades, acaba prejudicandoo rendimento profissional, o que causa impacto negativo no 

desempenho geral do funcionário. 

 



70 
 

É muito boa. Eu acho que a pessoa trabalha muito bem assim. 
Tecnicamente, às vezes, a pessoa tem condição de render mais, mas 
está faltando mais conhecimento técnico. A pessoa tem o potencial, 
mas está sendo pouco explorado.(E2_M06_P108). 

Um melhor aperfeiçoamento de novas técnicas e tecnologias para a 
web. Estamos um passo atrás do que está sendo feito hoje em relação 
a interface. UsandoGQquery; mas essa parte técnica, mesmo, poderia 
ser melhorada com cursos de aperfeiçoamento. É mais nesse sentido, 
não em comportamento, mas sim deficiência técnica.(E2_M06_P94). 

 

4.2.1.5Modelo da efetividade da Equipe EQ1 

 

A Equipe EQ1 compõe-se, basicamente, de pessoas da área de Design. Na empresa, 

elas são responsáveis pela concepção e pelo layout do produto, tendo como principais tarefas: 

fazer o balanceamento dos jogos na plataforma, analisar se a plataforma ou os jogos estão 

sendo usados conforme planejado e se está havendo algum erro de balanceamento. A equipe 

trabalha também com o conceito de usabilidade e da interface da plataforma. 

Inicialmente, os membros da equipe se sentiram atraídos pelo tipo de produto 

desenvolvido pela empresa, porque o projeto é significante, inovador e desafiador. O objetivo 

do produto aliado ao bom relacionamento e senso de comprometimento entre elescontribuem 

para que eles não tenham vontade de sair da organização, reduzindo o turnover voluntário. 

Fatores que desestimulam a permanência dos membros da equipe na empresa são: falta 

de um planejamento em longo prazo, de treinamento e de processos formalizados, o que acaba 

prejudicando o desempenho da equipe. A sinergia e coesão da equipe atenuam os efeitos 

negativos desses fatores, conforme previsto no modelo de Hackman (1989 apud YEATTS e 

HYTEN, 1998, p. 32). 

Comocaracterísticas dessa equipe,destacam-se a criatividade, cooperação em relação à 

troca de informação e de conhecimento, e o bom relacionamento entre eles. O gerente destaca 

também a proatividade dos membros da equipe. 

Já o potencial motivador do trabalho da equipe, apesar de que a maioria das suas 

dimensões terem tido valores entre alto e intermediário, no geral, por causa do atributo 

feedback, que foi muito baixo,fez com queo resultado final fosse insatisfatório. Isso pode ser 

traduzido pelo fato de que a organização não tem planejamento em longo prazo, e as 

incertezas geradas na equipe quando eles estão desenvolvendo suas atividades. 
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Figura 13 – Modelo de efetividade da Equipe EQ1 
 

 

Fonte: Autoria própria 

 

4.2.2Análise da Equipe EQ2: CLT2 

 

A Equipe EQ2tem quatro integrantes contando com o gerente de projetos, todos do 

sexo masculino. Os quatro integrantes responderam aos quatro questionários, participaram das 

entrevistas e das observações.  

 A equipe é formada por pessoas da área de Ciência da Computação, com idade entre 

21 e 30 anos. Tem como objetivo atender às demandas do produto dos diversos ramos da 

empresa com qualidade e dentro do prazo, tendo com principais tarefas: o desenvolvimento de 

software e de teste. 
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4.2.2.1Características dos membros 

 

Esta subseção resume o encontrado durante as entrevistas, observações e no 

questionário TRSPI, no que diz respeito às características individuaisde cada membro da 

Equipe EQ2.  

As características confortante, dominante e diplomáticocondizem com a posição que o 

membro M02 assume na equipe, uma vez que ele é o GP. A característica confortante é 

fundamental para aquelas situações em que a equipe esteja passando por alguma dificuldade. 

Já a característica dominante,está intrínseca nele por causa da sua função, que é a de 

liderança. A característica diplomático é fundamental para ele, pois há situações que exigem 

esse perfil, como a negociação de prazo de entrega de uma atividade interna entre os clientes e 

sua equipe (Quadro 35). 

 

Quadro 35–Triangulação dos dados da Equipe EQ2: membro M02 
 

Característica 
Entrevista do 
membro M02 

Entrevista dos 
outros membros 

Observação Questionário Belbin 

Amigável X X X X 

Autocontrole 
  

X 
 

Autodisciplina 
  

X 
 

Confiante X X X 
 

Confortante 
 

X X X 

Companheiro X X X 
 

Cooperativo X X X X 

Disciplinado 
  

X 
 

Dominante X X X X 

Eficiente 
 

X X 
 

Leal 
 

X 
 

X 

Não competitivo 
   

X 

Responsável X X X 
 

Social X X X X 

Diplomático 
  

X X 

Fonte: Autoria própria 

 

O membro M11 é o mais antigo e experiente da equipe. Ele é responsável por 

desenvolver no sistema as implementações que exijam maior nível de dificuldade, além de 

que, em alguns momentos, na falta do GP, ele gerencia sua equipe. Ele é uma pessoa que 

coopera com os outros membros nos momentos em que estão com mais dificuldade para 

resolver suas atividades. 
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O questionário TRSPI ainda identificou as características autocontrole, autodisciplina, 

dominante e social. As duas últimas características também podem sercoletadas nos dados das 

entrevistas e observações, e como foi dito anteriormente, pelo fato de ele ser o mais 

experiente, assume o papel de dominante, e os outros membros enxergam essa característica 

nele(Quadro 36). 

 

Quadro 36– Triangulação dos dados da Equipe EQ2: membro M11 
 

Característica Entrevista do 
membro M11 

Entrevista dos 
outros membros Observação Questionário Belbin 

Amigável X X X  
Autocontrole   X X 

Autodisciplina   X X 

Confiante X X X X 

Companheiro X X X  
Cooperativo X X X  
Dominante X X X X 

Eficiente  X X  
Responsável X X X  
Social X X X X 

Fonte: Autoria própria 

 

M14 realiza as atividades ligadas ao desenvolvimento do sistema. Ele as seguintes 

características:amigável, confiante, cooperativo, companheiro e não competitivo. A 

característica cooperativo é a mais expressiva neste participante, pois ele é uma pessoa que 

ajuda os outros membros da sua equipe, e para realizar suas atividades, acaba buscando, além 

dos seus recursos, os recursos de outras pessoas (Quadro 37). 

 
Quadro 37– Triangulação dos dados da Equipe EQ2: membro M14 

 

Característica Entrevista do 
membro M14 

Entrevista dos 
outros membros Observação Questionário Belbin 

Amigável X X X  
Confiante X X X X 

Confortante     
Companheiro X X X  
Cooperativo X X X  
Disciplinado X   X 

Eficiente  X  X 

Não competitivo X X X  
Responsável X X X  
Social X X X  
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Fonte: Autoria própria 

O membro M19 é o mais recente e o mais inexperiente. Ele tem como características: 

confiante, companheiro, cooperativo, não competitivo e disciplinado. Porém, de acordo com o 

resultado do TRSPI, ele possui, como o papel mais significativo, o CO, que é um perfil ligado 

a liderança. Esse perfil não foi percebido nos dados coletados na entrevista e nas observações, 

o que se explica pelo fato de que ele está há pouco tempo na equipe. 

 

Quadro 38– Triangulação dos dados da Equipe EQ2: membro M19 
 

Característica Entrevista do 
membro M19 

Entrevista dos 
outros membros Observação Questionário Belbin 

Amigável X X X  
Autocontrole    X 

Autodisciplina    X 

Confiante X X X X 

Companheiro X X X  
Cooperativo X X X  
Disciplinado X   X 

Dominante    X 

Eficiente  X  X 

Não competitivo X X X  
Responsável X X   
Social  X X  

Fonte: Autoria própria 

 

Mais uma vez, percebeu-se a característica cooperação como a mais significativa, já 

que ele, pelo fato de ter pouca experiência, recorre, constantemente, à ajuda dos outros 

membros da equipe.  

A equipe, portanto é bastante heterogênea e com baixa propensão ao conflito já que 

eles são amigáveis e cooperativos uns com os outros. Além disso, ela tem líder com 

característica dominante, porem ele é bastante cooperativo, companheiro e social com seu 

time (Quadro 39). 

Quadro 39 – Resultados Belbin da Equipe EQ2 
 

Membros 
Papel mais 

significativo 
Segunda característica 

mais significativa 
Característica menos 

significativa 
M02 TW RI CF 

M11 RI CO PL 

M14 IM ME TW 

M19 CO IM SH,PL 



75 
 

Legenda: Completer Finisher – CF; Implementer – IMP; Team Work – TW; Monitor Evaluator – ME; Co-

ordinator – CO; Plant – PL; Shaper – SH; Resource Investigator – RI. 

Fonte: Autoria própria 

 

4.2.2.2 Fatores que influenciam a efetividade no trabalho em equipe 

 

O modelo construído pelo Yeatts e Hyten (1998) descrevecinco fatores que afetam a 

efetividade nas equipes. Esses fatores são: características do desenho da equipe, sinergia da 

equipe, processo de trabalho, características dos membros da equipe e ambiente 

organizacional, o qual se divide em interno e externo. A análise dos resultados da codificação 

dos dados se organiza de acordo com esses fatores. 

 

Características do Desenho da Equipe 

Como característica do desenho da equipe, pode-sedestacar o nível de capacidade, 

bastante elevada. 

Essa capacidade elevada vem sendo auxiliada pelo fato de que a equipe está sempre 

buscando desenvolver suas atividades da melhor formae o nível de senioridade existente na 

EQ2 é bastante diversificado. Essa situação favorece que seus membros transmitam seu 

conhecimento uns aos outros e surja avontade de sempre querer aprender mais e mais. 

A significância elevada das atividades desenvolvidas pela equipe para a empresa 

também é outro ponto que eleva a vontade da equipe de sempre querer ser a melhor e a mais 

capacitada. 

A equipe destaca-se, ainda, pelo fato de terem tarefas com um alto grau de 

importância. Podem ocorrer situações de estresse porque algumas atividades são 

bastantedesafiadoras, difíceispara eles. 

Já em relação às características do GP, pode-se destacar o tipo de relacionamento que 

existe entre ele e sua equipe. Esse relacionamento é muito próximo já que o GP é dedicado 

exclusivamente à sua equipe, coisa que não era antes da mudança da estrutura organizacional. 

Além disso, esse bom relacionamento pode ser justificado pelo tipo de perfil que o gerente 

possui, tendo com uma das características do TW, o descritor amigável.  

O GP agora dedica todos os seus esforços a uma única equipe, e, por conta disso, eles 

podem discutir com mais frequência suas atividades, além de gerar um aumento significativo 

do feedbacksobre odesempenho da equipe. 
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Com relação à estrutura da equipe, ressalta-se seutamanho bastante reduzido; apenas 

quatro integrantes contando com o GP, e a localização dos integrantes, na mesma mesa e oGP 

também junto deles(Quadro 40). 

 

Quadro 40 –Triangulação dos dados da Equipe EQ2: team design characteristics 
 

Característica do desenho da equipe EEq EGp Ob 

Alta autonomia para executar suas atividades X X X 

Atividades mais estressantes X 
 

X 

Atividades significativas X X X 

Equipe busca sempre desenvolver o melhor X X X 

Equipe capacitada X X X 

Equipe com nível de senioridade diferente X X X 

Equipe e GP discutem as atividades X X X 

Equipe localizada no mesmo espaço X X X 

Equipe pequena X X X 

Feedback informal X X X 

GP dá feedback para a equipe sobre seu desempenho X X X 

GP dedicado à equipe X X X 

Tarefas desafiadoras para a equipe X X X 

Variedade de habilidade X X X 

 
Fonte: Autoria própria 
 

Já em relação às respostas dadas pelos membros da equipe ao questionário PMT, 

pôde-se fazer as seguintes constatações (Quadro 41). 

 

Quadro41 – Resultados PMT dos membros da Equipe EQ2 
 

Membros Variedade Identidade Significância Autonomia Feedback 

M11 5,67 4,67 7,00 4,67 6,00 

M14 3,67 5,67 5,33 3,00 5,00 

M19 5,00 6,67 6,67 4,33 5,67 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Analisando os resultados do PMT, por meio do resultado de cada membro da equipe 

para cada dimensão, constatou-se que para todas elas, exceto autonomia, os resultados foram 

altos (Quadro 42).  
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Quadro42 – Resultados PMT da Equipe EQ2 
 

Dimensões Entrevista PMT 
Variedade da tarefa Alto Alto 

Identidade da tarefa Alto Alto 

Significância da tarefa Alto Alto 

Autonomia Intermediário Intermediário 

Feedback Intermediário Alto 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Contudo, para as dimensões autonomia e feedback, em relação aos dados coletados 

durante as entrevistas, pode-se dizer que o nível encontrado foi intermediário, já que a equipe 

não temautonomia paraescolher a atividade que quer desenvolver, uma vez que lhe é atribuída 

de acordo com o perfil do membro equipe. 

Os membros têm autonomia para estimar o cronograma de cada atividade de acordo 

com o nível de prioridade que já foi estipulado pelo gerente nas reuniões entre os gerentes da 

empresa. Também tem autonomia para dizer como a tarefa deve ser executada e para solicitar 

os recursos necessáriosà sua execução. 

Já em relação ao feedbackdo desempenho da equipe, ele é intermediário, porque é 

feito informalmentepelo gerente para sua equipe. Isto quer dizer que não existem reuniões 

defeedback. 

Os resultados das respostas dadas ao questionário PMT do membro M14 para as 

dimensões variedade e autonomia foram de valores baixos. Isso pode ser justificado pelo fato 

de que esses membros recebemtarefas bastante parecidas uma com as outras, porque esse 

membro está mais acostumado em desenvolver um tipo específico de atividade. Já o valor da 

autonomia, justifica-se porque ele prefere que o gerente lhe atribua suas atividades, e isso está 

de acordo com seu perfil, que é IM, pois nele aparecem as características conservador, 

controlado, disciplinado e metódico. 

Já os resultados encontrados para o gerente, indicam que ele tem todas as dimensões 

com valores altos, principalmente em relação à significância e autonomia. Os valores são: 

variedade 5,33; identidade 4,33; significância 7; autonomia 6 e feedback 5. Esses valores 

podem ser justificados pelo tipo de função que ele exerce na equipe e na empresa. 
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Sinergia da Equipe 

Dentre as características relacionadas com a sinergia da equipe, destacam-se: a 

altacolaboração, comunicação informaleconstante,e alta confiança. Tudo isso é ocasionado 

pelo fato de que os membros da equipe mantêm um bom relacionamentoe porque a empresa 

estimula o senso de coletividade. 

Assim como a empresa, o GPtambém estimulao senso de coletividade e de 

proximidade da equipe com outras áreas. Desse modo,a equipe tem a liberdade de interagir 

com as outras áreas da organização. Esse estímulo à coletividade está intrínseco no perfil TW 

que ele possui, pois tem como uma das características o cooperativo. 

Durante a fase de coleta de dados, também se observou que o gerente tem um bom 

relacionamento com a equipe e alta confiança no trabalho que ela desenvolve. Esse tipo de 

comportamento também se encontraentre a equipe e os diretores da empresa.Novamente, 

percebeu-se o perfil TW do GP em relação à característica amigável. 

Quanto a conflitos, que poucosurgementre os membros da equipe, a origem 

normalmente está no nível técnico, e eles são resolvidos entre as pessoas envolvidas, ou seja, 

internamente. OGP deixa a equipe livre para resolver os próprios conflitos (Quadro 43). 

 

Quadro 43–Triangulação dos dados da Equipe EQ2: team synergy 
 

Sinergia da equipe EEq EGp Ob 

Alta confiança X X X 

Alto senso de coletividade X X X 

Comunicação constante X X X 

Comunicação informal X X X 

Conflitos de origem técnica X X X 

Conflitos resolvidos internamente X X X 

Equipe cooperativa X X X 

GP confia no trabalho da equipe X X X 

GP deixa a equipe livre para resolver seus conflitos X X X 

GP estimula a proximidade da equipe com outras áreas X X X 

Liberdade de interação com as outras áreas da empresa X X X 

Poucos conflitos X X 
 

Fonte: Autoria própria 
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Já em relação às respostas dos questionários sobre coesão da equipe, GEQ e PCS, o 

valor final dos resultados para cada membro em cada dimensão está no Quadro44. 

 

Quadro 44 – Resultados GEQ e PCSdos membros da Equipe EQ2 

Membros ATG-t ATG-s GI-t GI-s PCS-b PCS-M GEQ PCS 

M02 5 5 4 0 8 4 14 12 

M11 4 5 13 10 9 8 32 17 

M14 10 7 3 4 9 7 24 16 

M19 11 8 15 9 9 8 43 17 

Fonte: Autoria própria 

 

Nos resultados encontrados no questionário PCS para o tipo de dimensão Sense of 

Belonging(b), que quer dizer sentimento de que pertence à equipe, para todos os membros da 

equipe, foram altos e bem parecidos. Isso reflete o que se coletou nos dados das entrevistas e 

das observações, quando eles dizem que sentem um alto nível de colaboração e cooperação. 

Já os resultados encontrados no questionário do PCS para o tipo de dimensão Feelings 

of Morale(m), que quer dizer o sentimento moral, também foi alto. Contudo, o membro M02, 

que é o GP da equipe, teve um resultado um pouco mais baixo, devendo-se consideraro pouco 

tempo em que ele está na equipe.  

Com relação aos resultados encontrados nas dimensões do questionário GEQ, apesar 

de eles terem sido altos, exceto para o membro M02 na dimensão GI-s, que mede a percepção 

do indivíduo sobre o que o grupo pensa em relação àsua proximidade do ponto de vista social 

ter sido intermediário, vimos algumas variâncias entre os valores de cada membro da equipe. 

Por exemplo, as dimensões ATG-t e GI-t, que tratam do ponto de vista da tarefa da 

equipe, em relação à percepção do individual em ser atraído a permanecer na equipe e o 

sentimento de que pertence a ela, respectivamente, vimos valores que variam entre 4e 11 para 

ATG-t, e entre 3 e 15 para GI-t. 

O valor baixo do membro M11 para a dimensão ATG-t pode ser justificado pelo fato 

de ele ser o mais experiente da equipe, portanto, tem mais responsabilidade; por isso,os outros 

membros tiram muita dúvida com ele. Ele acredita que não tem oportunidade suficiente para 

trabalhar no seu desenvolvimento pessoal. Além disso, seu perfil, RI, tem como uma das suas 

características o descritor dominante, fazendo com que seu senso de responsabilidade fique 

mais forte; e seu resultado na dimensão autonomia do PMT também comprova essa sua 

percepção. 
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Com relação às diferenças dos valores para a dimensão GI-t, ele quer dizer que os 

Membros M02 e M14 se sentem imparciais em ajudar um membro da equipe que está tendo 

problemas com o trabalho, e também suas aspirações são conflitantes quanto ao desempenho 

da equipe. 

Esses resultados não condizem com os dados coletados nas entrevistas e nas 

observações, já que os mesmos membros dizem que,se alguém da equipe ou mesmo da 

empresa estiver com alguma dificuldade, eles vão até ele e ajudam.  

A contradição também pode ser vista quando os membros se esforçam para que a 

equipe obtenha um bom desempenho nos resultados das suas atividades.  

A diferença do resultado do membro M02 na dimensão GI-sjustifica-se pelo fato de ter 

pouco tempo de trabalho com a equipe, pois ele não tem, ainda, o costume de sair com os 

outros integrantes da EQ2. Já que, de acordo com o seu perfil, TW, ele é uma pessoa amigável 

e diplomática. 

 

Ambiente organizacional 

No ambiente interno e externo de trabalho da equipe, percebe-se a falta de alguns 

processos, como indicadores de desempenho, processo estruturado, treinamento esistema de 

incentivos. Isso tudo é pelo fato de a empresa ser uma start-up, portanto, sua estrutura 

organizacional ainda está sendo montada. 

Apesar de a empresa não ter um processo formalizado para o treinamento dos 

funcionários, elaincentiva a educação e mantém uma forte parceria com a academia e com 

outras empresas,além decontratarespecialistasquando a equipe tem uma 

dificuldademaior.Realmente, existem professores de universidades que estão envolvidos 

diretamente com a empresa. Além disso, a equipe também vai em busca do próprio 

treinamento de forma autônoma. 

A empresa e o gerente incentivam a equipe a propor melhorias para o processo e isso 

eleva o poder da equipe em opinar sobre diversos assuntos, inclusive em relação à melhoria 

do produto da empresa. 

Já em relação aos benefíciosque a equipe recebe, conforme os entrevistados, os únicos 

tipos de benefícios são os definidos pelas leis trabalhistas, pois eles são contratados seguindo 

o regime CLT. A equipe não recebe nenhum tipo de incentivo. 

Os tipos de clientes da equipe são todos internos, ou seja: as outras equipes, os 

diretores e os consultores da empresa. Pelo fato de os clientes serem internos e a empresa 
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incentivar o compartilhamento de informação entre as equipes, ela acaba tendo a liberdade 

para tirar as dúvidassobre suas tarefas. O gerente também faz opapel de ponte entre o cliente e 

a equipe(Quadro 45). 

 
Quadro 45–Triangulação dos dados da Equipe EQ2: environment 

 

Ambiente organizacional EEq EGp Ob 

Ambiente de trabalho tranquilo X X X 

Bom ambiente de trabalho X X X 

Cliente interno X X X 

Comitê de GP faz o levantamento das demandas 
 

X 
 

Criação de um processo formalizado pelos GPs 
 

X X 

Equipe busca o aprendizado X X X 

Equipe localizada com as outras equipes X X X 

Falta de indicadores de desempenho X X X 

Falta de planejamento em longo prazo X X X 

Falta de processo de desenvolvimento formalizado X X X 

Falta de sistema de incentivos X X X 

Falta de treinamento X X X 

A empresa incentiva a educação X X X 

Outras equipes como cliente interno X X X 

Parceria com a academia X X X 

Parceria com outras empresas X X X 

Recompensas do tipo CLT X X X 

Fonte: Autoria própria 

 

Processo de trabalho 

Inicialmente,astarefas surgem durante a reunião entre os gerentes de projeto e os 

consultores da empresa, eé nesse momento que suas prioridades são atribuídas. 

Depois que as atividades são separadas para cada equipe, o GP da EQ2 atribui a cada 

integrante da equipe. Normalmente, as tarefas mais complexas são alocadas para os membros 

mais experientes, e aquelas que exigem prioridade são executadas primeiro. Caso não haja 

tarefas com um nível de complexidade maior, os membros da equipe podem escolher as 

tarefas que querem executar. Quando essa situação surge, o membro escolhe a atividade com 

que tem mais afinidade (Quadro 46). 
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Quadro 46 –Triangulação dos dados da Equipe EQ2: workprocess 
 

Processo de trabalho EEq EGp Ob 

A equipe propõe melhoria para o processo de desenvolvimento X X X 
A equipe tem o poder de opinar sobre as melhorias para o produto da 
empresa 

X X X 

Equipe faz as estimativas das tarefas X X X 

Flexibilidade de horário X X X 

GP atribui as atividades à equipe X X X 

GP define as prioridades das tarefas X X X 

GP monitora as atividades da equipe X X X 

Reunião com todos os GP X X X 

Fonte: Autoria própria 

 

A forma como desenvolver a atividade fica a cargo do próprio membro que recebeu a 

tarefa, além de ele também estimar o tempoque levará para executá-la.A equipe tem, também, 

a liberdade de propor melhorias para o processo de desenvolvimento e o poder de opinar 

sobre as melhorias para o produto da empresa. Já em relação à forma de acompanhamento das 

atividades, o GP decide. 

 

Recursos 

No que se refere aos recursos que a equipe precisa para executar suas atividades, ela 

depende dos fornecedores internos da empresa, uma vez que são eles que fornecem as 

informações e os recursos necessários para que a EQ2 execute suas atividades da melhor 

forma(Quadro 47). 

 

Quadro 47–Triangulação dos dados da Equipe EQ2: resources 
 

Recursos EEq EGp Ob 

A equipe depende de fornecedores interno X X X 

A equipe depende de informações de outras equipes da empresa X X X 

Boa infraestrutura X X X 

Falta de outros tipos de SI X X X 
Fornecedores internos não têm o conhecimento sobre a 
complexidade das atividades da equipe 

X 
  

GP como ponte entre a equipe e os fornecedores X X X 

GP dá poder para a equipe entrar em contato com os fornecedores X X X 

SI incompleto X X X 

SI mal utilizado pela empresa X X X 

SI para acompanhamento das atividades X X X 

Fonte: Autoria própria 
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Os fornecedores internos são as outras equipes da empresa, que se localizam na 

mesma sala da EQ2. Pelo fato de essas outras equipes não terem conhecimento sobre a 

complexidade das atividades da EQ2, elas acabam demandando recursos e atividades acimado 

que a equipe pode executar.O GPtambém serve como ponte entre a equipe e os fornecedores, 

porém ele estimula a equipe a entrar em contato direto com eles; além disso, estimula a 

proximidade da equipe com outras áreas. 

A empresa, em sua totalidade, tem boainfraestrutura de salae de máquina. Contudo, 

em termos de software, nãosatisfaz, já que o SI implantado é complexo, incompletoe mal 

utilizado pela equipe.Esse SI só serve para oacompanhamento e atribuição das atividades da 

equipepelo GP. Portanto, não existem outros tipos de SI. 

 

4.2.2.3 Percepção de efetividade da equipe 

 
Como principais características sobre a efetividade da equipe, podem-se destacar: alta 

assiduidade, baixa rotatividade esatisfação com seu trabalho, com a equipe e com o projeto.  

Pelo fato de não haver um processo de avaliação de desempenho, a equipe não tem 

conhecimento mais profundo sobresua efetividade. Eles relatam que o conhecimento vempor 

intermédiodo feedbackdo gerente e dos consultores. Já para o GP, o desempenho é visto se a 

equipe entrega suas atividades no prazo e com qualidade. 

À perguntafeita a todos os membros da equipe sobre os motivos que separariam a 

equipe, eles responderam que seria o alto custo em manter os membros da equipe, o fim do 

projeto ou a mudança de competência do projeto (Quadro 48). 

 

Quadro 48–Triangulação dos dados da Equipe EQ2: team effectiveness 
 

Efetividade da equipe EEq EGp Ob 

A equipe está satisfeita com seu objetivo X X X 

Alta assiduidade ao trabalho X X X 

Alta satisfação X X  
Alto desempenho X X X 

Baixa rotatividade X X X 

Conhecimento do desempenho da equipe: feedback do gerente e consultores X X X 

Desempenho medido pelo prazo de entrega e qualidade das atividades X X  
Motivo que separaria a equipe: fim do produto  X  
Motivo que separaria a equipe: mudança de competência do projeto  X  
Satisfação com o tipo de projeto desenvolvido X X  
Satisfação com a equipe X X  

Fonte: Autoria própria 
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4.2.2.4 Relações entre fatores e efetividade 

 

Nesta subseçãoapresentam-se as hipóteses para a Equipe EQ2, criadas mediante a 

combinação dos dados da codificação aberta. 

 

Hipótese 1:O bom relacionamento entre os membros da equipe e destes com os outros 

funcionários da empresa contribui para que eles tenham vontade de permanecer na 

empresa. 

 

O bom relacionamento entre os membros da equipe e com outros funcionários da 

empresa foi observado durante a fase de coleta e citado pelos entrevistados como um fator que 

estimula a equipe para sua permanência na empresa. 

 

É um bom ambiente. Todos somos amigos. Isso é uma coisa que 
estimula. Os membros da equipe estão bem à vontade em 
aprender.(E2_M11_P11). 

Orelacionamento entre os funcionários, entre os gerentes e diretores. 
Quando há uma discussão entre gerentes ou com o cliente, ou o 
funcionário trata mal, sei lá, isso influencia muito. Como aqui não tem 
ocorre isso, já um fator muito grande.(E2_M19_P105). 

 

Hipótese 2: Quanto mais autonomia a equipe tem, mais formas diferentes a equipe 

tem para implementar uma atividade, e isso aumenta a satisfação com seu trabalho. 

 

A autonomia da equipe concorre para aumentar o estímulo para a criação de formas de 

implementação, e isso aumenta a satisfação com seu trabalho; consequentemente, ela se sente 

mais motivada e comprometida. 

 

Eu me sinto bem assim, porque eu posso procurar melhorar cada vez 
mais enão fico engessado a um só tipo de solução. Às vezes, até uma 
coisa que eu fiz de um jeito, eu vou fazer de outro jeito para ver se 
fica melhor, eu posso até mudar aquela primeira coisa, e tal. É legal 
ter autonomia.(E2_M14_P25). 

Isso facilita também. Facilita a pessoa a ir implementar. Não tem de 
ficar preso ou esperando alguém para saber como tem de fazer. A 
atividade é passada para nós e tem o objetivo dela, realizar tal coisa. 
Eu gosto. É melhor assim.(E2_M19_P25). 
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Quanto mais livre você fica em fazer alguma coisa, melhor você 
consegue contribuir e até também suas limitações. Até que facilita a 
comunicação entre eles também. A partir do momento em que você dá 
muita liberdade, fica meio ao critério dele resolver como aquilo vai ser 
feito. Então, o fato de eles buscarem ajuda, facilita a interação deles. 
Isso é um agente positivo.(E2_M02_P21). 

 

Hipótese 3: A significância da tarefa e do objetivo da equipe tem influência no senso 

de responsabilidade dos membros da equipe. 

 

A significância da tarefa tem efeito no sentimento de responsabilidade da equipe, e 

esse sentimento leva-a a se sentir pressionada e, ao mesmo tempo, estimulada e orgulhosa 

com o trabalho que está em execução. 

 

Eu me sinto um pouco pressionado, porque eu sei que aquilo que eu 
estou fazendo tem uma responsabilidade imensa. Então eu tenho de 
ser responsável, controlar meus horários. Eu não posso deixar que 
minhas atividades fiquem atrasadas, porque o produto depende 
daquilo. Eu me sinto um pouco pressionado e ao mesmo tempo 
estimuladoem sempre conseguir cumprir minhas metas. 
(E2_M14_P28). 

É bom você saber que o que está fazendo está sendo usado para o 
aprendizado das pessoas, está sendo usado para coisas úteis. E isso é 
bem importante. Eu me sinto orgulhoso. (E2_M19_P28). 

 

Hipótese 4: O tipo de projeto, em relação à significância e inovação, desenvolvidopela 

empresatem influência na permanência do funcionário na empresa. 

 

O tipo de trabalho desenvolvido pela empresa é um ponto responsável por trazer o 

funcionário para dentro da empresa. Esse fator, se for bem aproveitado pela empresa e,por 

conseguinte, pelo líder da equipe, será um ponto que estimulará o funcionário a permanecer 

na organização, pois o funcionário se sente atraído pelo nível de inovação e significância que 

o projeto traz para a sociedade. 

 

O fato de a empresa ter um caráter inovador e de estar trabalhando 
com uma coisa nova; e pelo fato de ser um produto, que é um pouco 
diferente, pelo menos em relação aos trabalhos aqui em Recife, a 
grande maioria são projetos, aqui não.(E2_M02_P102). 
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Temtambém certa relação com jogos e aprendizado, e eu também 
gosto muito da área de jogos. Foi isso que me influenciou a vir 
trabalhar aqui.(E2_M19_P05). 

O projeto é bem desafiador e está me dando novos conhecimentos e 
me faz buscar muitas coisas que eu não mexia. É isso mesmo, é um 
desafio.(E2_M11_P05). 

 

Hipótese 5: O processomal estruturado dentro da empresa tem influência no 

comprometimento do desempenho do trabalho da equipe. 

 

O processo informal e mal estruturado prejudica o desempenho do trabalho da equipe, 

pois ela e o GP não conseguem fazer um planejamento em longo prazo, além de gerar 

retrabalho para a equipe e um cronograma de entrega apertado. 

 

Nós perdemos muitos trabalhos feitos, fazemos muito retrabalho, por 
não ter um processo de trabalho bem definido; é difícil por ser uma 
start-up, mas o que vejo é que. Tem muita gente que não entende isso, 
e não se esforça para corrigir.(E2_M11_P08). 

A falta de tempo é um desestimulador. Quando não tem tempo 
suficiente para isso, fica ruim, porque vai mexer com uma coisa nova, 
tem de ser muito desenrolado para fazer isso, quando não tiver o 
tempo hábil para isso.(E2_M11_P69). 

Em uma situação ou outra, como não está bem documentado, não tem 
um documento bem especificado, acaba prejudicando, assim, algum 
ponto que você deveria ter implementado uma coisa de um jeito, e 
ficou um pouco diferente, ou não ficou dentro de um padrão. Se 
tivesse tudo mais especificado, isso não ocorreria.(E2_M19_P79). 

 

Hipótese 6: A cooperação entre os membros da empresa está relacionada com 

odesempenho do trabalho da equipe. 

 

A colaboração entre os membros tem uma influência indireta no desempenho do 

trabalho da equipe, pois é por meio da cooperação que eles trocam conhecimentos, e isso faz 

aumentar sua sabedoria que será utilizada nas soluções e no desenvolvimento das atividades. 

 

Dá um senso de coletividade maior da coisa, então, apesar de eu, por 
exemplo, estar liderando um time específico da empresa em sua 
totalidade, consigo enxergar e fazer sentido no todo; eu sei do pedaço 
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do trabalho do todo, é o que eu faço, então isso dá um senso legal de 
saber para onde estão indo as coisas, até poder colaborar no nível 
maior e não só no nível do seu time. Isso é muito legal, dá também até 
para o time o senso de propósito; assim, conseguem enxergar mais 
fácil o que a empresa quer fazer, aonde ela quer chegar, qual o 
objetivo disso. É muito bacana.(E2_M02_P35). 

Se a atividade de uma pessoa pode prejudicar o todo, então, isso 
também estimula para que todo mundo se ajude e fique por dentro da 
atividade do outro. Eles sabem que se a atividade não for feita da 
forma correta, prejudica toda a equipe.(E2_M19_P41). 

A cooperação é grande e constante. Quando tem uma pessoa que não 
sabe fazer alguma coisa, ou não souber como faz, ela pode perguntar a 
algum membro da equipe, e quem souber vai ensinar. Se ele souber, 
mas não puder ajudar naquele momento, ele me dá uma dica de como 
fazer. Isso aí acontece com todo mundo que entrar com a equipe. 
Alguém que não souber de alguma coisa, pode chegar e perguntar, 
pedir para mostrar e tal. A cooperação é bem grande.(E2_M14_P40). 

 

Hipótese 7: A infraestrutura do trabalho tem efeito no desempenho do trabalho da 

equipe. 

 

A infraestrutura da empresa, como sistemas, equipamentos e sala, têm um efeito 

indireto no desempenho do trabalho da equipe, pois ela precisa estar associada a outro fator 

como bom relacionamento entre os membros e confiança, para que ela possa ter algum 

impacto significativo. 

 

E se por acaso não tivesse a internet ou se a velocidade fosse muito 
ruim, a dificuldade da gente para quem quer testar uma funcionalidade 
do site, para baixar um arquivo do servidor, então já 
prejudica.(E2_M19_P99). 

Primeiro, hoje nós temos uma equipe bem reduzida; outra coisa é que 
as condições de trabalho são boas, e isso faz com que as pessoas da 
equipe queiram continuar aqui, e o projeto que nós desenvolvemos é 
fantástico.(E2_M14_P105). 

 

Hipótese 8: Tarefas desafiadoras estimulam a busca pelo aprendizado na equipe, por isso 
aumenta seu conhecimento. 

 

As tarefas desafiadoras servem como um meio de estímulo para que a equipe busque 

mais conhecimento, e isso ajudará no desenvolvimento das suas atividades. 
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A grande motivação é que você tem um desafio maior, porque você 
fica aprendendo mais coisas.(E2_M19_P17). 

É muito bom, porque eu consigo aprender e passar meu conhecimento, 
então é uma coisa que me estimula bastante também. É conseguir 
evoluir e fazer com que as outras pessoas que estão comigo evoluam 
também. Se eu aprendo uma coisa nova, eu chego aqui e mostro para 
o pessoal.(E2_M14_P09). 

Na própria tarefa, às vezes, acham coisas que não conhecem, aí tem de 
olhar documentação, olhar referências, para aprender e na hora poder 
realizar a atividade.(E2_M11_P67). 

 

4.2.2.5Modelo de efetividade da Equipe EQ2 

 

A Equipe EQ2 é basicamente formada por pessoas da área de Ciência da Computação 

e Sistema de Informação. Na empresa,elas são responsáveis por implementar e programar o 

produto da organização, além de construir, manter a atualizar os bancos de dados e os 

controles de versão do produto dos servidores da empresa. 

Inicialmente, os membros da equipe se sentiram atraídos pelo tipo de produto 

desenvolvido pela empresa, porque o projeto é inovador e desafiador, e também trabalha com 

a área de Educação; mesmo para aqueles membros que, inicialmente, não foram contratados 

para ficar na EQ2,mas foram promovidos por seu bom desempenho no Projeto da Equipe 

EQ3. 

O objetivo do produto, o bom relacionamento e o senso de comprometimento entre 

eles não os deixam ter vontade de sair da organização. 

Os fatores que desestimulam a permanência dos membros da equipe na empresa são: 

falta de planejamento de longo prazo e falta de processos formalizados, o que acaba 

prejudicando o desempenho da equipe, o que concorre para o baixo valor do salário(Figura 

14).  

Como características dessa equipe, destacam-se: criatividade, cooperação na troca de 

informação e de conhecimentos, tarefas desafiadoras, significância da tarefa, coesão da equipe 

e o bom relacionamento entre eles. O gerente destaca também a proatividade dos membros da 

equipe. 

Os resultados do potencial motivador do trabalho para todos os membros da equipe, 

exceto para M14, foram satisfatórios. Para M14, as dimensões variedade e autonomia tiveram 

os valores próximos a intermediário, causando, assim, o valor insatisfatório para seu potencial 
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motivador do trabalho. Isso se justifica pelo fato de ele estarhá um bom tempo na empresa, e 

suas atividades não exigirem a utilização de variedade de habilidade. 

Na autonomia, justifica-se porque ele recebe as atividades, e não as escolhe, 

diferentementedos outros membros que, em alguns momentos, escolhem a própria atividade. 

 

Figura 14 – Modelo de efetividade da Equipe EQ2 
 

 

Fonte: Autoria própria 

 

4.2.3Análise da EquipeEQ3: Equipe RHAE 1 

 

A Equipe EQ3tem sete integrantes; cinco do sexo masculino e dois do sexo feminino, 

incluído o gerente de projeto. Seis responderam ao questionário sobre motivação, cinco 

responderam sobre coesão de equipes e perfis, e participaram das entrevistas e das 

observações.  

A equipe compõe-se depessoas das áreas de Ciência da Computação, Sistema de 

Informação e Engenharia da Computação, com idade entre 21 e35 anos. Tem como 

objetivodesenvolver ferramentas utilizando técnicas de mineração de dados com a finalidade 

de ajudar a empresa a analisar seus dados. Suas principais tarefas são desenvolver ferramentas 

que gerem informação para a empresa com os dados contidos no seu banco de dados. 
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4.2.3.1Características dos membros 

 

Nesta subseção, resume-se o que foi encontrado durante as entrevistas, observações e 

no questionário TRSPI, no que diz respeito às características individuais de cada membro da 

Equipe EQ3.  

O membro M01 é o mais experiente da equipe e desenvolve atividades ligadas à 

concepção de ideias inovadoras para o produto da empresa. Suas características são: 

prestativo, amigável, confiante, companheiro, cooperativo e social. Apesar de em alguns 

momentos assumir o papel de líder da equipe, em razão da grande ausência do GP, ele diz que 

não se sente à vontade em assumir essa função; por conta disso, o membro M21, que é a mais 

antiga na equipe, assume esse papel (Quadro 49). 

 

Quadro 49–Triangulação dos dados da Equipe EQ3: membro M01 
 

Característica 
Entrevista do 
membro M01 

Entrevista dos 
outros membros 

Observação Questionário Belbin 

Prestativo X X X X 
Amigável X X X X 
Leal 

   
X 

Não competitivo X X 
 

X 
Confiante X X X X 
Companheiro X X X X 
Cooperativo X X X X 
Otimista 

   
X 

Social X X X X 
Disciplinado 

 
X 

 
X 

Dominante 
 

X X X 

Fonte: Autoria própria 

 

As características prestativo e cooperativo são as mais significativas deste membro, 

que, dada a sua alta experiência e por também ser professor, consegue ensinar aos outros 

membros a melhor forma de resolver os problemas que aparecem. 

O membro M04 é um dos membros mais recentes da equipe. Ele tem como 

característica: companheiro, cooperativo, prestativo e amigável. Por ser um dos membros 

mais recentes e ter pouca experiência profissional, acaba precisando da ajuda dos outros 

integrantes, principalmente de M01. Ele ressalta nas entrevistas que o elemento que o fez ficar 



91 
 

mais à vontade no time é o senso de cooperação entre eles, e isso o influencia para que ele 

também aja assim.  

De acordo com o TRSPI, este membro tem o perfil de suporte, e isso confirma os 

dados coletados nas entrevistas e nas observações, pois esse perfil complementa o trabalho do 

time com competência e habilidade específica (Quadro 50). 

 
Quadro 50 – Triangulação dos dados da Equipe EQ3: membro M04 
 

Característica 
Entrevista do 
membro M04 

Entrevista dos 
outros membros 

Observação Questionário Belbin 

Prestativo X X X X 
Amigável X X X X 
Leal 

   
X 

Não competitivo X X 
 

X 
Estável 

  
X X 

Submisso 
  

X X 
Confiante X X X X 
Companheiro X X X X 
Cooperativo X X X X 

Fonte: Autoria própria 

O membro M12 é um dos mais antigos na equipe. De acordo com o questionário 

TRSPI, ele tem perfil de liderança, no entanto, não foi percebido nos dados coletados nas 

entrevistas e nas observações, pois aparece a característica submisso entre os dados. 

Mais uma vez, identificam-se nos dados coletados as características: confiante, 

companheiro, cooperativo, prestativo e amigável. Confirmando que o perfil de liderança não é 

percebido entre os integrantes da equipe. 

Quadro 51 – Triangulação dos dados da Equipe EQ3: membro M12 
 

Característica 
Entrevista do 
membro M12 

Entrevista dos 
outros membros 

Observação Questionário Belbin 

Prestativo X X X 
 

Amigável X X X 
 

Não competitivo X X 
  

Estável 
  

X X 
Submisso X 

 
X 

 
Confiante X X X X 
Companheiro X X X 

 
Cooperativo X X X 

 
Social X X X 

 
Disciplinado 

   
X 

Dominante 
   

X 

Fonte: Autoria própria 
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A característica submisso aparece para os membros M04 e M12, e isso pode ser 

justificado pelo tempo em que eles estão no projeto, que é menor do que os outros membros. 

Já a característica otimista está no membro mais antigo e mais experiente, já que ele tem um 

conhecimento mais profundo do projeto e se conhecem há mais tempo. 

A equipe é bastante homogênea, e isso acaba facilitando o aparecimento da 

cooperação e da confiança entre eles, apesar de haver o perfil de liderança, CO, em todos os 

membros da equipe (Quadro 52). 

 

Quadro 52 – Resultados Belbin da Equipe EQ3 
 

Membros Papelmais significativo 
Segunda característica 

maissignificativa 
Característica menos 

significativa 
M01 IM CO,RI,TW CF 

M04 TW CO RI 

M12 CO IM PL 
Legenda: Completer Finisher – CF; Implementer – IMP; Team Work – TW; Monitor Evaluator – ME; Co-

ordinator – CO; Plant – PL; Shaper – SH; Resource Investigator – RI. 
Fonte: Autoria própria 
 

4.2.3.2Fatores que influenciam a efetividade no trabalho em equipe 

 

O modelo construído porYeatts e Hyten (1998) descreve cinco fatores que atinge a 

efetividade nas equipes. Esses fatores são: características do desenho da equipe, sinergia da 

equipe, processo de trabalho, características dos membros da equipe e ambiente 

organizacional, que se divide em interno e externo. Organiza-se a análise dos resultados da 

codificação dos dados de acordo com esses fatores. 

 

Características do Desenho da Equipe 

Agora, como característica da equipe em si, podem-se destacaro elevado nível de 

autonomia na criação, atribuição e forma de desenvolvimento das suas atividades. Por ser uma 

equipe pequena e de pesquisa, essas características são de alta significância. 

Além dessas características, destacam-se a busca constantepelo aprendizado e o alto 

senso de responsabilidade pelo trabalho desenvolvido pelos membros da equipe. 

O gerente de projetostem como principal tarefa darsuporte efeedbackà equipe. Em 

razão deser gerente também outras equipes, ele não gerencia a equipe diretamente, deixando-

a, assim, mais livre para a execução de suas atividades, o que faz do gerente uma pessoa que 

acompanha as atividadesexecutadas pela EQ3.  
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Além disso, o GP não fica localizado no mesmo ambiente de trabalho da equipe,o que 

acentua a característica de não gerenciar diretamente a equipe. 

A variedade de habilidadee diferentes níveis de conhecimento técnicoda equipe 

sãooutras características significativas. Desse modo, dependendo do tipo de atividade, os 

membros da equipe devem estar preparadospara desenvolvê-la, pois normalmente suas tarefas 

exigem diversos tipos de conhecimento(Quadro 53). 

 

Quadro 53–Triangulação dos dados da Equipe EQ3: team design characteristics 
 

Características do desenho da equipe EEq EGp Ob 

A equipe busca o aprendizado constantemente X X X 
A equipe propõe novas tarefas X X X 
Autonomia para escolher a atividade X X X 
Autonomia para criar as atividades X X X 
Autonomia para definir como as atividades devem ser feitas X X X 
Equipe busca fazer sempre o melhor X X X 
Equipe de pesquisa X X X 
Equipe com diferentes níveis de conhecimento técnico X 

 
X 

Equipe recebe pouco feedback X X X 
Equipe se sente responsável X 

 
X 

Feedback informal X X X 
GP dáfeedbackpara a equipe X X X 
GP localizado longe da equipe X X X 
GP não gerencia diretamente a equipe X X X 
Incompatibilidade de horário entre os integrantes da equipe X X X 
Tarefas de alta significância para a empresa X X X 
Tarefas de pesquisa X X X 
Variedade de habilidade X X X 

Fonte: Autoria própria 

 

Já em relação às respostas dadas pelos membros da equipe ao questionário PMT, 

pôde-sefazer as constataçõesconforme o Quadro 54 e o Quadro 55. 

Quadro 54 – Resultados PMT dos membros da Equipe EQ3 
 

Membros Variedade Identidade Significância Autonomia Feedback 

M01 6,00 5,67 4,33 6,67 3,67 

M04 5,00 3,67 4,33 6,00 4,00 

M12 4,67 6,00 3,67 5,67 3,33 

Fonte: Autoria própria 

 

 



94 
 

Quadro 55 – Resultados PMT da Equipe EQ3 
 

Dimensão Entrevista PMT 
Variedade da Tarefa Alto Alto 

Identidade da Tarefa Intermediário Intermediário 

Significância da Tarefa Intermediário Intermediário 

Autonomia Alto Alto 

Feedback Baixo Baixo 

Fonte: Autoria própria 

 

Nadimensão variedade da tarefa, os resultadosdo questionário PMT para a maioria dos 

membros foram de valor alto, exceto para o membro M12, que foi intermediário, o que se 

pode justificar pelo fato de que, quando esse membro escolhe as suastarefas, prefereoptar por 

aquelas que se assemelham a alguma que elejá fiz, por isso, essas atividades acabam não 

exigindo que utilizesuas variedades de habilidades. Essa preferência ainda pode ser 

justificadapor causa de sua segunda característica mais significante, que é IM, o qual tem 

como descritoro perfil estável. 

Já na dimensão identidade da tarefa, seus resultados são bem diversificados, tendo 

valores com indicador baixo e alto. Se forem analisados os dados coletados durante as 

entrevistas, essa divergência pode ser justificada pelo fato de que uma atividade pode ser 

desenvolvida por mais de uma pessoa dentro da equipe, e quando ela é encerrada, acaba sendo 

transferida para a Equipe EQ2 que vai integrar com o produto da empresa. Ainda, em alguns 

casos, as tarefas desenvolvidas por eles acabam não sendo aproveitadas pela organização. 

Quanto à dimensão significância da tarefa, que tem como objetivo medir quanto o 

resultado de uma tarefa tem impacto na vida ou no trabalho de outras pessoas, os resultadosde 

todos os membros da equipe foramintermediário, o que se justifica pelos dados coletados 

durante as entrevistas, quando os membros da equipe dizem que suas atividades não têm 

muita importância e não são muito valorizadas pela organização, porém eles acreditam que 

têm potencial. 

Passando para os resultados da dimensão autonomia, foram todos de valores altos, 

porque todos os membros da equipe têm autonomia para: criar, atribuir, escolher e 

desenvolver as tarefas da forma que desejar. 

Contudo, os resultados da dimensão feedbackforaminversosao resultado da autonomia, 

sendo baixo para todos os membros da equipe, podendo-se comprovar, tanto nos dados 

coletados nas entrevistas como nas observações. 
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Os resultados obtidos no questionário PMT para o M08 foram os seguintes: variedade 

5,33; identidade 5,67; significância 6; autonomia 5,33 e feedback 4,33. As divergências nos 

resultados podem ser justificadas pelo fato de que, como ele é o GP, suas atividades são 

distintas das executadas pela equipe; e também ele tem uma visão maior do todo, do geral, 

uma vez que está mais próximo da direção da empresa. 

Por conseguinte, M08 consegue enxergar a significância das atividades realizadas pela 

equipe, e, em quase todas as reuniões, ele tenta mostrar isso aos outros membros da equipe. 

Com relação à dimensão feedback, ele reconhece que por não estar acompanhando as 

atividades da equipe diariamente e por não trabalhar na mesma sala com eles, isso acaba 

prejudicando o feedback para a equipe. 

 

Sinergia da Equipe 

As principais características em relação à sinergia da equipe são: alta comunicação e 

informal, alta cooperação, compartilhamento de informações, troca de conhecimento,alta 

confiança epoucos conflitos. 

Os poucos conflitos que aparecem são de origem técnicae são resolvidos 

internamentepelas pessoas envolvidas. Os membros da equipe se sentemdesconfortáveis em 

situações de conflitos.  

Já a sinergia que aparece entre a equipe e o gerente é mais evidente em relação ao 

trabalho conjuntoque eles exercem no momento do planejamento e na tomada de decisão das 

atividades executadas pela EQ3. 

Uma característica bastante evidente no GP é a transparência que ele tem com a equipe 

em relação aos assuntos da empresae sobre o que a organização acha do trabalho executado 

por eles. Essa característica foi evidência no valor moderado na dimensão feedback do 

questionário PMT (Quadro 56).  

  



96 
 

Quadro 56 –Triangulação dos dados da Equipe EQ3: team synergy 
 

Sinergia da equipe EEq EGp Ob 

Alta comunicação X X X 

Alta confiança 
   

Alta cooperação X X X 

Compartilhamento de informações X X X 

Comunicação informal X X X 

Conflitos de origem técnica X X X 

Conflitos resolvidos internamente X X X 

Desconforto com os conflitos gerados X X 
 

Equipe confia no GP X X 
 

Equipe integrada com as atividades da empresa X X X 

Equipe proativa X X X 

Poucos conflitos X X X 

Troca de conhecimento X X X 

Fonte: Autoria própria 

 

Já em relação às respostas dos questionários sobre coesão da equipe, GEQ e PCS, os 

valores finais dos resultados para cada membro, em cada dimensão, estão no Quadro 57. 

 

Quadro 57 – Resultados GEQ e PCSdos membros da Equipe EQ3 
 

Membros ATG-t ATG-s GI-t GI-s PCS-b PCS-M GEQ PCS 

M01 12 1 13 -3 9 5 23 14 

M04 8 -8 9 -4 6 5 5 11 

M12 11 6 8 4 9 6 29 15 

Fonte: Autoria própria 

 

Nos resultados das dimensões ATG-t, que mede a atração do membro da equipe para o 

grupo em relação à tarefa, GI-t, que mede a percepção do indivíduo sobre o que o grupo pensa 

em relação àsua proximidade no ponto de vista da tarefa, PCS-b e PCS-m, que quer dizer 

sentimento de que pertence à equipe e o sentimento moral, respectivamente, todos os 

membros obtiveramvalores altos. 

Esses valores se justificam pelo fato de que os membros da equipe se sentem atraídos 

pelo tipo de projeto desenvolvido, que é um projeto de pesquisa; comisso, eles têm um poder 

maior na execução da tarefa do que se fosse trabalhar em outro tipo de projeto. 

Além disso, os membros da equipe se sentem mais integradosem virtude do nível 

elevado de autonomia que eles têm, por conseguinte, as tarefassão da inteira responsabilidade 
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deles; e por não existir na equipe o perfil dominante que é encontrado na característica SH, o 

que poderia levar a um sentimento de desconforto. 

No que diz respeito às dimensões que envolvem a coesão social da equipe, ATG-s e 

GI-s, os resultados variaram entre baixo e intermediário. 

Omembro M04 ficou com os resultados baixos para as dimensões ATG-s e GI-s, de 

acordo com o que se coletou nas entrevistas. O que pode ser explicado por ele estar há pouco 

tempo na equipe, ainda sem muita afinidade com seus membros, preferindosair com outras 

pessoas de fora da sua equipe. 

Também na dimensão GI-s, o membro M01 ficou com o resultado baixo, de acordo 

com os dados colhidos na entrevista. Saliente-se que este membro não passa os dois turnos do 

dia na empresa; em face disso, não tem muita oportunidade de se socializar com os outros 

membros da equipe; ainda que ele tenha como característica secundária RI, que tem o perfil 

social. 

Comparando os resultados finais do questionário do GEQ, percebeu-se o valor mais 

baixo para o membro M04, justificando-se pelo tempo de sua permanência na equipe, 

diminuindo, assim, sua percepção da coesão de sua equipe. 

 

Ambiente Organizacional 

Como características sobre o ambiente interno e externo, destacam-se:ambiente 

descontraído, bom ambiente de trabalhoe equipe integrada com as atividades da empresaainda 

que ela esteja isolada do restante da empresa.Quando a EQ3 necessita de algum tipo de 

conhecimento e por não receber treinamento da empresa, pode conseguir por meio de duas 

formas: busca o conhecimento por conta própriae contratação de especialistas.  

O gerenteestá sempre atento às necessidades da sua equipe, além de ser transparente 

com a equipe quanto aos assuntos relacionados com o negócio da empresa. 

Por não ser uma empresa start-up, ela não tem planejamento de longo prazo, processos 

de desenvolvimento, sistema de incentivos e de recompensas,e indicadores de desempenho.Já 

a equipe, por ser de pesquisa e não ter contrato CLTcom a empresa, seus membros também 

não recebem benefícios trabalhistas, diferentemente dos outros funcionários (Quadro 58). 
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Quadro 58–Triangulação dos dados da Equipe EQ3: environment 
 

Ambiente organizacional EEq EGp Ob 

A equipe não se sente valorizada pela empresa X X X 

Ambiente de trabalho da equipe isolado do restante da empresa X X X 

Atividade de integração entre os funcionários da empresa X X X 

Bom ambiente de trabalho X X X 

Contratação de especialistas para ajudar a equipe X X X 

Equipe realiza o treinamento por conta própria X X X 

Falta de estrutura organizacional X X X 

Falta de planejamento ao longo prazo X X X 

Falta de recompensas X X X 

Falta de sistema de incentivo X X X 

Falta de treinamento X X X 

Falta de um processo estruturado X X X 

GP atento às necessidades da equipe X X X 
GP é transparente com a equipe em assuntos relacionados com o negócio da 
empresa 

X X X 

Fonte: Autoria própria 

 

Processo de Trabalho 

A EQ3 segue a seguinte dinâmica de trabalho: a equipe realiza, com seu gerente, 

todasas semanas, uma reunião de acompanhamento, e é nesse momento que as atividades são 

criadas, planejadas e monitoradas, com a participação de todos. 

 É também nessa ocasião que o GP dá ofeedback sobre o que a empresa quer da equipe 

e sobre o desempenho do trabalho da equipe. Durante a semana, o gerente acompanha, 

informalmente, o desenvolvimento das atividades da equipe.  

Tanto o gerente como a equipe, disseram que não existe nenhuma intenção de criar um 

processo formal e a EQ3 é livre para propor ideias para melhoria do processo atual. 

Um grande problema levantado pela equipe é a incompatibilidade de horário entre os 

membros, porque, às vezes,um delesprecisar tirar alguma dúvida sobre determinada atividade 

e aquele que deveria responder não está no momento (Quadro 59). 
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Quadro 59–Triangulação dos dados da Equipe EQ3: workprocess 
 

Processo de trabalho EEq EGp Ob 

Equipe dá opiniões sobre a construção do processo X X X 

Falta de métrica para a evolução da atividade X X X 

Flexibilidade de horário X X X 

GP acompanha as atividades da equipe X X X 

GP dá liberdade para a equipe X X X 

Incompatibilidade de horário X X X 

Não existem indícios para a melhoria no processo X 
 

X 

Não existe nenhum tipo de suporte dado ao processo X 
 

X 

Reuniões de acompanhamento X X X 

Reuniões semanais X X X 

Fonte: Autoria própria 

 

Recursos 

Sobre as características levantadas em relação aos recursos que a equipe necessita, 

destaca-se sua autonomia para solicitá-los, uma vez que seus fornecedores são as outras 

equipes e setores da empresa; além de que seu GP incentiva esse tipo de atitude. 

A equipe, para a realização do seu trabalho, dependede informações vindas 

dosfornecedores internosda empresa.Como a equipe se localiza longe das outras equipes da 

empresa, ela necessita de um bom equipamento de comunicação, como telefone e internet, 

contudo, ela não tem acesso ao recurso telefone; em vista disso, suas solicitações ficam 

dependentes da internet.  

A equipe dispõe de uma boa infraestruturade sala, mas os computadoresestãoum 

pouco ultrapassados. Para melhorar suainfraestrutura, os membros têm o apoio do gerente, 

que age como ponte entre a equipe, que levanta suas necessidades, e do departamento 

responsável da empresa (Quadro 60). 
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Quadro 60 –Triangulação dos dados da Equipe EQ3: resources 
 

Recursos EEq EGp Ob 

Alta autonomia para solicitar recursos X X X 
Boa infraestrutura de sala X X X 
Equipe depende de informações dos fornecedores X X X 
Equipe é livre para buscar informações com os fornecedores internos X X X 
Fornecedores internos prestativos com a equipe X X X 
GP como ponte entre os fornecedores externos e a equipe X X X 
GP dá poder para a equipe solicitar recursos X X X 
Infraestrutura de máquinas inadequado X 

 
X 

Poucos recursos de comunicação X X X 
SI inadequado X X 

 
Fonte: Autoria própria 

 

4.2.3.3Percepção de efetividade da equipe 
 

Com relação às características da efetividade da equipe, podem-se destacar: alta 

assiduidadee tem alta rotatividade, porque o valor da bolsa é muito baixo.A alta rotatividade 

dos membros da equipe provocaa quebra de ritmo do desenvolvimentodas atividades (Quadro 

61).  

Quadro 61 –Triangulação dos dados da Equipe EQ3: team effectiveness 
 

Efetividade da equipe EEq EGp Ob 

Alta assiduidade X X X 
Alta rotatividade X X X 
Bom desempenho X X X 
Equipe satisfeita com ela mesma X X 

 
Equipe satisfeita com o projeto X X 

 
Equipe satisfeita com o trabalho X X 

 
Medida de desempenho: entregar as atividades no prazo X X 

 
Medida de desempenho: feedbackpositivo do cliente X X 

 
Motivo para que os membros da equipe não continuem a trabalhar juntos: 
Alto custo para manter a equipe 

X 
  

Motivo para que os membros da equipe não continuem a trabalhar juntos: fim 
do projeto de pesquisa 

X X 
 

Motivo para sair da equipe: baixo valor da bolsa X X X 
Quebra de ritmo de desenvolvimento da equipe quando um membro sai da 
equipe 

x X x 

Fonte: Autoria própria 
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O gerente consegue saber se a equipe está tendo um bom desempenho quando eles 

entregam as atividades no prazocombinado e quando o feedbackdos clientes é positivo.  

A equipe se diz satisfeita com ela mesma e com o trabalho que está sendo 

desenvolvido. Os motivos para que os membros da equipe não permaneçam juntos são: alto 

custo para manter a equipe juntose ofim do projeto de pesquisa. 

 

4.2.3.4Relação entre fatores e efetividade 

 

Nesta subseçãoapresentam-se as hipóteses criadas para a Equipe EQ3, por meio da 

combinação dos dados da codificação aberta. 

 

Hipótese 1: O tipo de projeto, em relação à significância e inovação, desenvolvidopela 

empresa,tem influência na permanência do funcionário na empresa. 

 

O tipo de trabalho desenvolvido pela empresa é um ponto responsável por trazer o 

funcionário para a empresa. Esse fator, se for bem aproveitado pela empresa, 

consequentemente, pelo líder da equipe, será um ponto que estimulará o funcionário a 

permanecer na organização, porque ele se sente atraído pelo nível de inovação e significância 

que o projeto traz para a sociedade. 

 

Houve motivação em relação ao interesse no projeto em si. Eu vi que 
era uma boa oportunidade para trabalhar com redes sociais e 
poderíamos trabalhar de uma forma bem livre. Em termos de 
crescimento acadêmico, eu vi uma oportunidade boa.(E2_M01_P05). 

As pessoas, no geral, gostam de trabalhar aqui e do projeto em 
si.(E2_M08_P104). 

Eu achei interessante o projeto de pesquisa para que fui designado, 
então eu aceitei participar.(E2_M07_P05). 

 

Hipótese 2: A autonomia da equipe tem efeito na satisfação com seu trabalho. 

 

A autonomia da equipe faz elevar o nível de satisfação com o trabalho, pois eles têm 

liberdade para criar as próprias atividades e desenvolvê-las da forma que achar melhor. Além 
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disso, eles se sentem parte integrante da organização, porque a equipe tem a liberdade de 

expressar suas opiniões sobre os processos organizacionais.  

 
A liberdade que todo mundo tem em dar sua opinião. Tentamos 
trabalhar bem isso com quem chega, para se sentir sempre à vontade 
em se colocar e ter a iniciativa para fazer o que achar que é melhor, e 
discutir opiniões. Isso é o que é mais interessante.(E2_M01_P11). 

A autonomia influencia positivamente, porque é o momento que a 
pessoa tem de aprender e de testar suas ideias, suas opiniões. Isso é 
bom. (E2_M08_P21). 

É bem legal. Eu tenho o direito de opinar e dizer o que eu acho e ouvir 
também isso das pessoas. É muito interessante.(E2_M12_P47). 

 

Hipótese 3: A falta de um objetivo bem definido influencia negativamente o 

desempenho do trabalho da equipe. 

 

A falta de objetivo bem definido prejudica o desempenho do trabalho da equipe, pois 

ela e seu GP não conseguem fazer um planejamento de longo prazo, além de gerar retrabalho 

para a equipe e um cronograma de entrega apertado. 

 

Eu acho que tem algumas coisas que a empresa peca na parte de 
estratégia, no foco do que se estar fazendo na hora. Eles se preocupam 
muito em como fazer e se esquece de um pouquinho o que é para 
fazer, qual é a missão da empresa, qual é o objetivo. Eu acho que ela 
está em uma fase inicial e está meio que indefinida nessa área. Isto é 
um fator que me desestimula de certa forma. Você faz certas coisas e 
termina que muita coisa não vai nem para frente.(E2_M01_P08). 

Aqui mesmo é uma calmaria e der repente vem aquele bolo que coisa 
para fazer ao mesmo tempo.(E2_M12_P08). 

 

Hipótese 4: A rotatividade tem influência no desempenho do trabalho da equipe. 

 

A alta rotatividade tem uma influência indireta no baixo desempenho do trabalho da 

equipe, pois quando aliada com a falta de documentação pode gerar atraso e perda de 

informações importantes para a execução das atividades. 
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É ruim porque perdemos um pouco daquele conhecimento que levou 
um tempo para ser construído por aquela pessoa sobre o assunto. 
Como a equipe é sempre pulverizada em atividades, então aquela 
pessoa vai dominar mais o assunto do que outras. Você concentra 
muito a informação em uma pessoa. Isso é ruim. Sempre que chega 
uma nova pessoa, você tem de passar um tempo ali, até que ela 
comece a ter uma curva razoável de aprendizagem para ela produzir. 
Isso leva em torno de um a dois meses. Perde tempo.(E2_M01_P106). 

Não temos registros formais das coisas, o conhecimento fica na 
cabeça das pessoas, e lá na frente, sai uma pessoa e, às vezes, precisa 
de um histórico para saber o que aconteceu, se alguma decisão foi 
tomada, por que fizemos tal atividade e por que não fez aquela 
atividade. Essa informalidade é ruim ao longo do 
prazo.(E2_M08_P36). 

É ruim porque, de certa forma, quebra o ritmo da equipe. Quando a 
equipe já está ficando um pouco engajada, alguém sai. De certo modo, 
isso mexe um pouco com as atividades.(E2_M07_P106). 

 

Hipótese 5: A flexibilidade fornecida pelo gerente e pela organização tem efeito no 

aumento da autonomia da equipe. 

 

A liberdade fornecida pelo GP para a equipe tem grande influência no nível de 

autonomia da equipe, e a autonomia tem influência na satisfação da equipe em trabalhar na 

empresa e no projeto. Portanto, tem um efeito no absentismo ou outro comportamento de 

retirada. 

 

Há flexibilidade tanto da parte de gerência quanto da parte da equipe 
mesmo.Isso é bom, deixamos à vontade quem chega; assim, sentem-se 
seguros para tomar iniciativas. (E2_M01_P11). 

Na verdade, eu dou autonomia total a eles; sãoeles que fazem o 
planejamento. Eu só garanto que o que eles estão fazendo lá está de 
acordo com o que está aqui, e fazemos um planejamento mais 
estratégico do que a equipe vai fazer, entendeu?! (E2_M08_P09). 

 

Hipótese 6: A incompatibilidade de horário entre os funcionários prejudica a 

cooperação da equipe. 
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A incompatibilidade de horário entre os membros da equipe prejudica a cooperação 

entre eles, pois os integrantes não conseguem se encontrar, e isso influencia seu 

relacionamento.  

 

As pessoas têm carga horária diferente, e às vezes é assim, é mais fácil 
tirar uma dúvida ao vivo que por outros meios. Como nem sempre 
encontramos todo mundo, talvez isso prejudique um pouco a 
cooperação. Quando se tem uma janela de horário que encontre todo 
mundo, facilita. (E2_M01_P42). 

Como os horários são meio distintos, pode acontecer de uma semana 
inteira eu não conseguir falar com uma determinada pessoa, porque os 
horários não bateram, e por questões físicas a comunicação é um 
pouco prejudicada.(E2_M08_P31). 

 

Hipótese 7: A confiança tem efeito no desempenho das tarefas da equipe. 

 

A confiança entre os membros da equipe tem influência no seu desempenho, pois a 

equipe se sente mais segura e mais tranquila para executar suas atividades. 

 

A falta de confiança afeta gravemente. Se você não tem confiança 
nos membros da equipe, não consegue. Na equipe, para que as 
coisas funcionem direitinho,cada um tem de fazersua parte. Se não 
tem confiança nos membros, é difícil a coisa funcionar direitinho. 
Isso é importante.(E2_M01_P57). 

Ficamos mais tranquilos para realizar as tarefas porque sabemos 
que tem pessoas que acreditam em nosso potencial, estão dispostas 
a ajudar caso seja preciso. Então, quanto mais tranquila a pessoa 
for trabalhar, mais consegue focar no trabalho e fazê-lo da melhor 
forma.(E2_M12_P57). 

Se não houver confiança um no outro, poderá surgir algum tipo de 
rixa, que poderia prejudicar o andamento do projeto; mas isso não é 
o caso do nosso projeto.(E2_M07_P57). 

 

Hipótese 8: A infraestrutura do trabalho tem efeito no desempenho do trabalho da 

equipe. 
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A infraestrutura da empresa– como sistemas, equipamentos e sala– tem um efeito 

indireto no desempenho do trabalho da equipe, pois ela precisa estar associada a maisoutro 

fato, como um bom relacionamento entre os membros e a confiança, para que ela possa ter 

algum impacto significativo. 

 

É essa parte de infraestrutura computacional. As máquinas são um 
pouco antigas. Isso prejudica um pouquinho.(E2_M01_P100). 

Eu não tenho nem um telefone para ligar, então tenhode ligar para o 
celular de alguém. Eu queria muito que tivesse, já pedi um ramal para 
lá para baixo, porque seria muito mais fácil. Às vezes, eu vou e desço, 
mas se for algo mais rápido, para perguntar uma coisa mais pontual, 
eu falo pelo gtalk, para eu não ficar descendo e perguntando e depois 
subir.(E2_M08_P33). 

Ter equipamentos adequados para realizar o trabalho facilita 
muito.(E2_M12_P99). 

 

4.2.3.5Modelo de efetividade da Equipe EQ3 

 

A Equipe EQ3 é basicamente formada por pessoas da área de Ciência da Computação 

e Sistema de Informação. Na empresa, eles são responsáveis por desenvolver ferramentas 

utilizando técnicas de mineração de dados com a finalidade de ajudar a empresa a analisar 

seus dados, tendo com principais tarefas: desenvolver ferramentas que gerem informação para 

a empresa com os dados contidos no seu banco de dados. 

Suas atividades são basicamente de pesquisa e o salário de todos os membros da 

equipe, exceto do GP, é financiado pelo órgão de pesquisa CNPq. Desse modo, eles não são 

contratados formalmente pela empresa, por conta disso, não recebem benefícios trabalhistas. 

À pergunta sobre o que incentivou a vir trabalhar na empresa, eles responderam que 

inicialmente se sentiram atraídos pelo tipo de produto desenvolvido pela empresa, por ser um 

projeto inovador e desafiador, além de trabalhar com a área de Educação. Além disso, os 

membros que estão fazendo algum tipo de pós-graduação responderam que, por ser um 

projeto de pesquisa, isso facilitaria na conciliação entre a pós e o trabalho. Os incentivos 

citados acima, mais o bom relacionamento e a alta coesão entre eles são determinantes para 

sua vontade de permanecer na organização. 
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Os fatores desestimulantes para a permanência dos membros da equipe na empresa 

são: falta de planejamento de longo prazo e falta de processos formalizados, o que acaba 

prejudicando o desempenho da equipe, e o baixo valor da bolsa.  

Como características dessa equipe, destacam-se: amigável, cooperação na troca de 

informação e de conhecimento, alto nível de autonomia, comprometimento com o trabalho 

que está sendo desenvolvido, confiança, coesão da equipe e o bom relacionamento entre eles. 

O gerente destaca também a proatividade dos membros da equipe. 

Quanto aos resultados do potencial motivador do trabalho para a maioria dos membros 

da equipe foram satisfatórios, exceto para M04 e M07. 

O membro M04, na dimensão identidade da tarefa, teve o valor próximo a 

intermediário, 3,67, causando, assim, o valor insatisfatório para seu potencial motivador do 

trabalho. A justificativa está no fato de que sua atividade pode ser desenvolvida por mais de 

uma pessoa da equipe, e quando conclui, acaba sendo transferida para a Equipe EQ2, que vai 

integrar com o produto da empresa. Em alguns casos, as tarefas que eles desenvolvem acabam 

não sendo aproveitadas pela organização (Figura 15). 

 
Figura 15 – Modelo de efetividade da Equipe EQ3 

 

 
Fonte: Autoria própria 
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Com relação a M07, as dimensões significância da tarefa e feedback tiveram seus 

valores baixos, causando o valor insatisfatório para seu potencial motivador do trabalho. Este 

membro acredita que a empresa não valoriza o resultado dos trabalhos da sua equipe, o que 

justificaria os valores baixos; igualmente por ele receber pouco feedbackdo gerente sobre o 

desempenho das suas atividades. 

Nos questionários GEQ e PCS sobre percepção da coesão da equipe, constataram-se 

resultados de alto nível de coesão entre eles, os quais podem ser comprovados pelos dados 

coletados durante as entrevistas e as observações, ao responderem que existe um alto nível de 

cooperação entre os membros. 

 

4.2.4Análise da Equipe EQ4: Equipe RHAE2 

 

A Equipe EQ4tem como objetivo desenvolver ferramentas de teste, processo de teste, 

etc., tendo com principais tarefas: atividades de automação de teste, de estudo, pesquisa de 

ferramentas de teste, implementação de ferramentas de teste e mapeamento de processo de 

teste. A equipe é formada por pessoas da área de Ciência da Computação com idade entre 21 

e 35 anos, totalizando cinco integrantes, contando com o gerente de projetos. Os cinco 

responderam ao questionário sobre motivação, dois responderam ao questionário sobre coesão 

de equipes e perfis, e trêsparticiparam das entrevistas e das observações.  

  

4.2.4.1 Características dos membros 

 

Esta subseção mostra, de modo reduzido, os dados encontradosdurante as entrevistas, 

observações e no questionário TRSPI, no que se refere às características individuais de cada 

membro da Equipe EQ4.  

Conforme as respostas ao questionário TRSPI, omembro M05 tem o perfil de 

criatividade como o mais significativo, o que condiz com o tipo de atividade que ele exerce. 

Suas características são: companheiro, cooperativo, confiante e amigável; características essas 

fundamentais para esse tipo de perfil que busca soluções para suas atividades em outras 

pessoas. Ele também tem o perfil de liderança, porém, não se encontraram dados que 

confirmassem esse perfil. Como justificativa, a equipe existe há pouco tempo, além de haver o 

papel de gerente de projetos(Quadro 62). 
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Quadro 62–Triangulação dos dados da Equipe EQ4: membro M05 
 

Característica 
Entrevista do 
membro M05 

Entrevista dos 
outros membros 

Observação 
Questionário 
Belbin 

Companheiro X X X X 

Cooperativo X X X X 

Sincero 
   

X 

Confiante X X X X 

Tem autocontrole 
   

X 

Tem autodisciplina 
   

X 

Social 
   

X 

Amigável X X X X 

Leal 
   

X 

Não competitivo X X 
 

X 

Estável 
   

X 

Fonte: Autoria própria 

 

O membro M09 tem o perfil de suporte de acordo com o questionário TRSPI,perfil 

confirmado pelos dados coletados nas entrevistas e nas observações, encontrando-se as 

seguintes características: companheiro, cooperativo e confiante. Esse perfil evidencia-se pelo 

fato de que o gerente apoia o espírito colaborativo entre os membros da equipe. 

Outrascaracterísticas de destaque de M09 são: social e amigável, visto ele ser uma 

pessoa extrovertida e muito divertida(Quadro 63). 

 

Quadro 63– Triangulação dos dados da Equipe EQ4: membro M09 
 

Característica 
Entrevista do 
membro M09 

Entrevista dos 
outros membros 

Observação Questionário Belbin 

Companheiro X X X X 

Cooperativo X X X X 

Sincero 
   

X 

Confiante X X X X 

Social X X X X 

Amigável X X X X 

Leal 
 

X 
 

X 

Não competitivo X X 
 

X 

Estável 
   

X 

Disciplinado 
   

X 

Extrovertida 
  

X X 

Fonte: Autoria própria 
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As características companheiro e cooperativo aparecem em todos os membros da EQ4. 

Essas características podem ser explicadas pelo fato de eles serem amigáveis uns com outros e 

também por serem não competitivos. 

A equipe, portanto é bastante homogênea, e isso acaba facilitando o aparecimento da 

cooperação e da confiança entre eles, apesar de haver o perfil de liderança, CO, em um dos 

seus membros (Quadro 64). 

 

Quadro 64 – Resultados Belbin da Equipe EQ4 

Membros 
Papel mais 

significativo 
Segunda característica 

mais significativa 
Característica menos 

significativa 
M05 RI IM,CO,TW PL,ME 

M09 IM TW SH 

Legenda: Completer Finisher – CF; Implementer – IMP; Team Work – TW; Monitor Evaluator – ME; 
Co-ordinator – CO; Plant – PL; Shaper – SH; Resource Investigator – RI. 

Fonte: Autoria própria 

 

4.2.4.2Fatores que influenciam a efetividade no trabalho em equipe 

 

O modelo construído por Yeatts e Hyten (1998) descrevecinco fatores que afetam a 

efetividade nas equipes. Esses fatores são: características do desenho da equipe, sinergia da 

equipe, processo de trabalho, características dos membros da equipe e ambiente 

organizacional, que se divide em ambiente interno e externo. A análise dos resultados da 

codificação dos dados se organiza de acordo com esses fatores. 

 

Características do Desenho da Equipe 

As características do desenho da equipe a se destacar são: grande autonomia,equipe 

pequena,bem capacitadae com alta disposição para executar suas atividades da melhor forma 

possível.Essas características são bem importantes para o tipo de trabalho que ela 

desenvolve,atividades de pesquisa. 

O GP tem como característica predominante dar suporte àequipe e deixar que ela 

estejalivre e àvontadepara executare criar suas atividades da forma mais adequada. É o 

mesmo gerente para as duas equipes, ele não está presente no diaadia da equipee sua mesa de 

trabalho fica distante; e isso faz com que ele não gerenciediretamenteaEQ4. 

Com relação ao tipo de feedback que a equipe recebe do GP, é informale de pouca 

frequência. Ofeedbackpode ocorrer a qualquer momento do dia ou da semana. 
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Os membros consideram astarefas executadas pela equipedesafiadoras e de alta 

significância para a organização e para as outras pessoas da empresa, pois eles estão criando 

ferramentas para testar o principal produto da empresa. Ainda em relação às atividades, eles 

sentem a necessidade de conhecer as atividades uns dos outros. 

Como critério para selecionar os membros da equipe, já que o projeto é financiado 

pelo CNPq, eles seguem o critério estabelecido pelo órgão de pesquisa. 

A variedade de habilidade que um membro pode utilizar para executar uma 

determinada atividade também é de extrema importância para a equipe (Quadro 65). 

 

Quadro 65–Triangulação dos dados da Equipe EQ4: team design characteristics 
 

Característica do desenho da equipe EEq EGp Ob 
A equipe reconhece a importância das suas atividades X X X 
Autonomia para atribuir as atividades X X X 
Autonomia para criar as atividades X X X 
Autonomia para definir as atividades X X X 
Equipe com alta disposição X X X 
Equipe de pesquisa X X X 
Equipe pequena X X X 
Feedback informal X X X 
Feedback sobre desempenho X X X 
Financiada pelo CNPq X X X 
GP dá suporte à equipe X X X 
GP localizado longe da equipe X X X 
GP não gerencia diretamente a equipe X X X 
Um GP para várias equipes X X X 
Membros da equipe conhecem a atividade um dos 
outros 

X 
 

X 

Não há hierarquia dentro da equipe X X X 
Pouco feedback X X X 
Tarefas de pesquisa X X X 
Variedade de habilidade X X X 

Fonte: Autoria própria 

 

Quanto às respostas dadas pelos membros da equipe ao questionário PMT, podem ser 

feitas às seguintes constatações (Quadro 66 e Quadro 67). 
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Quadro 66 – Resultados PMT dos membros da Equipe EQ4 
 
Membros Variedade Identidade Significância Autonomia Feedback 

M05 4,00 4,67 5,33 4,33 5,33 

M09 4,00 6,33 5,33 5,67 3,33 

M16 3,67 6,00 5,67 4,00 3,33 

M18 4,00 4,00 4,00 5,00 4,67 

Fonte: Autoria própria 

 

Quadro67 – Resultados PMT da Equipe EQ4 
 

Dimensão Entrevista PMT 
Variedade da tarefa Intermediário Intermediário 
Identidade da tarefa Alta Alta 
Significância da tarefa Alta Alta 
Autonomia Alta Alta 
Feedback Baixo Intermediário 

Fonte: Autoria própria 

 

Analisando os resultados do PMT obtidos nas respostas de cada membro da equipe 

para cada dimensão, constatou-se que, para todas elas, exceto feedback e variedade da tarefa, 

os resultados foram altos. 

Na dimensão variedade da tarefa, o membro M16 teve como resultado um valor baixo, 

o que se atribui ao fato de que ele passa a maior parte do seu expediente atendendo às 

necessidades da Equipe EQ2, e normalmente essas atividades não requeremuma grande 

variedade de habilidades. 

Ainda em referência aM16, ele teve o valor intermediário para a dimensão autonomia. 

Esse resultado condiz com os dados que foram coletados durante a observação, pois,como 

mencionado, ele recebe muitas atividades da Equipe EQ2. Em face disso,sua autonomia fica 

restrita à liberdade de executar a tarefa que foi atribuída a ele. 

O membro M18teve o valor intermediário nas dimensões identidade e significância, o 

que pode ter sido influenciado pelo pouco tempo que está na equipe e ainda não tem noção da 

significância da sua atividade; e sua tarefa normalmente é desenvolvida com outro membro da 

equipe. 

Na dimensão feedback, os resultados do PMT para a metade dos integrantes foram 

altosenquanto a outra metade teve seu valor classificado como baixo. Durante a fase de coleta 

de dados das entrevistas, constatou-se que essa equipe recebe pouco feedback sobre o 
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desempenho das suas atividades, confirmando os resultados encontrados para os membros 

M09 e M16. 

 

Sinergia da Equipe 

Em relação à sinergia que envolve a equipe, destacam-se as seguintes características: 

alta comunicação, alta cooperação,alta confiançae poucos conflitos. Já em relação ao gerente, 

as características que se destacam nele são: pouca coordenação da equipee prestativo. 

 Alguns membros da equipe dizem que, apesar de terem bastante autonomia para 

expressar sua opinião sobre suas atividades, em alguns momentos,eles evitam expressar sua 

opinião para não surgir conflitos,principalmente nas reuniões de acompanhamento. 

Falando ainda sobre conflitos na equipe, eles responderam que ocorrem muito pouco, 

e quando surgem, são de origem técnica e resolveminternamente. A baixa quantidade de 

conflitosse deve às características IM e RI, presentes nos integrantes, terem como perfil o 

descritor estável, e isso minimiza os conflitos. 

A falta de um processo formalizado de comunicação e aconstante comunicação 

informalqueocorrem pode levar, em alguns momentos, àperda de concentraçãoentre os 

membros da equipe (Quadro 68).  

 

Quadro 68–Triangulação dos dados da Equipe EQ4: team synergy 
 

Sinergia da equipe EEq EGp Ob 

Alta comunicação X X X 

Alta confiança X X 
 

Alta cooperação X X X 

Comunicação constante X X X 

Comunicação informal X X X 

Conflitos de origem técnica X X X 

Conflitos resolvidos internamente X X X 

Desconforto com os conflitos gerados 
 

X 
 

Equipe confia no GP X X 
 

Membros evitam expressar opiniões para não gerar conflitos X 
  

Poucos conflitos X X X 

Fonte: Autoria própria 

 

As respostas aos questionários sobre coesão da equipe, GEQ e PCS, os valores finais 

dos resultados para cada membro em cada dimensão estão no Quadro 69. 

 



113 
 

Quadro 69 – Resultados GEQ e PCSdos membros da Equipe EQ4 

Membros ATG-t ATG-s GI-t GI-s PCS-b PCS-M GEQ PCS 
M05 10 4 9 2 9 5 25 14 

M09 12 4 4 7 9 7 27 16 

Fonte: Autoria própria 

 

Os resultados encontrados nas dimensões dos questionários GEQ e PCS foram 

bastante parecidos, exceto para GI-t e GI-s, que têm como objetivo medir a percepção do 

indivíduo em relação ao seu sentimento de que pertence a equipe, tanto do ponto de vista da 

tarefa quanto o social respectivamente. 

A diferença de valores para a dimensão GI-sjustifica-se porque o membro M09 tem 

um convívio maior com os outros integrantes da equipe e da empresa em relação aomembro 

M05.Já a diferença da dimensão GI-t pode ser justificada pelo fato de que a equipe recebe 

pouco feedback sobre seu desempenho. 

No geral, todos os valores encontrados para as dimensões dos dois questionários sobre 

coesão foram elevados. 

 

Ambiente Organizacional 

O processo de trabalho, assim como para as outras equipes da empresa, é do tipo 

informal, o que quer dizer que faltam processos estruturados, porém as equipes seguem um 

processo que atende às necessidades para se realizar um bom trabalho. 

Quanto ao ambiente interno e externo, no qual a equipe está envolvida, apresenta as 

seguintes características: ambiente de trabalho descontraído,atividade de integração dos 

funcionários da empresa, bom ambiente de trabalhoefalta de disponibilidade de materialpara o 

estudo e de treinamento.Em vista disso, a equipe realiza treinamento por conta própria. A 

empresa também fornece a contratação de pessoas especializadasna área. 

Em razão de a equipe não ser contratada pelo regime CLT, ela não tem nenhum tipo 

de sistema de incentivo. O incentivo maior é de que sejam contratados formalmente pela 

organização. 

A equipe, assim como as outras, não tem ferramentas que monitorem o desempenho 

da equipe, e também não existem indicadores de desempenho.  
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Com relação aos clientes, eles são as outras equipes da empresa e a própria empresa, 

uma vez que ela desenvolve aplicativos e ferramentas de teste para testar o produto 

desenvolvido pela organização(Quadro 70). 

Quadro 70–Triangulação dos dados da Equipe EQ4: environment 
 

Ambiente organizacional EEq EGp Ob 

Ambiente organizacional descontraído X X X 

Atividade de integração entre os funcionários da empresa 
 

X X 

Bom ambiente de trabalho X X X 

Contratação de especialistas para as equipes X X X 

Equipe realiza o treinamento por conta própria X X X 

Falta de estrutura organizacional X X X 

Falta de indicadores de desempenho X X X 

Falta de sistema de incentivo X X X 

Falta de treinamento X X X 

Falta de um processo estruturado X X X 

Incentivo por meioda possibilidade de ser contratado X X 
 

Fonte: Autoria própria 

 

Processo de Trabalho 

Como processo de trabalho, esta equipe tem um bem semelhante ao da Equipe EQ3. 

A EQ4 segue a seguinte dinâmica de trabalho: todas as semanas, a equipe realiza, com 

seu gerente e consultores, uma reunião de acompanhamento, ocasião em que criam, planejam 

e monitoram as atividades, com a participação de todos. Para aqueles integrantes que têm 

atividades vindas da Equipe EQ2, eles não podem escolher a atividade que querem executar. 

Eles só são livres para escolher como a tarefa deve ser executada. 

Nessas reuniões o GP dá ofeedback sobre o que a empresa quer da equipe e sobre o 

desempenho do trabalho da equipe, e durante a semana, ele acompanha, informalmente, o 

desenvolvimento das atividades da equipe.  

Tanto o gerente como a equipe, disseram que não existe nenhuma intenção de criar um 

processo formal e a EQ4 é livre para propor ideias para melhoria do processo atual. 

Um grande problema levantado pela equipe é a incompatibilidade de horário entre os 

membros, o que dificulta no caso de uma pessoa precisar tirar alguma dúvida sobre uma 

determinada atividade e a pessoa procurada estiver ausente (Quadro 71). 
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Quadro 71–Triangulação dos dados da Equipe EQ4: workprocess 
 

Processo de trabalho EEq EGp Ob 

Atividades atribuídas na reunião de acompanhamento X X X 

Busca pela melhor execução da atividade X X X 

Equipe livre para propor melhoria 
 

X 
 

Flexibilidade de horário X X X 

Incompatibilidade de horário X X X 

GP acompanha as atividades da equipe X X X 

GP define a prioridade X X X 

Reuniões de acompanhamento semanais X X X 

Fonte: Autoria própria 

 

Recursos 

À pergunta sobre os recursos utilizados, os membros responderamque a equipe tem 

total autonomia para solicitá-los diretamente aos seus fornecedores e eles não dependem dos 

fornecedorespara realização das suas atividades. 

A EQ4 não necessita de informações sobre o ambiente externoàempresa, e 

quandoprecisa de algum tipo de informação, utilizam a internet.No quesito infraestrutura, 

segundo a EQ4,a da salaestá adequada, porém, a infraestrutura de equipamento éinadequada. 

Como todos os membros da equipe, exceto GP,trabalhamna mesma sala,há facilidade 

para troca e solicitação de recursos entre eles. 

Ao opinarem sobre o sistema de informação, disseram que ele serve para o 

acompanhamento das atividades, contudo, ainda está inadequadopara o que a equipe necessita 

(Quadro 72). 

 

Quadro 72 –Triangulação dos dados da Equipe EQ4: resources 
 

Recursos EEq EGp Ob 

Equipe é livre para buscar recursos X X X 

Equipe escolhe as ferramentas X X X 

Equipe não depende dos fornecedores X X 
 

GP dá poder para a equipe solicitar recursos 
 

X X 

Infraestrutura de equipamento inadequada X 
 

X 

Poucos recursos de comunicação X X X 

SI inadequado X X X 

SI para acompanhamento de atividades X X X 

Fonte: Autoria própria 
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4.2.4.3Percepção de efetividade da equipe 

 

Como características da efetividade da equipe, destacam-se: alta assiduidade, alta 

satisfação no trabalho desenvolvido,alta satisfação com a equipe, alta satisfação com o projeto 

e baixa rotatividade. 

Pelo fato de não existir formalmente uma avaliação de desempenho, o gerente diz que 

se a equipe entregar as atividades nos prazos que eles próprios estabeleceram, atingirão um 

bom desempenho naquela atividade.  

Segundo a equipe, a alta assiduidade é promovida pelo comprometimento com o 

projeto e pela flexibilidade de horário, pois é o próprio membro da equipe que monta o seu 

cronograma do horário de trabalho.  

Dentre osmotivospara que os membros da equipe não continuem a trabalhar juntos, 

destacaram-se o fim do projetoouperfil inadequado para um novo projeto (Quadro 73). 

 

Quadro 73–Triangulação dos dados da Equipe EQ4: team effectiveness 
 

Efetividade da equipe EEq EGp Ob 

Alta assiduidade X X X 

Alta satisfação com o trabalho X X X 

Alto desempenho X X X 

Baixa rotatividade X X X 

Equipe satisfeita com ela mesma X X 
 

Equipe satisfeita com o tipo de projeto X X 
 

Equipe satisfeita com o trabalho X X 
 

Métrica de desempenho: entrega as atividades no prazo X X X 

Motivo para a não continuidade da equipe: fim do projeto de pesquisa X X 
 

Motivo para a não continuidade da equipe: perfil inadequado X X 
 

Motivo para alta assiduidade: flexibilidade de horário X X X 

Fonte: Autoria própria 

 

4.2.4.4Relação entre fatores e efetividade 

 

Nesta subseçãoapresentam-se as hipóteses geradas para a Equipe EQ4. Essas hipóteses 

foram criadas por meio da combinação dos dados da codificação aberta. 

 

Hipótese 1: O tipo de projeto, em relação à significância e inovação, desenvolvidopela 

empresa,tem influência na permanência do funcionário na empresa. 
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O tipo de trabalho desenvolvido pela empresa é um ponto responsável por trazer o 

funcionário para a empresa. Esse fator, se for bem aproveitado pela empresa e, 

consequentemente, pelo líder da equipe, será um ponto para estimular o funcionário a 

permanecer na organização, porque ele se sente atraído pelo nível de inovação e significância 

que o projeto traz para a sociedade. 

 

[...] também o objetivo da empresa, o produto que a empresa 
desenvolve hoje, como envolve aspectos, é totalmente relacionado 
com o modismo que se tem hoje na informática, que são redes sociais, 
jogos digitais para a utilização no aprendizado. Uma nova perspectiva 
e um novo modo que a educação está tendo é os alunos aprenderem 
através de jogos digitais; são os principais aspectos para você 
trabalhar tranquilo aqui no CASO.(E2_M09_P07). 

Eu acho que as pessoas, em geral, gostam do projeto em si e de 
trabalhar aqui.(E2_M08_P104). 

 

Hipótese 2: O companheirismo entre os funcionários tem influência na permanência 

do funcionário na empresa. 

 

O companheirismo entre os membros da equipe, principalmente em relação à troca de 

conhecimento e de ajuda mútua, diminui a vontade da equipe se separar efortalece obom 

relacionamento.  

 

O espírito de companheirismo, a ajuda mútua, estar sempre ali do 
lado, tirando dúvidas, ajudando, auxiliando os demais companheiros, 
isso é um aspecto bem positivo.(E2_M09_P07). 

 

Hipótese 3: Quanto mais a equipe busca fazer suas atividades da melhor forma, maior 

será o estímulo dos membros da equipe em trabalharem juntos. 

 

O estímulo para que os membros da equipe continuem a trabalhar juntos pode ser 

encontrado na vontade do time desenvolver suas atividades da melhor forma possível, o que 

traz maior conforto e a integração dosmembros. 

 

[...] a capacidade de desempenho da própria equipe, pessoas 
capacitadas, que buscam fazer as atividades da melhor forma possível, 
não só aqui na empresa, mas também buscando complementos e 
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atividades que façam desenvolver em uma capacidade específica 
dentro da área. Cursos de aperfeiçoamento. Então você está 
trabalhando do lado de pessoas que também querem crescer como 
você deseja crescer. Isso é bem estimulante.(E2_M05_P11). 

[...]têm uma disposição maior, eles geralmente são proativos, são 
interessados e gostam daqui, e com isso se sentem confortáveis. 
(E2_M08_P93). 
 

Hipóteses 4:Tarefas desafiadoras estimulam a busca pelo aprendizado na equipe e, por 

isso, aumenta seu conhecimento. 

 

As tarefas desafiadoras servem como um meio de estímulo para que a equipe busque 

mais conhecimento, e isso ajudará no desenvolvimento das suas atividades. 

 

[...] Estimulado, a palavra certa é estimulado, ou seja, às vezes você se 
depara com uma situação em que você fica ‘como é que eu vou 
resolver?’, ‘será que isso funciona de verdade?’, então, é através 
dessas dúvidas que vem o estímulo para você tentar resolver um 
problema presente na empresa, através da busca pelo conhecimento. 
Então, é através desse estímulo de resolver esse problema, que é bem 
desafiador, que é bem prazeroso.(E2_M09_P17). 

É aquela história, é desafiador você se deparar com algo que até então 
você nunca trabalhou, ou que você trabalhou, mas de uma forma 
diferente. Então é uma coisa que o desafia e ao mesmo tempo o 
estimula para você cumprir as necessidades, para chegar à solução 
total ou parcial de algum problema que vem através dessa 
necessidade.(E2_M05_P20). 

 
Hipótese 5: Quanto maior for o conhecimento técnico dos membros da equipe, melhor 

é seu desempenho. 

 

O nível de conhecimento elevado da equipe e a busca por melhorar seu conhecimento 

têm impacto direto no aumento do desempenho do trabalho da equipe. 

 

Eu acho que o principal estímulo é você conseguir realizar a atividade 
que está sendo atribuída para você da melhor forma possível. Então, 
se você não tem o conhecimento, você tem de buscar o conhecimento 
de alguma forma para tentar resolver aquele problema. 
(E2_M09_P68). 
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Eu tenho muita segurança com a equipe, eles são bem competentes,do 
pessoal mais inexperiente até o mais experiente. Eu sinto que eles têm 
um bom conhecimento e eu me sinto segura em passar as atividades, 
eu confio no que eles vão me entregar, entendeu?! Não tem ninguém 
que eu ache que está enrolando, nem nada. Eu confio no pessoal da 
equipe.(E2_M08_P11). 

 

Hipótese 6: A confiança tem efeito no desempenho das tarefas da equipe. 

 

A confiança entre os membros da equipe tem influência no seu desempenho, porque a 

equipe se sente mais segura e mais tranquila para executar suas atividades. 

 
Afeta bastante, pois se os membros trabalham com confiança e de 
forma positiva, e acreditando na capacidade do colega, então, isso é 
um fator que contribui muito para o sucesso de qualquer atividade, e 
até mesmo de forma mais geral do próprio projeto.(E2_M09_P57). 

Quando você está no trabalho em que você confia, você tenta dar o 
seu melhor, pois você quer manter uma boa relação com a outra 
pessoa. Para mim, é diretamente ligado ao nível de confiança que 
temos com o desempenho. É claro que nem sempre é verdade, a 
pessoa pode ter um desempenho baixo e confiar, mas no geral essa 
boa relação influencia positivamente.(E2_M08_P48). 

 

Hipótese 7: Quanto mais a equipe busca fazer suas atividades da melhor forma, maior 

será o desempenho da equipe. 

 

Quanto mais a equipe sente a necessidade de executar suas atividades da melhor 

forma, melhor será seu desempenho. Esse sentimento pode ser estimulado quando os 

membros da equipe sabem da importância que suas atividades têm. 

 

O pessoal está se empenhado bastante e tentando trabalhar da melhor 
forma possível para alcançar o objetivo, pois nossas atividades são 
bem importantes para o produto da empresa.(E2_M09_P102). 

A equipe, como um todo, está bastante empenhada em resolver as 
atividades da melhor forma e entregar as atividades no 
prazo.(E2_M05_P102).  
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Hipótese 8:A rotatividade tem influência no desempenho do trabalho da equipe. 

 

A baixa rotatividade tem uma influência indireta no alto desempenho do trabalho da 

equipe, pois, aliada ao comprometimento dos membros da equipe, gostar do trabalho e o bom 

relacionamento, facilita o trabalho da equipe. 

 

A estabilidade da equipe é um fator totalmente positivo, já que você 
tem um nível de amizade e de comprometimento com os demais 
membros, então você consegue achar características e socializar com 
os outros membros; assim, fica mais fácil realizar suas 
atividades.(E2_M09_P106). 

As pessoas, pelo menos na minha percepção, atualmente estão 
trabalhando mais tranquilas e melhor, e trabalhando em um ambiente 
de que elas gostam. Aqui é um lugar descontraído, onde a gente 
brinca. Então, as pessoas gostam do trabalho, acreditam no projeto 
eficam bem à vontade no ambiente. Esses são os maiores 
fatores.(E2_M08_P102). 

 

4.2.4.5Modelo de efetividade da Equipe EQ4 

 

A Equipe EQ4 é basicamente formada por pessoas da área de Ciência da Computação 

e Sistema de Informação. Na empresa, elas são responsáveis por desenvolver ferramentas e 

procedimento de teste. 

Suas atividades são basicamente de pesquisa. Com exceção do GP, todos os membros 

da equipe têm o saláriofinanciado pelo órgão de pesquisa CNPq; não são contratados 

formalmente pela empresa sob o regime celetista. Por conta disso, não recebem benefícios 

trabalhistas. 

Quando se perguntou o que os incentivou a vir trabalhar na empresa, os membros 

disseram que, inicialmente, se sentiram atraídos pelo tipo de produto desenvolvido pela 

empresa, pelo projeto ser inovador e desafiador, e porque a empresa trabalha com a área de 

educação e jogos. Esses incentivos,mais o bom relacionamento e a alta coesão entre eles, são 

fatores que contribuem para sua vontade de permanecer na organização.Em contraposição, os 

fatores que desestimulam a permanência dos membros da equipe na empresa são a falta de um 

planejamento de longo prazo e a falta de processos formalizados, o que acaba prejudicando o 

desempenho da equipe, e o baixo valor da bolsa.  
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Como características dessa equipe, podem ser destacadas: amigável, cooperação em 

relação à troca de informação e de conhecimento, alto nível de autonomia, comprometimento 

com o trabalho que está sendo desenvolvido, confiança, coesão da equipe e o bom 

relacionamento entre eles. A proatividade dos membros da equipe é destacada pelo gerente. 

Os resultados do potencial motivador do trabalho para todos os membros 

foraminsatisfatórios, mesmo obtendo valores elevados para as dimensões identidade da tarefa, 

significância da tarefa e autonomia. 

Nos questionáriosGEQ e PCS sobre percepção da coesão da equipe, constatou-se um 

alto nível de coesão entre eles. Esse resultado pode ser comprovado pelos dados coletados 

durante as entrevistas e as observações, quando eles responderam que existe um alto nível de 

cooperação entre os membros (Figura 16). 

 

Figura 16 – Modelo de efetividade da Equipe EQ4 
 

 
Fonte: Autoria própria 
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4.2.5Comparando e integrando os modelos de efetividade 

 

Para melhor análise das equipes pesquisadas, foi necessária a integração dos modelos 

nas equipesde acordo com as semelhanças encontradas entre eles. 

A Figura 17mostra o esquema para a integração dos modelos para formar o modelo 

final. 

 
Figura 17–Esquema para a integração dos modelos das equipes 

 

Fonte: Autoria própria 

 

4.2.5.1As Equipes EQ3 e EQ4: maior autonomia 

 

Das equipes selecionadas, duas, EQ3 e EQ4, não são contratadas diretamente pela 

empresa. Essas equipes são financiadas por meio de projetos de pesquisa subvencionados por 

órgão oficiais de fomento.Por não serem contratadas formalmente pela empresa, elas não 

recebem tanta pressão quantoasequipes que são CLT. Isso se reflete no elevado nível de 

autonomia, que também é influenciado pelo tipo de trabalho realizado por elas. 
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Em relação ao comportamento da equipe, as duas equipes têm habilidades diversas e 

sãobastante cooperativas e comprometidas com suas atividades, o que se pode constatar nos 

modelos criados para cada uma delas.Já a coesão entre os membros das duas equipes, 

constatou-se que eles têm um elevado nível de coesão. 

As duas equipes mantêmum bom relacionamento com os membros, como 

também,confiança, autonomia e comprometimento com suasatividades. 

O modelo construído para simbolizar a efetividade em uma equipe de 

desenvolvimento de software commaior nível de autonomiatem como fatores de entrada as 

características dos membros da equipe, ambiente organizacional e característica do desenho 

da equipe. 

As características dos membros da equipe relacionam-se com o nível de conhecimento 

técnico dos membros e a personalidade de cada um deles, ressaltando o perfil amigável, 

estável, prestativo, confiante, leal e social nas duas equipes. 

No ambiente organizacional, destaca-se o tipo do projeto, o bom relacionamento entre 

os funcionários e a falta de processo estruturado. Esse último é um fator de influência 

negativamente na efetividade, enquanto os dois primeiros, têm relação direta com o 

desempenho positivo. 

As divergências encontradas entre as duas equipes, em relação ao fator de entrada 

ambiente organizacional, é que na Equipe EQ3 ressalta-se a falta de objetivo do projeto como 

um elemento que prejudica seu desempenho. Isso pode ser justificado pelo fato de que essa 

equipe está em funcionamento há mais tempo que a EQ4.  

Já a divergência com a EQ4, é que seus membros ressaltam a falta de planejamento de 

longo prazo como um elemento que prejudica seu desempenho, pois eles sentem, em alguns 

momentos, que estão fazendo retrabalho.  

Com relação às características do desenho da equipe, encontram-se como elementos 

comuns: autonomia em relação à escolha, criação e execução da atividade; o GP dá liberdade 

para a equipe,flexibilidade de horário e comprometimento da equipe com o projeto 

desenvolvido. Esse último, na EQ4, atua positivamente na assiduidade e no desempenho da 

equipe; e na EQ3, apenas na assiduidade.  

Além dessa divergência, na Equipe EQ3, pode ser encontrado o elemento 

incompatibilidade de horário e este atua negativamente no desempenho da equipe. Já a EQ4, 

tem o elemento tarefas desafiadoras, e este atua positivamente no desempenho da equipe. Essa 

divergência se dá pelo fato de que,na EQ3, por ter mais tempo de funcionamento e por ter 
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membros mais experientes profissionalmente, as tarefas desafiadoras não exercem tanta 

influência no seu desempenho, sendo a incompatibilidade o elemento de maior peso. 

No que tange ao fator intermediário, seria a sinergia da equipe, que é influenciado e 

influencia o fator de entrada característica do desenho da equipe, e ela está relacionada com o 

envolvimento dos membros da equipe e o relacionamento entre eles.  

Nela podem-se encontrar: cooperação, coesão e confiança.Esse fator constata-se nos 

dois modelos. Porém, o fator recurso–, que é influenciadopelo ambiente organizacional, e este 

diz respeito à infraestrutura que a empresa fornece para a equipe executar suas atividades– só 

foi constatado na EQ3.  

Por fim, como fatores de saída, tem a própria efetividade, que é medida pela satisfação 

da equipe com ela mesma, com o projeto e com o desempenho.  

Além dessas medidas, tem-se, ainda, a assiduidade e a permanência dos membros da 

equipe na organização (Figura 18). 

 

Figura 18 – Modelo integrado das equipes EQ3 e EQ4 
 

 
Fonte: Autoria própria 
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4.2.5.2 As Equipes EQ1 e EQ2: gerenciamento mais tradicional 
 

As equipes EQ1 e EQ2, são contratadas sob o regime CLT e recebem todos os 

benefícios trabalhistas. Por esse motivo, constatou-se, no primeiro momento, que eles 

recebem mais pressão da empresa do que as outras duas equipes, EQ3 e EQ4. 

Por conta dos membros da equipes serem CLT e trabalharem diretamente com o 

produto, os gerentes dessas equipes controlam e monitoram as atividades mais ativamente, 

restringindo a liberdade da equipe, uma vez que eles recebem as atividades e raramente criam 

as atividades.  

Nos resultados encontrados para o questionário PMT, que mede o potencial motivador 

do trabalho, o valor final ficou bem equilibrado: quatro satisfatórios e quatro insatisfatórios. 

Já para os questionários sobre coesão, GEQ e PCS, todos os membros ficaram com um valor 

alto, exceto para o membro M10, que, de acordo com os dados coletados durantes as 

entrevistas e a observação, está descontente com as atividades que lhe sãoatribuídas. 

O modelo construído para simbolizar a efetividade em uma equipe de 

desenvolvimento de software que possuium gerenciamento mais tradicionaltem como fatores 

de entrada as características dos membros da equipe, ambiente organizacional e característica 

do desenho da equipe. 

As características dos membros da equipe relacionam-se com o nível de conhecimento 

técnico dos membros e a personalidade de cada um deles, ressaltando os perfis: amigável, 

disciplinado, leal, eficiente e criativo. O perfil criativo está presente em todos os membros da 

Equipe EQ1, e ele é muito importante para o tipo de trabalho que eles executam. Já o perfil 

disciplinado e eficiente, destaca-se entre os membros da Equipe EQ2, e eles ajudam no tipo de 

trabalho que os integrantes realizam. Essas seriam as principais divergências encontradas 

entre essas duas equipes. 

Quanto ao fator ambiente organizacional,destacam-se os seguintes elementos, comuns 

àsduas equipes:a falta de processos organizacionais estruturados, o tipo do projeto que é 

desenvolvido pela empresa e o bom relacionamento entre os funcionários. A falta de processo 

estruturado é um elemento que tem um impacto negativo no desempenho da equipe.Já 

oelemento tipo de projeto tem influência na vontade do indivíduoem entrar na empresa e nela 

permanecer. O elemento bomrelacionamento entre os membros da Equipe EQ2 tem efeito na 

permanência do indivíduo, diferentemente da EQ1, que tem influência na assiduidade. 

A Equipe EQ1 ainda destaca como elementos que influenciam negativamenteseu 

desempenho a falta de planejamento ao longo prazo e a falta de treinamento, o que se 



126 
 

justificapelo perfil criatividade, que precisa que seu conhecimento seja treinado e aprimorado 

constantemente. 

Com relação ao fatorcaracterística do desenho da equipe, destacam-se os seguintes 

elementos comuns para as duas equipes: autonomia na execução da atividade e 

comprometimento da equipe com o projeto desenvolvido. Este último éinfluência positiva na 

satisfação para a Equipe EQ1; e na EQ2, influencia positivamente a assiduidade dos membros 

da equipe. 

Os elementos: afinidade entre os membros da equipe, pouco feedbackno seu 

desempenho e apoio do líderaparecem na Equipe EQ1. Cada um desses elementos 

influenciadiferentemente a efetividade.A afinidade entre os membros e apoio do líder 

influencia positivamente a assiduidade e a satisfação respectivamente, e o pouco feedback 

influencia negativamente a satisfação.  

Já naEquipe EQ2, os elementos significância das atividades desenvolvidas e tarefas 

desafiadorastêm influência positivana sua efetividade. Essas são as principais diferenças 

encontradas entre as duas equipes em relação ao fator característica do desenho da equipe. 

Comofator intermediário, tem a sinergia da equipe, que é influenciado e influencia o 

fator característica do desempenho da equipe. Ele tem haver com o relacionamento e o 

envolvimento dos membros da equipe. Nela podem-se encontrar cooperação e coesão. O 

elemento comunicação aparece apenas na Equipe EQ1, porque, como seus membros sentem 

falta do feedback, sentem necessidade de se comunicarem mais para poder melhorar seu 

desempenho. 

O fator recurso, presente só na Equipe EQ2,sofre influência do fator ambiente 

organizacional, que diz respeito à infraestrutura fornecida pela empresa para a equipe, e atua 

positivamente no seu desempenho. A justificativa está em suas atividades necessitarem de 

mais variedade de recursos do que as tarefas da Equipe EQ1. 

Por fim, como fatores de saída,há a própria efetividade, que é medida pela satisfação 

da equipe com ela mesma, com o projeto e com o desempenho. Além dessas medidas, tem-se 

ainda a assiduidade e a permanência dos membros da equipe na empresa. Na Figura 

19,mostra-se a integração dos modelos das Equipes EQ1 e EQ2. 
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Figura 19 – Modelo integrado das equipes EQ1 e EQ2 
 

 
Fonte: Autoria própria 

 

4.2.6A síntese dos modelos de efetividade 

 

Nesta pesquisa, tivemos como elementos medidores da efetividade da equipe a 

satisfação com o trabalho, com a própria equipe e com a tarefa; além disso, a assiduidade do 

funcionário e a permanência dos membros da equipe naempresa.Em relação aos fatores, 

temos: ambiente organizacional, característica do desenho da equipe e característica dos 

membros da equipe como os fatores de entrada;sinergia e recursos como os intermediários; e 

efetividade, o fator de saída. 

O elemento que tem mais relevância dentro do fator característica do desenho da 

equipe é o nível de autonomia, que é bem distinto entre as equipes que têm um gerenciamento 

mais tradicional e aqueles que têm mais autonomia; e este elemento exerce influência na 

efetividade da equipe. Aquelas equipes com maior nível de autonomia têm mais liberdade 

durante o desenvolvimento das suas atividades, e isso provoca um aumento na satisfação e no 

comprometimento dos seus integrantes durante a realização dastarefas. Comprovando, então, 
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as principais teorias sobre efetividade de equipes, como as de Hackman (1989), Cohen (1993) 

e Yeatts e Hyten (1998). 

Comrelação ao fator ambiente organizacional, pode-se dizer queem equipes que têm o 

gerenciamento mais tradicional, a falta de processos estruturados, de um planejamento de 

longo prazo e de treinamento exercem uma influência maior na efetividade do que as equipes 

que têm um nível maior de autonomia, pois esse tipo de equipe requer mais organização e 

planejamento maior do que as mais autônomas. Já o tipo de projeto e o bom relacionamento, 

têm o mesmo tipo de atuação e de relevância na efetividade nos dois tipos de equipes. 

Nofator característica dos membros da equipe, destaca-se o conhecimento técnico dos 

seus integrantes, tanto para a equipe que tem mais autonomia quanto para as que têm menos 

autonomia. Nesse sentido, pode-se inferir que a efetividade é influenciada pelo nível de 

conhecimento técnico dos seus membros. Desse modo, mais conhecimento aplicado na 

atividade, maisefetividade. Essa constatação condiz com os modelos de efetividade 

deHackman (1989) e YeattseHyten (1998). 

No que se refere ao fator intermediário sinergia, quanto maior for o nível de 

intensidade dos elementos cooperação e coesão, maior será a efetividade da equipe, e eles são 

independentes para o nível de autonomia da equipe. Essa constatação condiz com os modelos 

de McGrath (1964 apud YEATTS; HYTEN, 1998, p. 25) e Sundstrom et al. (1990apud 

YEATTS; HYTEN, 1998, p. 36), os quais não estão voltados para a construção de um modelo 

sobre autonomia; e também com os modelos de Hackman (1989) e Yeatts e Hyten (1998), que 

construíram seus modelos baseados no elevado nível de autonomia das equipes. 

Segundo Hackman (1989), a sinergia da equipe modera os efeitos dos fatores 

organizacionais e do desenho da tarefa. Quando a sinergia é alta, a equipe compensa (pelo 

menos por algum tempo) a influência negativa de um desenho deficiente, organizacional ou 

da tarefa. Isso também se constatou-seneste estudo, mostrando que a ausência de processos e 

treinamento, por exemplo, tem efeito atenuado por uma alta sinergia. 

O elemento comunicação, que também está presente no fator sinergia, aparece aqui 

apenas nas equipes com o nível baixo de autonomia, porém, ele também influencia 

positivamente a efetividade nas equipes com um elevado nível de autonomia, o que se 

constatano modelo criado por Yeattse Hyten (1998). 

O outro fator intermediário, recurso, que tem como elemento a infraestrutura da 

organização, independentementedo nível de autonomia que a equipe tenha, exerce influência 

na efetividade. Portanto, empresas que fornecem uma boa sala e equipamentos, e um 

ambiente de trabalho adequado, estão mais propícias em ter um elevado nível de efetividade. 
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No quadro 74 mostram as hipóteses geradas para as quatro equipes. 

Quadro 74–Hipóteses das 4 equipes. 

Hipóteses geradas para a equipe EQ1 
Hipótese 1: O bom relacionamento entre os membros da equipe e destes com osoutros funcionários 
da empresa contribui para que eles tenham vontade de permanecerna empresa. 
Hipótese 2: O tipo de projeto, em relação a significância e inovação, desenvolvidopela empresa,tem 
influencia na permanência do funcionário na empresa. 
Hipótese 3: A falta de processos definidos e um fator que afeta o desempenho edesestimula a 
equipe. 
Hipótese 4: A cooperação entre os membros e um fator que melhora o desempenho dotrabalho da 
equipe. 
Hipótese 5: A autonomia da equipe e um fator estimulante que aumenta odesempenho do trabalho 
da equipe. 
Hipótese 6: A facilidade de comunicação na empresa facilita a busca por informações que serão 
utilizadas pela equipe, influenciando no seu desempenho. 
Hipótese 7: Quanto maior for o apoio do líder da equipe para que ela realize suasatividades 
autonomamente, maior será a vontade da equipe em realizar um bomtrabalho. 
Hipótese 8: A falta de treinamento da equipe prejudica seu rendimento profissional eo desempenho. 
Hipóteses geradas para a equipe EQ2 
Hipótese 1: O bom relacionamento entre os membros da equipe e destes com os outros funcionários 
da empresa contribui para que eles tenham vontade de permanecer na empresa. 
Hipótese 2: Quanto mais autonomia a equipe tem, mais formas diferentes a equipe tem para 
implementar uma atividade, e isso aumenta a satisfação com seu trabalho. 
Hipótese 3: A significância da tarefa e do objetivo da equipe tem influencia no senso de 
responsabilidade dos membros da equipe. 
Hipótese 4: O tipo de projeto, em relação a significância e inovação, desenvolvido pela empresa 
tem influencia na permanência do funcionário na empresa. 
Hipótese 5: O processo mal estruturado dentro da empresa tem influencia no comprometimento do 
desempenho do trabalho da equipe. 
Hipótese 6: A cooperação entre os membros da empresa esta relacionada com o desempenho do 
trabalho da equipe. 
Hipótese 7: A infraestrutura do trabalho tem efeito no desempenho do trabalho da equipe. 
Hipótese 8: Tarefas desafiadoras estimulam a busca pelo aprendizado na equipe, por isso aumenta 
seu conhecimento. 
Hipóteses geradas para a equipe EQ3 
Hipótese 1: O tipo de projeto, em relação a significância e inovação, desenvolvidopela 

empresa,tem influencia na permanência do funcionário na empresa. 

Hipótese 2: A autonomia da equipe tem efeito na satisfação com seu trabalho. 
Hipótese 3: A falta de um objetivo bem definido influencia negativamente odesempenho do 

trabalho da equipe. 

Hipótese 4: A rotatividade tem influencia no desempenho do trabalho da equipe. 
Hipótese 5: A flexibilidade fornecida pelo gerente e pela organização tem efeito noaumento da 

autonomia da equipe. 

Hipótese 6: A incompatibilidade de horário entre os funcionários prejudica acooperação da 

equipe. 

Hipótese 7: A confiança tem efeito no desempenho das tarefas da equipe. 
Hipótese 8: A infraestrutura do trabalho tem efeito no desempenho do trabalho daequipe. 

Hipóteses geradas para a equipe EQ4 
Hipótese 1: O tipo de projeto, em relação a significância e inovação, desenvolvidopela 

empresa,tem influencia na permanência do funcionário na empresa. 

Hipótese 2: O companheirismo entre os funcionários tem influencia na permanênciado 



130 
 

funcionário na empresa. 

Hipótese 3: Quanto mais a equipe busca fazer suas atividades da melhor forma, maiorserá o 

estimulo dos membros da equipe em trabalharem juntos. 

Hipóteses 4: Tarefas desafiadoras estimulam a busca pelo aprendizado na equipe e,por isso, 

aumenta seu conhecimento. 

Hipótese 5: Quanto maior for o conhecimento técnico dos membros da equipe, melhore seu 

desempenho. 

Hipótese 6: A confiança tem efeito no desempenho das tarefas da equipe. 
Hipótese 7: Quanto mais a equipe busca fazer suas atividades da melhor forma, maiorserá o 

desempenho da equipe. 

Hipótese 8: A rotatividade tem influencia no desempenho do trabalho da equipe. 
 

Por tanto, essas são as principais relações encontradas entre a autonomia e a 

efetividade nas equipes de desenvolvimento de software estudadas por esta pesquisa. 

 

5 CONCLUSÃO 
 

Este capítulo de conclusão da pesquisa divide-se em cinco seções. Na Seção 5.1, 

apresenta-se o resumo dos resultados encontrados nesta pesquisa. Na Seção 5.2, discorre-se 

sobre as contribuições deste trabalho. Na Seção 5.3, mostram-se as limitações encontradas 

para a realização da pesquisa, seguindo-se a Seção 5.4 com as lições aprendidas. Finaliza-se 

com a Seção 5.5 em que se fazem as recomendações para trabalhos futuros, que estão na 

vontade da pesquisadora, os quais foram incentivados por esta pesquisa. 

 

5.1 RESUMO DOS RESULTADOS 

 

O assunto efetividade em equipes é uma tema que, apesar de ter sua importância 

devidamente reconhecida pela academia e pela indústria, ainda se encontra relegada, 

principalmente na indústria de software, o que pode ser em razão da complexidade dos fatores 

pessoais, organizacionais, sociais e técnicos envolvidos. Além disso, estudos indicam que, 

além desses fatores, o nível de autonomia da equipe também tem influência na efetividade, 

desse modo, tornando este assunto mais difícil de ser estudado. 

O objetivo central desta pesquisa foi elaborar um modelo sobre a efetividade de 

equipes de software. Para tanto, realizou-se um estudo de caso que envolveu uma empresa de 

desenvolvimento de software com quatro equipes. Com esse estudo, foi possível obter um 

conjunto de fatores pessoais, organizacionais, sociais e técnicos, que influenciam positiva e 

negativamente a efetividade da equipe. 
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Esses fatores foram desenvolvidos considerando os comportamentos e os 

relacionamentos das pessoas e da organização, além dos aspectos humanos como a coesão, 

motivação e perfil dos membros das equipes. Assim, foi possível elaborar dois modelos sobre 

a efetividade de acordo com o nível de autonomia da equipe. 

 

5.2 CONTRIBUIÇÕES 

 

Entre as contribuições resultantes desta pesquisa, destaca-se o próprio pacote do 

estudo (composto pela seleção do referencial teórico, protocolo, metodologia, instrumental de 

pesquisa e massa de dados). Outras contribuições foram: 

1) primeiramente, pode-se citar a criação de modelos específicos para equipes de 

desenvolvimento de software; 

2) com esses modelos, empresas com esse tipo de perfil poderão ver os principais 

fatores que podem influenciar positiva e negativamente o desempenho do trabalho 

das suas equipes; 

3) por fim, esta pesquisa também contribuiu para o levantamento dos fatores pessoais, 

organizacionais, sociais e técnicos que influenciam o trabalho em equipes de 

desenvolvimento; fatores comoa falta de processo estruturado, falta de treinamento 

para a equipe, alto comprometimento que a equipe tem com o trabalho e com a 

empresa, coesão dos membros da equipe, comunicação constante, variedade de 

habilidade dentro da equipe, cooperação entre os membros da equipe e da empresa 

e poder dado pelo gerenteà equipe.  

 

5.3 LIMITAÇÕES 

 

Apesar de toda a preocupação em utilizar um quadro metodológico rigoroso desde o 

início, esta pesquisa teve limitações. A principal delas está na fase de coleta dos dados, 

porque a empresa do estudo de caso estava passando por uma fase de reestruturação, tanto dos 

seus processos organizacionais como na sua estrutura. Isso ocasionou a saída de alguns 

funcionários que estavam participando diretamente desta pesquisa. 

A incompatibilidade de horário entre os participantes da pesquisa também dificultou a 

coleta de dados principalmente quando se pôs em prática o método da observação, uma vez 

que, em algumas equipes, apenas uma parte delas estava presente naquele momento. 
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Outra limitação relacionou-se com a questão da disposição ou disponibilidade de 

tempo dos profissionais envolvidos (geralmente escasso). Essa questão foi importante pela 

necessidade de se conseguir pessoas com interesse, disposição e disponibilidade para a 

aplicação do instrumento escolhido, isto é, a voluntariedade para a entrevista. De fato, as 

entrevistas demandaram em média uma hora por entrevistado, e houve as que se estenderam 

por quase duas horas e meia. Considerando que foram realizadas em horário de trabalho, 

ocuparam um tempo considerável dos envolvidos. 

Algumas informações necessárias para melhor configurar o contexto da pesquisa e 

aumentar a possibilidade de generalização dos resultados foram omitidas, especialmente em 

referênciaao perfil dos participantes envolvidos, notadamente em razão de considerações 

éticas. 

Um ponto que pode ter prejudicado a validade interna da pesquisa foi o fato de que a 

pesquisadora fazia parte de uma das equipes analisadas e isto pode ter causado, em algum 

momento, um viés principalmente nesta equipe, mesmo ela não tendo respondido a nenhum 

instrumento na fase de coleta de dados.  

 

 

5.4 LIÇÕES APRENDIDAS 

 

Apesar das limitações sofridas pela pesquisa, no seu desenvolvimento, aprenderam-se 

as seguintes lições que um pesquisador deve seguir: 

a) ter paciência e tranquilidade ao fazer a transcrição do áudio da entrevista; 

b)reunir-se com o diretor executivo da empresa antes de começar a fase de coleta dos 

dados; desse modo, ele pode ajudarna hora de convencer as pessoas a participar da 

sua pesquisa; 

c) fazer uma apresentação sobre a pesquisa, com todos os participantes da pesquisa, 

para que eles conheçam melhor o pesquisador e o estudo no qual vão estar 

envolvidos; 

d) ter um bom conhecimento sobre o que está sendo investigado pela pesquisa, o que 

muito ajudará na fase de coleta e análise dos dados; 

e) estar à vontade é uma das condições essenciais para os participantes da pesquisa; 

sentir-se forçado interfere diretamente nas informações que vão ser cedidas por 

ele;o fato de a pesquisadora ser parte integrante da empresa estudadafacilitou para 

que os participantes ficassem mais dispostos a participar das entrevistas; 
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igualmente, no momento da observação, a pesquisadora ficou como se fosse 

“invisível”, os funcionários da empresa que estavam participando nem perceberam 

sua presença. Também contribuiu para que a pesquisadora tivesse livre acesso às 

informações e aos funcionários da empresa; 

f) ter assinados o termo de compromisso e o termo de autorização respectivamente 

pelo participante e o diretor da empresa, o que proporcionará mais liberdade e 

confiança aopesquisador, que ficará seguro de que a empresa não vai desistir da 

pesquisa. 

 

5.5 DIREÇÕES PARA TRABALHO FUTURO 

 

Por fim, acredita-se que este trabalho representa apenas um passo inicial na busca de 

contribuir para a ampliação do conceito de efetividade em equipes de desenvolvimento de 

software. Nesse sentido, relacionam-se, a seguir,as possibilidades de pesquisa para trabalhos 

futuros, identificadas durante este estudo: 

1) utilizar os modelos de efetividade de equipes de desenvolvimento de software, 

desenvolvidos nesta dissertação, em outras empresas a fim de testá-los; 

2) aprofundar a investigação das relações de causa-consequência existentes entre os 

elementos da efetividade; 

3) expandir os modelos de efetividade de equipes desenvolvidos nesta pesquisa, 

buscando incluir outros fatores que não foram abordados; 

4) utilizar o protocolo do estudo de caso elaborado nesta pesquisa para replicação de 

novos trabalhos. 
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conteúdo inicial do documento 
Isabella Santos 17/10/2012 Atualização do protocolo 
Isabella Santos 01/11/2012 Atualização do protocolo 
Isabella Santos 07/1/2013 Atualização do protocolo 
Isabella Santos 23/1/2013 Atualização do protocolo. 

 
1 Resumo estruturado 

 
Contexto: O estudo sobre o trabalho em equipe tem mostrado que autonomia para definição e 
realização do trabalho pode influenciar positivamente a efetividade das equipes. Porém, a 
montagem e desenvolvimento de equipes autônomas ou autogerenciadas é tarefa complexa 
que têm antecedentes e moderadores cujas relações muitas vezes são conflitantes. Além disso, 
os modelos de efetividade de equipes autogerenciadas existentes não foram construídos a 
partir do estudo de equipes de desenvolvimento de software. Considerando que o 
desenvolvimento de software tem a natureza sociotécnica mais acentuada que outras 
atividades, modelos e teorias de autogerenciamento adaptados para, ou desenvolvidos no 
contexto da indústria de software ainda são necessários.  
Objetivo: Este protocolo visa detalhar como foi feito o estudo que tem como objetivo 
contribuir com a construção de uma teoria de equipes de software autogerenciadas através do 
estudo de um conjunto de equipes de software investigando os fatores que influenciam a sua 
efetividade e como esta efetividade é percebida em relação às dimensões de desempenho, 
satisfação e comportamento dos membros da equipe. Mais especificamente, este estudo tem 
como objetivo construir uma teoria da efetividade de equipes de desenvolvimento de software 
no contexto de uma empresa de software. 
Método: Um estudo de caso de natureza qualitativa, integrado (embedded) com quatro 
equipes de software como unidades de análises foi utilizado como método de pesquisa. Dados 
foram coletados através de entrevistas, observações e aplicação de questionários. Os dados 
foram analisados utilizando processos de codificação baseados nas técnicas da teoria 
fundamentada. A síntese dos resultados das quatro unidades de análise. 
Resultados: Foram investigados os fatores técnicos, sociais e organizacionais que influenciam 
a efetividade das equipes. Ao final, foram construídos modelos sobre a efetividade para 
equipes de desenvolvimento de software. Foram envolvidos na construção deste modelo os 
fatores humanos, como a motivação e coesão, e sua influência na efetividade.  
Conclusões: O conceito de autogerenciamento tem sido utilizado em diversos setores há mais 
de cinco décadas. No entanto, existem poucas pesquisas que tratam do assunto sobre a 
efetividade de equipes autogerenciadas em organizações de desenvolvimento de software. 
Portanto, esta pesquisa contribuiu para o aumento do conhecimento sobre efetividade em 
equipes de software e a construção de uma teoria para esse tipo de equipe. 

 

Palavras-chave: Equipes de Desenvolvimento de Software. Equipes Autogerenciadas. 
Efetividade do Trabalho em Equipe. Estudo de Caso. Engenharia de Software. 
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2Introdução e justificativa 

O estudo sobre a efetividade de equipes tem se mostrado um desafio, tanto prático 

quanto teórico, pois o construto efetividade possui diversas dimensões e inclui indicadores de 

desempenho, atitude e comportamento (COHEN, 1993).  

O estudo da efetividade em equipes tem mostrado que a autonomia para definição e 

realização do trabalho pode influenciar positivamente a efetividade das equipes. Porém, a 

montagem e desenvolvimento de equipes autônomas ou autogerenciadas são tarefas 

complexas que possuem antecedentes e moderadores cujas relações muitas vezes são 

conflitantes. Além disso, os modelos de efetividade de equipes autogerenciadas existentes não 

foram construídos a partir do estudo de equipes de desenvolvimento de software. 

Esta pesquisa visa contribuir com a construção de uma teoria sobre a efetividade em 

equipes de desenvolvimento de software, através do estudo de um conjunto de equipes de 

software, investigando os fatores que influenciam a sua efetividade e como ela é percebida em 

relação às dimensões de desempenho, satisfação e comportamento dos membros da equipe. 

Em particular, este estudo procura respostas para as duas questões de pesquisa, que 

são: 

QP1: Como o trabalho em equipe no desenvolvimento de software é influenciado por 

fatores pessoais, sociais, técnicos e organizacionais? 

QP2: Como a efetividade do trabalho em equipe no desenvolvimento de software é 

percebida em relação aos resultados do trabalho e ao comportamento dos membros da equipe? 

3 Fundamentação teórica 

A fundamentação teórica desta pesquisa envolve três conceitos centrais: (1) equipes, 

(2) equipes autogerenciadas e (3) efetividade nas equipes autogerenciadas. O termo equipe 

será utilizado como sinônimo para time e a definição de equipes utilizada será a de Kozlowski 

e Bell (2003, p. 334): 

Coletivos que existem para desempenhar tarefas organizacionalmente 
relevantes, compartilham um ou mais objetivos comuns, interagem 
socialmente, exibem interdependência em suas tarefas, mantém e 
gerenciam fronteiras, e estão imersos em um contexto organizacional 
que define limites, restringem as equipes e influenciam trocas com 
outras unidades dentro de um contexto mais amplo. 
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Baseando-se nos trabalhos de Cummings e Griggs (1977), e Goodman, Devadas e 

Hughson (1988), Cohen (1993) define equipes autogerenciadas como “grupos de indivíduos 

interdependentes que podem autorregular seu comportamento em relação a tarefas 

relativamente auto-contidas”. Goodman Devadas e Hughson (1988) ensina que os principais 

componentes de uma equipe autogerenciada são: “(a) empregados com tarefas inter-

relacionadas que são responsáveis por desenvolver um produto ou prestar um serviço; (b) 

autonomia dos empregados quanto à atribuição de tarefas, os métodos para desenvolver o 

trabalho e o cronograma de atividades; (c) interação face-a-face.” Segundo Wall et al. (1986), 

membros de equipes autogerenciadas possuem uma variedade de habilidades relevantes para 

as tarefas realizadas e a equipe recebe realimentação (feedback) sobre seu desempenho.  

Em relação à presença de um supervisor, uma equipe autogerenciada pode ou não tê-

lo. Havendo um supervisor, seu papel é facilitar o desenvolvimento do autogerenciamento 

pelos funcionários para que eles possam administrar, com sucesso, suas atividades de trabalho 

com pouco controle organizacional (COHEN; BAILEY, 1997). 

Apesar de concordarem com essa posição, Wall et al.(1986) afirmam que um 

supervisor é, muitas vezes, desnecessário; e Cohen (1993) diz que equipes sem supervisores 

são mais eficazes do que se trabalhassem com eles, porém ela ressalta que isso ocorre com 

equipes mais maduras. 

Para esta pesquisa, utilizar-se-á como base para a geração do modelo da pesquisa o 

modelo de Yeatts e Hyten (1998). Esse modelo gerou-se com base em diversas teorias e 

também a realização de uma verificação empírica com a utilização do método de pesquisa 

multicaso, no qual se realizaram dez estudos de caso. 

O modelo final, construído com os resultados da pesquisa de campo, divide-se em 

fatores de entrada-processo-saída. Como medidor da efetividade, utilizaram-se a satisfação do 

cliente em relação à produtividade, qualidade, tempo de entrega (timeliness) e custo; e 

viabilidade econômica. Depois de realizadas as pesquisas com os dez estudos de caso, 

chegou-se ao seguinte modelo com cinco fatores: 

(1) como as características dos membros da equipe podem encontrar: os talentos, 

conhecimento, personalidade, valores, interesses e necessidades; 

(2) ambiente organizacional, interno e externo a ela; como a cultura organizacional, 

sistema e processo para o treinamento e recompensa da equipe e regras e suporte do 

gerente; 
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(3) característica do desenho da equipe inclui o tamanho e a composição da equipe, 

normas de trabalho e desenho do trabalho da equipe; 

(4) processo interpessoal envolve a comunicação, coordenação e colaboração com e 

dentro da equipe; 

(5) processo de trabalho que inclui esforços, conhecimentos, habilidades, recursos e 

procedimentos para desenvolver a tarefa. 

 
Figura 1 – Modelo da efetividade proposto por Yeatts e Hyten 

 

Fonte: Yeatts e Hyten (1998, p. 53) 
 

 

PREÂMBULO 

Sobre o documento 

Este documento descreve sobre o protocolo da pesquisa do “Estudando as relações entre 
autonomia e efetividade em equipes de software: um estudo de caso múltiplo”.Ele tem 
detalhes sobre o desenho da pesquisa e os instrumentos de coleta que serão utilizados na 
pesquisa.  
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1 DESENHO 

1.1 Objetivo geral 
 

O objetivo geral desta dissertação está expresso no quadro abaixo: 

Quadro 2– Objetivo 
Para analisar Comportamento em equipes de desenvolvimento de software 

Com o objetivo de Construir uma teoria explanatória da efetividade de equipes de 
desenvolvimento de software no contexto de uma empresa de 
software 

Do ponto de vista Da liderança, da equipe e da organização 

No contexto da Organização ou empresa de desenvolvimento de software. 

Fonte: Autoria própria 

1.2 Questões da pesquisa 

Em particular, o estudo procura respostas para duas questões de pesquisa descritas a 

seguir: 

QP1: Como o trabalho em equipe no desenvolvimento de software é influenciado por 

fatores pessoais, sociais, técnicos e organizacionais? 

QP2: Como a efetividade do trabalho em equipe no desenvolvimento de software é 

percebida em relação aos resultados do trabalho e ao comportamento dos membros da equipe? 

Delimitação do Objeto de Estudo 

O objeto deste estudo são as equipes de desenvolvimento de software em uma empresa 

de software. 

1.3 Objetivo do estudo 
 

Segundo Yin (2003), um estudo de caso pode ter vários desenhos de acordo com o 

número de contextos estudados e o número de unidades de análise. Neste projeto, o contexto 

é uma empresa ou organização de desenvolvimento de software e as unidades de análise 

são as equipes de software que ela possui. Sendo assim classificada como incorporada, pois 

possui mais de uma unidade de análise, e de único caso, pois esta pesquisa só irá utilizar uma 

única empresa, contexto. 
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Figura 2 – Tipos básicos de projetos para estudo de caso segundo  

 

Fonte: Yin (2003) 

O caso foi selecionado intencionalmente e representa uma típica organização de 

desenvolvimento de software. 

Quadro 3 – Estudo de caso 

Empresa Pesquisador Descrição 

CASO Isabella Rossiley Empresa de software. 

Fonte: Autoria própria 

1.4 Método 

A natureza desta pesquisa é aplicada, pois objetiva gerar conhecimento dirigido à 

explicação ou solução de problemas oriundos da prática da engenharia de software. A 

natureza dos dados é, principalmente, qualitativa, mas dados de natureza quantitativa também 

serão utilizados. 
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Quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratória, pois visa proporcionar maior 

familiaridade com o fenômeno estudado (efetividade) e elaborar hipóteses, e descritiva, 

porque visa descrever o fenômeno da efetividade em equipes de desenvolvimento de software, 

estabelecendo relações entre variáveis. O método de abordagem é indutivo. O método de 

procedimento será o estudo caso (RUNESON; HÖST, 2009; YIN, 2003) suportados por 

etnografia (ROBINSON; SEGAL; SHARP, 2007). 

O método estudo de caso tem como objetivo investigar um fenômeno contemporâneo 

no seu contexto natural (YIN, 2003), sendo adequado para estudar os problemas reais da 

engenharia de software com suas complexas interações de pessoas e tecnologias (RUNESON; 

HÖST, 2009).  

As perguntas de pesquisa investigam coletivos de pessoas nos seus aspectos culturais, 

sociais e comportamentais, requerendo um enfoque qualitativo (MERRIAM, 2009). De 

acordo com Runeson e Höst (2009), um estudo de caso é composto de cinco etapas: (1) 

Desenho, quando os objetivos são definidos e o estudo de caso é planejado; (2) Preparação 

para a Coleta de Dados, quando procedimentos, instrumentos e protocolos para coleta de 

dados são construídos e pré-testados; (3) Coleta deDados quando, com a utilização dos 

instrumentos e protocolos, dados são coletados e preparados para a fase de análise; (4) Análise 

de Dados; e (5) Relatório de Resultados. 

Neste projeto, três procedimentos de coleta de dados serão utilizados: entrevistas 

(MERRIAN, 2009), observações (MERRIAN, 2009; ROBINSON; SEGAL; SHARP, 2007) e 

questionários. Segundo Yin (2003), um estudo de caso pode ter vários desenhos de acordo 

com o número de contextos estudados e o número de unidades de análise. Neste projeto, o 

contexto é a empresa ou organização de desenvolvimento de software e a unidade de análise é 

a equipe de software. 

1.4.1 Framework metodológico 

De acordo com as definições presentes em Runeson e Höst (2009), esta pesquisa pode 

ser classificada como mostra o Quadro 3. 
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Quadro 3 – Quadro metodológico 
 

Método Estudo de caso 
Objetivo primário Exploratório 

“Descobrir o que está acontecendo, buscando novas ideias e 
gerar ideias e hipóteses para novas pesquisas.” (RUNESON; 
HÖST, 2009, p. 135, tradução nossa) 

Perspectiva Interpretativa 
 “Tentativas de compreender os fenômenos através da 
interpretação dos participantes de seu contexto.” (RUNESON; 
HÖST, 2009, p. 135, tradução nossa) 

Dado primário Qualitativo 
 “Os dados qualitativos são representados com palavras e 
imagens, e não por números [...]. Os resultados são mais ricos e 
informativos.” (SEAMAN, 1999, p. 557, tradução nossa) 

Desenho Flexível 
 “Em um processo flexível os principais parâmetros do estudo 
podem ser alterados durante o curso.” (RUNESON; HÖST, 
2009, p. 136, tradução nossa) 

Triangulação Triangulação dos dados 
 “Mais de uma fonte de dados ou os dados são coletados em 
momentos diferentes” (RUNESON; HÖST, 2009, p. 136, 
tradução nossa) 

Técnica de coleta Primeiro Nível ou Direta 
 “O pesquisador está em contato direto com o sujeito e os dados 
são coletados em tempo real.” (RUNESON; HÖST, 2009, p. 
144, tradução nossa). 

Fonte: Autoria própria 

1.4.2 Fases da pesquisa 

Com o foco em responder às perguntas da pesquisa, este estudo será realizado 

seguindo as seguintes etapas: 

• escolher a empresa que utiliza a metodologia tradicional de gerenciamento de 

projetos; 

• convidar a empresa que utiliza a metodologia tradicional de gerenciamento de 

projetos; 

• proceder àassinatura do termo de autorizaçãopelo diretor presidente da empresa 

selecionada;  

• elaborar o roteiro de entrevista de conhecimento e o roteiro da observação; 

• validar os roteiros com um teste piloto; 

• apresentar o projeto às pessoas que participaram das entrevistas, observações e dos 

questionários; 
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• proceder à assinatura do termo de consentimento pelo diretor presidente da 

empresa, pelosgerentes de projetos e pelos membros da equipe; 

• elaborar o roteiro de entrevista sobre os membros das equipes; 

• realizar uma primeira entrevista (entrevistas de conhecimento com o gerente de 

projeto mais antigo na empresa e com o diretor presidente), utilizando ferramenta 

de gravação de áudio, a fim de extrair informações sobre a estrutura da 

organização, a estrutura de composição da equipe e a rotina de trabalho da equipe 

com a pessoa responsável pela empresa e pela equipe, podendo ela ser realizada 

com duas pessoas diferentes em momentos diferentes caso não seja possível 

coletar essas informações com uma única pessoa. Essas informações ajudarão na 

fase de observação. As respostas ajudarão a responder às perguntas desta 

pesquisa; 

• realizar a observação, utilizando ferramenta de gravação de vídeo, de um dia 

comum de trabalho da equipe e das reuniões, com o objetivo de observar e 

identificar as respostas das perguntas realizadas nas entrevistas e fazer, assim, a 

triangulação dos dados coletados nas entrevistas com os coletados nas 

observações. A observação também servirá de base para a elaboração de outros 

roteiros das entrevistas sobre os membros, caso necessário; 

• aplicar o questionário sobre motivação –  PMT – aos membros da equipe e 

gerentes de projetos; 

• realizar a segunda etapa de entrevistas (entrevista com os membros e os gerentes 

de projeto), utilizando ferramenta de gravação de áudio, com o objetivo de extrair 

informações que respondam às perguntas desta pesquisa; 

• realizar novas observações se houver necessidade para sanar alguma dúvida que 

tenha surgido depois da entrevista; 

• realizar novas entrevistas para sanar alguma dúvida que pode surgir após a 

observação; 

• depois do ciclo das observações e entrevistas serão aplicados os questionários 

sobre coesão e o perfil da equipe aos membros das equipes e aos gerentes de 

projetos; 

• analisar os vídeos com as notas da observação e complementar os dados; 

• transcrever o áudio das entrevistas; 

• início do processo de análise utilizando o procedimento grounded theory; 
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• extrair os dados das entrevistas transcritas e das observações utilizando o processo 

de codificação – aberta, axial e seletiva – que será gerada; 

• analisar os dados coletados nas entrevistas e nas observações com as respostas dos 

questionários; 

• triangular os dados coletados; 

• gerar modelos, primeiramente para cada equipe isoladamente e depois para a 

CASO; 

• responder às perguntas desta pesquisa; 

• feedback e member checking com os membros da empresa na totalidade; 

• elaborar relatório dos resultados. 

 
Figura 3 – Etapas da pesquisa 
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Fonte: Autoria própria 

1.4.3 Desenho da entrevista 

1.4.3.1 Entrevista conhecimento: diretor da organização 

Quadro 4 – Desenho da entrevista de conhecimento: diretor 

Objetivo Coletar informações sobre a organização estudada com a finalidade 
conhecer sua estrutura, contexto e a rotina da equipe, ajudando, assim, 
no planejamento do roteiro da observação 

Participantes - Líder da Organização 
Instrumentos - Roteiro de entrevista semiestruturada (APÊNDICE C) 
Ferramentas - Gravador  

- Bloco de anotações 
- Termo de consentimento 

Perguntas - QP1 
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QPs - QP2. 

Fonte: Autoria própria 

1.4.3.2 Entrevista de conhecimento: líder da equipe 

Quadro 5 – Desenho da entrevista de conhecimento: líder da equipe 

Objetivo Coletar informações sobre a organização estudada com a finalidade 
conhecer a sua estrutura, contexto e a rotina da equipe, ajudando assim 
no planejamento do roteiro da observação. 

Participantes - Líder da equipe 
Instrumentos - Roteiro de entrevista semiestruturada (APÊNDICE D) 
Ferramentas - Gravador  

- Bloco de anotações 
- Termo de consentimento 

Perguntas 
QPs 

- QP1 
- QP2. 

Fonte: Autoria própria 

1.4.3.3 Entrevista com os membros: equipe 

Quadro 6 – Desenho das entrevistas com os membros: equipe 

Objetivo Coletar informações sobre a equipe no que diz respeito ao contexto da 
organização estudada e à equipe, o desenho do trabalho, os benefícios 
e limitações do uso de equipes autogerenciáveis e rotina de trabalho da 
equipe 

Participantes - Equipe  
Instrumentos - Roteiro de entrevista semiestruturada (APÊNDICE E) 
Ferramentas - Gravadorde áudio 

- Bloco de anotações 
- Termo de consentimento 

Perguntas 
QPs 

- QP1 
- QP2. 

Fonte: Autoria própria 

1.4.3.4 Entrevista com os membros: líderes de projetos 

Quadro 7 – Desenho das entrevistas com os membros: líderes do projeto 

Objetivo Coletar informações sobre a equipe no que diz respeito ao contexto da 
organização estudada e à equipe, o desenho do trabalho, os benefícios 
e limitações do uso de equipes autogerenciáveis e rotina de trabalho da 
equipe. 

Participantes - GP  
Instrumentos - Roteiro de entrevista semiestruturada (APÊNDICE F) 
Ferramentas - Gravadorde áudio 

- Bloco de anotações 
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- Termo de consentimento 
Perguntas 
QPs 

- QP1 
- QP2. 

Fonte: Autoria própria 

1.4.4 Desenho da observação 

Quadro 8 – Desenho da observação 

Objetivo Coletar dados nas reuniões e no dia comum de no que diz a respeito 
sobre o contexto da organização estudada e a equipe, o desenho do 
trabalho, os benefícios e limitações do uso de equipes autogerenciável 
e rotina de trabalho da equipe, com afinalidade de confrontar os dados 
coletados com os dados que foram coletados nas entrevistas. 

Participantes - Equipe  
- Líder da equipe 
- Líder da organização 

Instrumentos - Guia da observação (APÊNDICE G) 
Ferramentas - Gravador de vídeo 

- Bloco de anotações 
- Termo de consentimento 

Perguntas 
QPs 

- QP1 
- QP2. 

Fonte: Autoria própria 

2 TERMOS ÉTICOS 

2.1 Termo de autorização 

O início da pesquisa se dá com a escolha da empresa que será o alvo do estudo de 

caso, e a assinatura do termo de autorização para a realização da pesquisa, o qual será 

entregue ao diretor presidente da empresa para assiná-lo. O modelo do termo utilizado 

encontra-se no Apêndice A. 

2.2 Termo de consentimento livre e esclarecido 

O envolvimento de pessoas em pesquisa é um tema muito discutido em diversas áreas, 

além de aumentar a credibilidade da pesquisa. Como esta pesquisa envolve diretamente 

pessoas, a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B) é de 

fundamental importância, pois ele protege os direitos tanto dos participantes da pesquisa 

quanto da pesquisadora. 

Para esta pesquisa seguiremos as normas do Comitê de Ética em Pesquisa contidas na 

Resolução n.º 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1996). Essa resolução se 

baseia em quatro princípios básicos também referenciados em Flick (2009, p. 51). 
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• Autonomia: a participação do indivíduo em uma pesquisa deve ocorrer com seu livre 

consentimento. 

• Beneficência: entre possíveis riscos envolvidos, o projeto deve comprometer-se a 

gerar mais benefícios para o participante e toda a sociedade. 

• Não maleficência: deixar claro que possíveis riscos da pesquisa foram avaliados e 

danos previsíveis foram evitados. 

• Justiça e equidade: garantir a relevância social da pesquisa. 

3 INSTRUMENTOS PARA A COLETA DOS DADOS 

Para esta pesquisa, serão utilizados três instrumentos de coleta: roteiro da entrevista 

semiestruturada, guia da observação e questionários sobre motivação, coesão e perfil dos 

membros da equipe. 

3.1 Entrevista semiestruturada 

As entrevistas são uma das mais importantes e comumente técnicas de coleta de dados 

empregadas na pesquisa qualitativa (SEAMAN, 1999). Segundo Runeson e Höst (2009) e Yin 

(2005, p. 116), especificamente em estudos de caso, as entrevistas são muito importantes 

como fonte de evidências. 

A entrevista é um diálogo entre o pesquisador e o participante, guiado por um 

conjunto de questões da entrevista. As questões da entrevista devem ser planejadas a fim de 

responder às questões de pesquisa do estudo de caso. As entrevistas podem ser classificadas 

como estruturadas, semiestruturadas ou abertas (não estruturadas), conforme Merriam (2009), 

Runeson e Höst (2009), e Seaman (1999). 

Neste estudo de caso, o tipo de entrevista adotado foi o de entrevista semiestruturada, 

na qual as questões são planejadas e listadas em um roteiro, mas com a possibilidade de não 

serem realizadas na mesma ordem em que estavam listadas. A conversação no meio da 

entrevista pode decidir uma ordem diferente para seguir o roteiro; não necessariamente todas 

as questões precisam ser feitas e outras podem surgir (MERRIAM, 2009; RUNESON; HÖST, 

2009; SEAMAN, 1999). 

A pesquisadora teve a preocupação em elaborar perguntas que estimulem as respostas 

do entrevistado. Cada pergunta do roteiro da entrevista foi classificada segundo um conjunto 

de seis tipos conforme Merriam (2009).  
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• Experience: são questões para obter informações de comportamento ou experiência 

do entrevistado. 

• Opinion: questões quando o interesse do pesquisador é obter a opinião ou crença 

referente a alguma coisa por parte do entrevistado. 

• Feeling: esse tipo de questão foca na dimensão afetiva humana do participante, 

quando o entrevistador procura adjetivos como resposta, exemplo: alegre, medo, 

intimidado, comprometimento, distraído, etc. 

• Sensory: similar às questões de experiência e comportamental, porém, com um foco 

maior em saber sobre o que o entrevistado ouviu, escutou, tocou, etc. Denotando o 

lado sensorial do indivíduo. 

• Knowledge: esse tipo de questão visa obter do participante seu conhecimento sobre 

alguma situação. 

• Background: questões para ter uma visão geral do entrevistado como idade, renda, 

escolaridade, tempo de trabalho. Em muitos estudos, é relevante obter do 

entrevistado esse tipo de pergunta. 

Além de Merriam (2009), os roteiros terão como base para sua organização os grupos 

de perguntas do artigo de Hackman (1987), cujo trabalho relata o desenho do trabalho em 

equipe, além de fornecer um modelo conceitual para integrar e ampliar o conhecimento sobre 

esse assunto. Ele fornece também, nesse seu trabalho, algumas orientações para ações de 

estruturação, suporte e gerenciamento das equipes nas organizações.  

Os roteiros de entrevistas terão, também, com base para a elaboração das suas 

perguntas, o modelo sobre a efetividade das equipes de Yeatts e Hyten (1998), que foi 

baseado em vários outros modelos sobre efetividade.  

No modelo de Yeatts e Hyten (1998), criaram-se cinco grupos: 

(1) como características dos membros da equipe, podem-se encontrar: os talentos, 

conhecimento, personalidade, valores, interesses e necessidades; 

(2) ambiente organizacional, interno e externo a ela; como a cultura organizacional, 

sistema e processo para o treinamento e recompensa da equipe e regras, e suporte 

do gerente; 
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(3) característica do desenho da equipe inclui o tamanho e a composição da equipe, 

normas de trabalho e desenho do trabalho da equipe; 

(4) processo interpessoal envolve a comunicação, coordenação e colaboração com a 

equipe e dentro dela; 

(5) processo de trabalho que inclui esforços, conhecimentos, habilidades, recursos e 

procedimentos para desenvolver a tarefa. 

Para esta pesquisa, serão elaborados quatro diferentes roteiros de entrevista, que serão 

adaptados para os membros das equipes, líderes das equipes e diretores da empresa.  

As entrevistas serão gravadas e transcritas; e analisadas as respostas, as questões do 

roteiro serão refinadas. 

Os potenciais participantes da pesquisa serão contatados por e-mail com antecedência 

à realização das entrevistas. Anteriormente será feita uma apresentação e o convite para todos 

os participantes.  

As entrevistas semiestruturadas serão agendadas e conduzidas em sala de reunião, de 

forma individual. 

No momento da entrevista, serão apresentados os detalhes da pesquisa, citando o 

grupo de pesquisadores responsáveis, política de confidencialidade, objetivos e resultados 

esperados. O termo de compromisso (APÊNDICE B) foi entregue com antecedência a cada 

entrevistado. O pesquisador solicitará autorização verbal para gravar as entrevistas e, se 

permitido, as entrevistas serão gravadas. 

As entrevistas terão o objetivo de coletar informações sobre o contexto organizacional, 

comportamento da equipe, do gerente e da empresa, os processos que são utilizados por eles e 

como as atividades são atribuídas e desenvolvidas. 

3.2 Observação 

A observação é um estudo naturalista ou etnográfico em que o pesquisador frequenta 

os locais onde os fenômenos ocorrem naturalmente. É uma técnica de coleta de dados que não 

consiste em apenas ver ou ouvir, mas em examinar fatos ou fenômenos que se desejam 

estudar.  

É utilizada na pesquisa de campo como abordagem qualitativa, podendo ser utilizada 

na pesquisa de forma conjugada com outras técnicas ou de forma exclusiva (BARROS; 

JOSLIN, 2006). 
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Vantagens da observação: 

• possibilita elementos para delimitação de problemas; 

• favorece a construção de hipóteses; 

• aproxima-se das perspectivas dos sujeitos; 

• é útil para descobrir aspectos novos de um problema; 

• obter dados sem interferir no grupo estudado; 

• permite a coleta de dados em situações impossíveis para comunicação; 

• apresenta meio direto e satisfatório para estudar uma ampla variedade de 

fenômenos; 

• exige menos do observador do que outras técnicas; 

• depende menos da introspecção ou da reflexão; 

• permite a evidência de dados não constantes do roteiro de entrevistas ou de 

questionários (BARROS; JOSLIN, 2006). 

Desvantagens da observação:  

• a presença do pesquisador pode provocar alterações no comportamento dos 

observados, destruindo sua espontaneidade e produzindo resultados pouco 

confiáveis, por poder provocar alterações no comportamento do grupo observado; 

• o observado tende a criar impressões favoráveis ou desfavoráveis no pesquisador, 

favorecendo a interpretação pessoal – juízo de valor; 

• uma visão distorcida pode ser gerada pelo envolvimento levando a uma 

representação parcial da realidade; 

• fatores imprevistos podem interferir na tarefa do pesquisador; 

• a duração dos acontecimentos é variável, dificultando a coleta de dados; 

• vários aspectos da vida cotidiana, particular, podem não ser acessíveis ao 

pesquisador; 

• se não forem bem organizados, os registros podem depender apenas da memória 

do observador para serem resgatados, vindo a gerar grande interpretação subjetiva 

ou parcial do fenômeno estudado (BARROS; JOSLIN, 2006). 

Segundo o número de observações, ela pode ser individual ou com interação 

(BARROS; JOSLIN, 2006). Essa pesquisa utilizará a observação de interações, pois como o 

objeto de estudo é a equipe, a relação e o comportamento entre os membros da equipe é 

fundamental para entendimento do objeto desta pesquisa. 
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Em relação à participação do observador, ela pode ser participante, que consiste na 

participação real do pesquisador na vida da comunidade, do grupo ou de uma situação 

determinada; o observador assume, pelo menos até certo ponto, o papel de membro do grupo; 

e não participante, em que o pesquisador permanece alheio à comunidade, grupo ou situação 

que pretende estudar, observando de maneira espontânea os fatos que aí ocorrem. Nesse 

procedimento o pesquisador é muito mais um espectador que um ator (BARROS; JOSLIN, 

2006).  

Esta pesquisa utilizará os dois tipos, pois a pesquisadora pertence a uma das equipes 

que foram selecionadas. Na ocasião em que o observador não estará sendo parte do momento 

observado, este fará gravações de vídeo e anotações. Quando o observador for parte do 

momento observado será realizada apenas a gravação de vídeo, deixando que a anotação seja 

realizada após a análise do vídeo. 

Vantagens da observação participante (BARROS; JOSLIN, 2006): 

• facilita o rápido acesso aos dados sobre situações habituais em que os membros das 

comunidades se encontram envolvidos; 

• possibilita o acesso a dados que a comunidade ou grupo considera de domínio 

privado; 

• possibilita captar as palavras de esclarecimento que acompanham o comportamento 

dos observados. 

Desvantagens da observação participante (BARROS; JOSLIN, 2006):  
 

• restrições; pode significar uma visão parcial do objeto estudado; 

• desconfiança do grupo investigado em relação ao pesquisador. 

Quadro 9– Modalidade da observação 

Tipo de observação Participante natural: o observador é parte do 
grupo que investiga 

Quanto ao meio utilizado Observação estruturada 
Quanto à participação do observador Observação participante 
Quanto ao número de observações Interações 
Quanto ao lugar onde se realiza a 
observação 

Observação realizada na vida real. 

Fonte: Autoria própria, baseado em Barros e Joslin (2006) 

O roteiro da observação foi utilizado nos seguintes momentos de interação, conforme 

o Quadro 10. 
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Quadro 10 – Momentos observados 

Momento observado Participante Observados 
Dia a dia Líder da equipe/ 

Equipe 
Gerente de Projeto/Membros das 
equipes que estarão presentes 

Reunião de acompanhamento Líder da equipe/ 
Equipe 

Gerente de Projeto /Membros das 
equipes que estarão presentes 

Reunião com 
consultores/diretores com a 
equipe 

Diretores/ Líder da 
equipe/ Equipe 

Diretores/ Gerente de Projeto 
/Membros das equipes que estarão 
presentes 

Reunião de alinhamento com 
todos os membros da empresa 

Diretores/ Líder da 
equipe/ Equipe 

Diretores/ Gerente de Projeto 
/Membros das equipes que estarão 
presentes 

Fonte: Autoria própria 

3.3 Questionário 

Serão aplicados quatro questionários, relacionados com motivação, comportamento e 

coesão das equipes. Cada questionário será aplicado a cada membro da equipe e seu líder. 

Os questionários são: Potencial Motivador do Trabalho (PMT), Group Environment 

Questionnaire (GEQ), Perceived Cohesion (PCS) e Perfil do comportamento da equipe 

(TRSPI).  

3.3.1 Potencial Motivador do Trabalho (PMT) 

Será utilizado o questionário Potencial Motivador do Trabalho (PMT) adaptado para a 

língua portuguesa (PEDROSO et al., 2010) do modelo de Hackman e Oldham (1974) que 

servirá para avaliar a motivação da equipe em relação à satisfação do seu trabalho.  

O instrumento para a determinação do Potencial Motivador do Trabalho avaliaas 

propriedades motivacionais do trabalho por meio de 15 questões fechadas. Asquestões têm 

enfoque nas cinco dimensões essenciais do trabalho propostas por Hackman e Oldham: 

Variedade da Tarefa, Identidade da Tarefa, Significado daTarefa, Autonomia, 

Feedback(Figura 4). 

Dessa forma, o Potencial Motivador do Trabalho "indica o grau até o qual o trabalho é 

considerado significativo, fomenta a responsabilidade e promove o conhecimento dos 

resultados" (DAVIS; NEWSTROM, 2004, p. 154 apud PEDROSO et al., 2010).  

Figura 4 – Modelo de qualidade de vida no trabalho 
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Fonte: Pedroso et al. (2010), adaptado de Hackman e Oldham (1974) 
 

É um instrumento com questões objetivas, com respostas dispostas em uma escala tipo 

Likert de sete elementos. Na maioria dos casos, não demanda mais do que dez minutos para 

seu preenchimento. Em todas as questões, indicador 1 representa o pior resultado, o indicador 

4 representa o resultado intermediário, e o indicador 7 representa o melhor resultado. 

• Variedade da Tarefa: quanto um emprego requer variedade de atividades na 

execução do trabalho, utilização de diferentes habilidades e talentos do trabalhador. 

Questões: Q3, Q6 e Q9. 

• Identidade da Tarefa: quanto é exigido que os trabalhadores realizem atividades 

completas, isto é, atividades que têm um início em um fim lógico. Questões: Q2, 

Q7 e Q12. 

• Significância da Tarefa: quanto o resultado de um emprego impacta na vida ou no 

trabalho de outras pessoas, tanto na própria organização como externamente. 

Questões: Q4, Q10 e Q15. 

• Autonomia: quanto um trabalho fornece liberdade, independência e privacidade, de 

forma que o trabalhador possa programar seu trabalho e determinar os 

procedimentos que serão empregados para realizá-lo. Questões: Q1, Q11 e Q14. 
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• Feedback: grau com o qual a execução das atividades laborais proporcionam ao 

trabalhador a retroação de informações precisas e claras sobre seu desempenho no 

trabalho. Questões: Q5, Q8 e Q13. 

O cálculo dos escores das dimensões do trabalho se realiza por meio da média aritmética 

simples entre as três questões que compõem cada dimensão. É preciso inverter as questões 

cuja escala de respostas é invertida – Q7, Q9, Q11, Q13 e Q15 (Figura 5).  

Figura 5 –Resultado da inversão da escala 

 
Fonte: Pedroso et al. (2010) 

 

Dessa forma, os escores das Dimensões Essenciais do Trabalho são obtidos mediante as 

seguintes fórmulas (Figura 6): 
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Figura 6 – Cálculo dos escores das dimensões essenciais do trabalho 

 
Fonte: Pedroso et al. (2010) 

Quanto ao cálculo do PMT, é feito da seguinte forma: 

Figura 7– Cálculo do PMT 

 
Fonte: Pedroso et al. 2010) 

As dimensões Variedade da Tarefa, Identidade da Tarefa e Significância da Tarefa, 

têm peso menor do que as dimensões Autonomia e Feedback. 

Retomando o cálculo do Potencial Motivador do Trabalho, após as devidas inversões, 

o escore máximo que essa variável pode assumir é 343, enquanto o escore mínimo é 1. 

Portanto, a pontuação do Potencial Motivador do Trabalho varia entre 1 e 343, e, de acordo 

com Hackman e Oldham (1974 apud PEDROSO et al., 2010), é utilizado o valor 125 como 

ponto de referência. Os valores iguais ou superiores a 125 são considerados satisfatórios 

enquanto os valores inferiores a 125 são considerados insatisfatórios. 

O questionário utilizado para esta pesquisa encontra-se no Anexo A. 

3.3.2 TRSPI 

Este questionário é direcionado aos profissionais de TI da área de Desenvolvimento de 

Software. Seu objetivo é coletar, de forma estruturada, as informações sobre as atividades e o 

perfil do comportamento dos profissionais no seu trabalho em equipe. 
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Criado por Meredith Belbin nos anos 1970, ela identificou em suas pesquisas oito 

tipos de padrões de comportamento: Implementer, Team Worker, Monitor Evaluator, Co-

ordinator, Plant, Shaper, Resource Investigator e Completer Finisher (BELBIN, 1981). 

Figura 8 – Caracterização dos papéis do time 

 
Fonte: Silva e César (2009), traduzido do trabalho de Belbin (1981) 
 

O questionário é formado por 56 perguntas, e as respostas variam entre -3 a +3, em 

que -3 significa discordo totalmente e +3, concordo totalmente. As perguntas foram 

organizadas em sete grupos.  

Para cada característica existe um conjunto de perguntas. Depois de ter feito o 

somatório dos valores das respostas de cada pergunta que corresponde a cada tipo de 

característica, aquela que obtiver o maior valor é o perfil do participante. 

O questionário utilizado para esta pesquisa está no Apêndice H. 

3.3.3 Coesão 

Os questionários sobre a coesão das equipes é formado pela junção de dois 

questionários: Group Environment Questionnaire (GEQ), desenvolvido por Carron, 

Widmeyer e Brawley (1985) e Perceived Cohesion (PCS), criado por Bollen e Hoyle (1990).  
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O GEQ foi criado para medir a coesão do ambiente do trabalho em equipe a partir da 

percepção social, e este é formado por dois tipos de percepção, que são: Group Integration 

(GI) que reflete a percepção do indivíduo sobre o que o grupo pensa em relação à sua 

proximidade, semelhança e a união como um todo, e do grau de unificação do campo de 

grupo, e IndividualAttractions to the Group (ATG) que refletem motivações pessoais do 

indivíduo para permanecer no grupo, bem como seus sentimentos pessoais sobre o grupo. 

Para os dois tipos, foram analisados dois componentes tarefa, task (T), e social (S) – Figura 9. 

Figura 9 – Elementos formadores do questionário GEQ 

 

 

Fonte: Carron, Widmeyer e Brawley (1985) 
 

Já o PCS (BOLLEN; HOYLE, 1990), tem o objetivo de medir a percepção do 

indivíduo em relação à integridade da equipe. Ele se baseia em duas dimensões: Sense of 

Belonging (B), que é o sentimento de que pertence à equipe, o qual é fundamental para a 

existência do trabalho em grupo, e Feelings of Morale (m) que é o sentimento moral, que 

resume a resposta positiva e negativa da percepção emocional de um grupo (Figura 10). Por 

causa das consequências motivacionais de afeto, o reconhecimento dessa última dimensão é 

essencial. 
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Figura 10 – Elementos formadores do questionário PCS 
 

 

Fonte: Bollen e Hoyle (1990) 

Para as 24 perguntas (GEQ e PCS), o participante poderá dar sua resposta dentro de 

uma escala que varia entre -3 a + 3, em que -3 significa “discordo totalmente” e o +3, 

“concordo totalmente”. No final, será feita uma operação matemática para cada elemento que 

forma o questionário como mostra o Quadro 11. 

Quadro 11 – Fórmula dos questionários sobre coesão (GEQ e PCS) 

ATG-t ATG-s GI-t GI-s PCS-b PCS-m 

P2-P5-
P8+P11 

-P1-P3+P6-
P9+P12 

P14+P17-
P19+P21-

P24 

P16-
P18+P20-

P22 
-P5+P7+P13 

P10-
P15+P23 

Fonte: Autoria própria 

Onde P é o valor de cada pergunta que forma os questionários. 

O cálculo final compreenderá na soma das respostas dos integrantes de cada equipe 

para cada dimensão. 

Quadro 12 – Escala de resultado para cada dimensão 

ATG-t ATG-s GI-t GI-s PCS - B PCS-M 
-12 a + 12 -15 a +15 -15 a +15 -12 a + 12 -9 a +9 -9 a +9 

Fonte: Autoria própria 

Esses questionários serão aplicados a todos os integrantes das equipes incluindo seu 

gerente de projetos. Eles estão descritos no Apêndice H deste protocolo. 
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4 DEFINIÇÃO PARA A SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 

A seleção dos participantes foi feita por meio de dois critérios: 

(1) a equipe a que ele pertence tem de estar envolvida diretamente com o 

desenvolvimento do projeto e seu aprimoramento; 

(2) o integrante da equipe tem de pertencer a ela no mínimo por três meses, pois é o 

tempo necessário para que ele conheça o projeto e esteja já desenvolvendo 

atividades na equipe conjuntamente. 

5 IDENTIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE COLETA UTILIZADOS 

Serão utilizados códigos para identificar qual o tipo de instrumento de onde veio 

aquele dado na fase de análise dos dados. 

5.1 Código das entrevistas 
 

Quadro 13 – Código das entrevistas 
 
Código Tipo de entrevista Participante Entrevistado 

E1 Entrevista de 
Conhecimento 

Líder da equipe/ Líder da 
organização 

Diretor executivo da empresa/ 
Gerente de projetos 

E2 Entrevista sobre a 
equipe  

Líder da equipe/Membros 
da equipe 

Gerente de projetos/Integrantes 
da equipe 

Fonte: Autoria própria 

5.2 Código das Observações 
 
Quadro 14 – Códigos das observações 
 

Código da 
observação 

Tipo de observação Participante Observados 

O1 Dia a dia Líder da equipe/ 
Equipe 

GP/ Membros das 
equipes que estarão 
presentes 

O2 Reunião de 
acompanhamento 

Líder da equipe/ 
Equipe 

GP/ Membros das 
equipes que estarão 
presentes 

O3 Reunião com 
consultores/diretores e a 
equipe 

Diretores/Líder da 
equipe/ Equipe 

Diretores/ GP/ Membros 
das equipes que estarão 
presentes 

O4 Reunião de alinhamento Diretores/Líder da 
equipe/ Equipe 

Diretores/ GP/ Membros 
das equipes que estarão 
presentes 

Fonte: Autoria própria 
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6 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS DADOS 

A análise de dados em pesquisa qualitativa é, em geral, realizada concomitantemente 

com o processo de coleta dos dados (MERRIAN, 2009, p. 165). Portanto, é possível que 

existam diversos ciclos de coleta-análise-síntese durante a condução do estudo de caso. 

A diversidade de fontes de informação é necessária para aumentar a confiabilidade e 

validade dos resultados a partir da triangulação de dados. 

Para esta pesquisa, será utilizada como instrumento de análise e validação dos dados a 

triangulação dos dados, e como procedimento de análise para os dados, a grounded theory. 

As análises dos dados serão feitas, separadamente, para cada equipe estudada, e depois 

de encerrada a fase de codificação, será escrita uma história final, que terá como objetivo 

reunir os dados de todas as equipes, formando um único caso e gerando um único modelo.  

6.1 Triangulação dos dados 

A abordagem utilizada para a validação dos dados e também como um instrumento 

para a análise dos dados será a de triangulação dos dados, que consiste em confrontar três 

tipos de fontes de dados. A triangulação é feita confrontando a teoria em que a pesquisa foi 

baseada, com o que foi proclamado pelos participantes e com o que é realmente praticado 

pelos participantes. 

Figura 11 – Desenho da triangulação dos dados para a análise dos dados 
 

 
Fonte: Autoria própria 

As fontes da triangulação consistem nos dados da entrevista, que são osproclamados; 

os dados da observação, que são os praticados, e os modelos sobre a efetividade em equipes; 

esses são as teorias. 

6.2 Procedimento de análise dos dados – Grounded Theory 
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A Grounded Theory,ou teoria fundamentada em dados, é uma abordagem 

metodológica desenvolvida por dois sociólogos, Barney Glaser e Anselm Strauss. É uma 

metodologia utilizada na pesquisa qualitativa e muito aceita por pesquisadores qualitativos 

(FLICK, 2009, p. 30; STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 22). Nessa abordagem, a análise inicial 

dos dados começa sem categorias preestabelecidas. 

Os padrões de interesse relacionados com o contexto da pesquisa emergem nas 

comparações realizadas repetidamente pelo pesquisador a partir dos dados existentes. Novas 

coletas de dados podem ser realizadas a fim de refutar ou validar a teoria emergente 

(EASTERBROOK, 2007). 

Strauss e Corbin (2008) querem dizer com o termo que a teoria foi desenvolvida a 

partir dos dados, sistematicamente coletados, e analisados por meio de um processo de 

pesquisa. Por essa característica de embasamento nos dados, tendem a oferecer um melhor 

discernimento. 

Segundo Marconi e Lakatos (2004, p.49), “Teoria não é especulação, mas um conjunto 

de princípios fundamentais, que se constituem em instrumento científico apropriado na 

procura e principalmente, na explicação dos fatos”. As autoras destacam, ainda, os seguintes 

aspectos para a teoria (MARCONI; LAKATOS, 2004, p. 100-103): 

• Orienta a ciência – teoria que serve como orientação para restringir a amplitude dos 

fatos a serem estudados. 

• Oferece um sistema de conceitos– teoria conceitualizada e classifica os fatos.  

• Prevê fatos –a teoria tem capacidade de prever novos fatos e relações baseando-se em 

fatos e relações já conhecidos. 

• Indica lacunas no conhecimento –a teoria serve para indicar os fatos que ainda não 

estão satisfatoriamente explicados e as áreas da realidade que demandam pesquisas. 

Outro elemento muito utilizado na teoria fundamentada é a proposição de hipóteses a 

partir da abstração de fenômenos identificados nos dados. Sobre hipótese, Marconi e Lakatos 

(2004, p. 137) resumem que ela se relaciona com os fatos e fenômenos, a fim de explicá-los e 

descobrir relacionamentos entre eles. É uma suposta, provável e provisória resposta a um 

problema e que deve ser submetida à sua verificação, para ser comprovada. 

Sobre a formulação de hipóteses, existem algumas maneiras de se elaborar, sendo a 

mais comum: “Se x, então y”. Isso quando envolve apenas duas variáveis, entretanto alguns 
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fenômenos para serem explicados necessitam de mais variáveis: “Se x então y, sob as 

condições r e s” ou “Se x1, x2 e x3 então y”. 

Na teoria fundamentada, as hipóteses são elaboradas como parte integrante da 

metodologia e sobre a formulação de hipóteses a fim de obter entendimento dos fenômenos. 

Strauss e Corbin (2008, p. 129) destacam: 

[...] Identificar, esquadrinhar e organizar todos os fatores possíveis, 
mostrando sua natureza das relações, não resulta em uma declaração 
simples “Se...então...”. A tendência maior é que o resultado seja uma 
discussão que conduz os leitores ao longo de um caminho complexo 
de interrelações, cada uma em seu próprio caminho padronizado, que 
explica o que está acontecendo. 

6.3 Procedimento de codificação 

Após a coleta dos dados das entrevistas e das observações, eles serão transcritos e em 

seguida se dá início ao processo de codificação. Para essa fase de codificação, será utilizada a 

ferramenta NVivo 7, que servirá para a criação dos códigos e a ligação entre as perguntas de 

pesquisa.  

O procedimento de codificação, técnica inicial da teoria fundamentada, tem como 

entrada a transcrição na íntegra das gravações de entrevistas e notas de campo obtidas no 

processo de observação. Após essa transcrição, inicia-se o processo de codificação (aberta, 

axial e seletiva). 

O pesquisador evolui sua análise e interpretação dos dados de forma criativa oscilando 

entre os três tipos de codificação, e na utilização de técnicas e procedimentos analíticos. Os 

três tipos do processo de codificação devem ser encarados como formas diferentes de tratar o 

material, nesse caso os dados (FLICK, 2009, p. 277; STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 67). 

6.3.1 Codificação aberta 

A codificação aberta é uma série de passos analíticos cuja finalidade é a identificação 

de categorias com suas propriedades e dimensões. O passo inicial é a rotulação de conceitos, 

por meio de pedaços quebrados do texto, por exemplo, trechos de transcrição de entrevistas. 

Esses pedaços de texto transcritos recebem um conceito, que é um nome que os representam 

dentro do contexto da pesquisa, podendo ser uma palavra, uma linha, uma frase ou um 

parágrafo que foi conceituado com a identificação dos dados de incidentes, ideias, eventos, 

atos, acontecimentos ou fatos (FLICK, 2009, p. 277-279; STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 103-

107). 
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Strauss e Corbin (2008, p. 105) 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 de conceitos, linha por linha, consome mais tempo. Porém, para início 

de uma pesquisa, é a mais indicada, pois o pesquisador ainda está acostumando-se com os 

dados, e isso o ajuda e estimula a entender o que está acontecendo. Outra indicação para 

conceituação linha por linha é quando algum trecho do texto não está claro quanto ao que 

realmente significa. Outra forma é codificar uma frase ou parágrafo inteiro. Dessa maneira 

deve-se perguntar e tentar identificar: “Qual é a principal ideia revelada por essa sentença ou 

parágrafo?” (STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 120). 

Depois de abrir o texto e identificar alguns conceitos, o passo seguinte do 

procedimento é o agrupamento desses conceitos em um conceito mais abstrato, que deve ter a 

capacidade de explicar: “O que está acontecendo aqui?” Esse agrupamento de conceitos 

identifica-se como uma categoria. Categorias são conceitos mais abstratos derivados dos 

dados que representam um fenômeno (um problema, uma questão, preocupações ou assuntos) 

que tem a capacidade de explicar: “O que está acontecendo aqui?” (FLICK, 2009; STRAUSS; 

CORBIN, 2008). 

Strauss e Corbin (2008) lembram que nesse processo de codificação aberta, quando 

começar a ter vários conceitos, deve-se parar e voltar ao texto e agrupar os conceitos em 

categorias já existentes ou categorizá-los. 

As categorias descobertas devem ser desenvolvidas em termos de suas propriedades e 

dimensões. Ao final da codificação aberta, o resultado dever ser uma lista de códigos e 

categorias com suas propriedades e dimensões. 

Para esta pesquisa, existirão alguns códigos predefinidos, porque, como o objetivo é 

construir uma teoria explanatória da efetividade de equipes de desenvolvimento de software 

no contexto de uma empresa de software com baixo nível de maturidade de processo em um 

setor dinâmico de negócios – e pelo fato de já existirem alguns modelos sobre a efetividade 

em outros tipos de equipes –, esses modelos deram início aos códigos que foram utilizados no 

processo de codificação aberta.  

Os outros códigos surgirão conforme for desenvolvida a extração dos dados. No fim de 

cada extração, serão verificados e agrupados os códigos que tiverem o mesmo significado, 

criando, assim, categorias.  
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6.3.2 Codificação axial 

O passo seguinte no processo é a codificação axial, cujo objetivo é relacionar as 

categorias resultantes da codificação aberta às suas subcategorias com o objetivo de dar maior 

poder explanatório sobre os fenômenos. Subcategorias são categorias, contudo, no lugar de 

representar um fenômeno, elas têm a capacidade de responder às seguintes perguntas sobre os 

fenômenos: “de que forma?”, “quando?”, “como?”, “por quê?”, “para quê?”, “com que 

consequências?”, etc. Ao identificar essas subcategorias, começa-se a descobrir relações entre 

as categorias e contextualizar melhor o fenômeno (FLICK, 2009; STRAUSS; CORBIN, 

2008). 

 Para auxiliar nesse processo, Strauss e Corbin (2008) apresentaram um mecanismo 

analítico conceitual em relação aos dados para organizar a formulação desse relacionamento 

chamado paradigma. A ideia desse mecanismo é apoiar o esclarecimento e a identificação das 

relações entre um fenômeno, identificando suas causas, consequências e estratégias de ações 

envolvidas. 

Por meio da identificação do relacionamento entre as categorias e a associação com 

suas subcategorias com a utilização do mecanismo paradigma, a pesquisadora começará a 

identificar o que são condições, ações/interações e consequências. A essas declarações iniciais 

sobre o relacionamento das categorias e subcategorias que explicam o fenômeno, Strauss e 

Corbin (2008) dão o nome de “hipóteses”. 

As hipóteses serão derivações dos dados, porém num nível de abstração maior (de um 

caso mais específico para o geral), pois são conceitos que emergiram dos dados não sendo 

necessariamente os dados brutos. Elas devem ser sempre comparadas e validadas 

sistematicamente em relação aos dados. Esse processo de desenvolvimento de hipótese é um 

processo indutivo e dedutivo (STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 135). 

Na pesquisa, as hipóteses geradas servirão para identificar os comportamentos e as 

características das equipes, do gerente e da empresa que têm influência na efetividade do 

time. 

O processo de construção da teoria envolve o registro e o acompanhamento das 

análises e ideias que surgem desde o início das atividades, inclusive as observações realizadas 

pelo pesquisador. Esse registro pode ser feito por meio de memorandos ou diagramas. 
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6.3.3 Codificação seletiva 

O último passo do processo de codificação, a codificação seletiva, tem como objetivo 

integrar e refinar as categorias a fim de descrever uma teoria final. Essa descrição da teoria se 

dá mediante a identificação e o relacionamento de uma categoria central com as demais 

categorias identificadas em todo o processo. Assim, a primeira coisa a se fazer na codificação 

seletiva é a identificação da categoria central. 

A categoria central ou categoria básica representa o tema principal da pesquisa e, 

assim como as demais categorias, ela é uma abstração que emergiu dos dados. Essa categoria 

tem um grande poder analítico, pois tem uma capacidade de reunir e de se relacionar com as 

outras categorias; desse modo tem um poder explanatório ao seu redor. Uma técnica para a 

descoberta dessa categoria é redigir em poucas linhas uma história descritiva da pesquisa com 

o foco sobre: “O que parece estar acontecendo ali?”, “Qual a principal questão ou problema 

com o qual essas pessoas parecem estar lidando?” Um retorno aos dados para reler as 

entrevistas ajuda nessa identificação (FLICK, 2009, p. 282; STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 

146-148). 

Após a identificação da categoria central, o pesquisador escreve novamente uma 

história, mas, desta vez, utilizando as demais categorias existentes e os relacionamentos com a 

categoria central, para essa história emerge a teoria final da pesquisa (STRAUSS; CORBIN, 

2008, p. 149). 

Uma vez seguida sistematicamente a metodologia e o desenvolvimento do modelo 

teórico, é necessário refinar e validar o esquema teórico. O refinamento da teoria consiste em 

complementar as categorias mal desenvolvidas, podendo, ainda, voltar a campos para isso. No 

refinamento da teoria, podem-se encontrar excesso de dados e conceitos estranhos que nunca 

foram desenvolvidos. Quando se verifica isso, esses excessos devem ser deixados de lado 

(STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 155-157). 

A validação do esquema teórico desenvolvido, o qual emergiu por meio dos dados 

sendo uma abstração desses, é uma forma de verificar como o esquema está alinhado com os 

dados brutos. O esquema deve ter a capacidade de explicar a maioria dos casos. 
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APÊNDICE A – Termo de autorização para pesquisa 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA 

 

A organização nome da empresa foi selecionado (a) e está sendo convidado(a) para participar 

da pesquisa intitulada: Um Estudo de caso sobre efetividade da equipe de desenvolvimento de 

software, que tem como objetivos: construir uma teoria explanatória da efetividade de equipes de 

desenvolvimento de software no contexto de uma empresa de software com baixo nível de maturidade 

de processo em um setor dinâmico de negócios. Este é um estudo baseado em uma abordagem 

qualitativa, utilizando como método de estudo de caso.  

A pesquisa terá duração de um ano, com o término previsto para junho de 2012.  

Os dados coletados na empresa serão utilizados apenas NESTA pesquisa e os resultados 

divulgados em eventos e/ou revistas científicas.  

A participação da organização é voluntária, isto é, nem você nem a organização serão 

penalizados de forma alguma.  

O senhor (a senhora) não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. Não 

haverá riscos de qualquer natureza relacionada com sua participação. O benefício relacionado com 

sua participação será de aumentar o conhecimento científico para a área da engenharia de software.  

O senhor (a senhora) receberá uma cópia deste termo onde consta o celular/e-mail do 

pesquisador responsável, e demais membros da equipe, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e 

sua participação agora ou a qualquer momento. Desde já agradecemos!  

Roteiro para Esclarecimento do Participante 

Pesquisador Responsável: 

• Fabio Q. B. da Silva, Ph.D. 

Ph.D. em Ciência da Computação pela University of Endi (UFPE) desde 1993. Fundador da 

Sociedade SOFTEx, do CESAR e do Porto Digital. Ex-presidente do Porto Digital e ex‐tesoureiro da 

Sociedade Brasileira de Computação. Orientou mais de 20 alunos de mestrado e doutorado. 

Fone: xxx 

E-mail: fabio@cin.ufpe.br 

• Isabella R. M. dos Santos 

Formada em Sistema de Informação pela Universidade de Pernambuco (UPE), mestranda em 

Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e fundadora da UPE 

Consultoria Jr. Ex-presidente da UPE Consultoria Jr. 
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Fone: (81) 9298-3839 

E-mail: bellarms@gmail.com 

• Human Aspects in Software Engineering (HASE) é um Grupo de Pesquisa Empírica que 

Estuda a Influência de Fatores Humanos na Engenharia de Software. 

• A pesquisa visa verificar a influência de fatores humanos como personalidade, coesão, 

motivação, entre outros fatores nos projetos, processos e equipes envolvidas no desenvolvimento de 

software. 

• A pesquisa visa identificar entre os funcionários da organização os atributos, composição, 

rotina, efetividade entre outros da(s) equipe(s) de desenvolvimento de software. 

• Entre os benefícios esperados da pesquisa, espera-se obter melhor entendimento sobre 

equipes de desenvolvimento e as influências/consequências na efetividade da equipe. 

• Os participantes da pesquisa serão submetidos a uma entrevista sobre característica da 

equipe, questionários sobre personalidade, motivação e coesão, observação de reuniões e dia a dia, e 

análise de documento. A entrevista e os questionários aplicados só terão valor de avaliação do 

funcionário para efeito desta pesquisa, não tendo nenhuma influência na avaliação do funcionário no 

desempenho da suas atividades dentro da organização estudada. 

        Eu, nome do diretor presidente da empresa, como diretor presidente da nome da 

empresa, concordo que a organização participe da pesquisa de natureza acadêmica Um Estudo de caso 

sobre efetividade da equipe de desenvolvimento de software, e declaro estar ciente do inteiro teor 

deste TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA A PESQUISA, e estou de acordo em participar do estudo 

proposto, sabendo que dele poderei desistir a qualquer momento, sem sofrer qualquer punição ou 

constrangimento.  

O nome da organização poderá ser divulgado: 

•Em publicações (por exemplo, jornais, revistas, artigos científicos) 

•Nos agradecimentos dos trabalhos de dissertação de mestrado e teses de doutorado 

•Divulgações. 

     Recife, ____ de _______________ de 2011. 

 

Assinatura do responsável pela organização:__________________________________ 

Assinatura da pesquisadora: _______________________________________________ 
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APÊNDICE B – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O senhor(a senhora) foi selecionado(a) e está sendo convidado(a) para participar da pesquisa 

intitulada: “Estudando as Relações entre Autonomia e Efetividade em Equipes de Software: Um 

estudo de caso múltiplo”, que tem como objetivos: construir uma teoria explanatória da efetividade de 

equipes de desenvolvimento de software no contexto de uma empresa de software com baixo nível de 

maturidade de processo em um setor dinâmico de negócios. Este é um estudo baseado em uma 

abordagem qualitativa, utilizando como método de estudo de caso. 

A pesquisa terá duração de 1 ano, com o término previsto para junho de 2012.  

Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento 

será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Quando for necessário exemplificar 

determinada situação, sua privacidade será assegurada uma vez que seu nome será substituído de 

forma aleatória. Os dados coletados serão utilizados apenas NESTA pesquisa e os resultados 

divulgados em eventos e/ou revistas científicas.  

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-se a responder 

qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum 

prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição que forneceu os seus dados, como 

também na que trabalha.  

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas a serem realizadas. A 

entrevista será gravada em áudio para posterior transcrição – que será guardado por cinco (05) anos e 

incinerada/apagada após esse período.  

O senhor(a senhora) não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. Não 

haverá riscos de qualquer natureza relacionada a sua participação. O benefício relacionado à sua 

participação será de aumentar o conhecimento científico para a área da engenharia de software.  

O senhor(a senhora) receberá uma cópia deste termo onde consta o celular/e-mail do 

pesquisador responsável, e demais membros da equipe, podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e 

sua participação, agora ou a qualquer momento. Desde já agradecemos!  

Roteiro para Esclarecimento do Participante 

Pesquisador Responsável: 

• Fabio Q. B. da Silva, PhD 
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PhD em Ciência da Computação pela University of Endinburgh, Escócia. Professor do Centro 

de Informática da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) desde 1993. Fundador da Sociedade 

SOFTEx, do CESAR e do Porto Digital. Ex-presidente do Porto Digital e ex-‐tesoureiro da Sociedade 

Brasileira de Computação. Orientou mais de 20 alunos de mestrado e doutorado. 

Fone: xxx 

E-mail: fabio@cin.ufpe.br 

• Isabella R. M. Santos 

Formada em Sistema de Informação pela Universidade de Pernambuco (UPE), mestrando em 

Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e fundadora da UPE 

Consultoria Jr. Ex-presidente da UPE Consultoria Jr. 

Fone: (81) 9298-3839 

E-mail: bellarms@gmail.com 

Human Aspects in Software Engineering (HASE) é um Grupo de Pesquisa Empírica que 

Estuda a Influência de Fatores Humanos na Engenharia de Software. 

A pesquisa visa verificar a influência de fatores humanos como personalidade, coesão, 

motivação, entre outros fatores nos projetos, processos e equipes envolvidas no desenvolvimento de 

software. 

A pesquisa visa identificar entre os funcionários da organização os atributos, composição, 

rotina, efetividade entre outros da(s) equipe(s) de desenvolvimento de software. 

Entre os benefícios esperados da pesquisa espera-se obter um melhor entendimento sobre 

equipes de desenvolvimento e as influencias/consequências na efetividade da equipe. 

 

Recife, ____ de _______________ de 2011.  

 

Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou de acordo 

em participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a qualquer momento, sem sofrer 

qualquer punição ou constrangimento.  

 

Sujeito da Pesquisa: ______________________________________________  

                                                          (assinatura) 
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APÊNDICE C – Roteiro de entrevista sobre contexto da pesquisa: diretor 

Entrevista com o Diretor 

Grupo de Pesquisa Human Aspects in Software Engineering (HASE) 
Website www.haseresearch.com 
Projeto de Pesquisa Efetividade de Equipes de Desenvolvimento de Software  
Identificação do Projeto HASE-Self-management 
Organização de Pesquisa Centro de Informática – UFPE 
Website www.cin.ufpe.br 
Pesquisador Responsável Professor Fabio Q. B. da Silva  
Contato fabio@cin.ufpe.br 
Pesquisadora Isabella Rossiley 
Contato bellarms@gmail.com 

 

APRESENTAÇÃO 

Apresentação do pesquisador e cumprimentos. 

Agredecimento ao participant 

Solicitação de permissão para gravar (caso o participante não autorize a gravação, todos os passos 

seguintes devem ser registrados por escrito.) 

INTRODUÇÃO  

O objetivo desta pesquisa é estudar equipes de desenvolvimento em empresas de software. 

Com essa pesquisa, esperamos aumentar o entendimento sobre como equipes de projetos de software 

trabalham na prática, para poder auxiliar organizações de software a formar e desenvolver equipes 

mais efetivas e com isso aumentar a probabilidade de sucesso dos projetos.   

A sua participação nesta pesquisa é voluntária e você pode decidir não participar ou se retirar 

da pesquisa a qualquer momento. Caso você decida não participar, não receberá nenhuma sanção ou 

penalidade. A participação nesta entrevista indica que você está de acordo com sua participação nesta 

pesquisa. 

Todas as informações fornecidas nesta entrevista serão tratadas como confidencial. Apenas a 

equipe de pesquisa, relacionada no preâmbulo, terá acesso às informações fornecidas. A equipe de 

pesquisa empregará todos os meios possíveis para evitar que informações individuais possam ser 

associadas diretamente aos participantes. 
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IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

As informações a seguir serão utilizadas caso a equipe de pesquisa precise entrar em contato 

com você no futuro para esclarecimentos sobre a entrevista.  

Por favor, diga seu nome. 

Por favor, diga seu endereço de e-mail. 

 

SOBRE AS RESPOSTAS 

Não existem respostas certas ou erradas nesta entrevista. Nosso objetivo é coletar suas 

impressões, opiniões e sentimentos sobre os vários assuntos abordados. Suas respostas não serão 

disponibilizadas para a empresa e, portanto, não terão nenhuma influência em avaliações realizadas 

pela empresa. Por favor, responda da forma mais sincera possível. 

Perguntas da Entrevista 

Q ID Questões Tipo 
QP2 1 Fale um pouco da empresa (tempo de existência, implantação, 

motivações para sua criação, quem são os sócio-empreendedores).  
Essa pergunta tem como objetivo levantar informações mais objetivas 

da empresa. 

Background 

QP2 2 Que tipos de produtos são desenvolvidos?  
Essa pergunta tem como objetivo identificar os produtos desenvolvidos 

pela empresa. 

Background 

QP2 3 Fale um pouco sobre os principais produtos. (quantidade de versões, 
tipo de tecnologia utilizada, etc.) 
Essa pergunta tem como objetivo levantar informações mais 

detalhadas sobre cada produto produzido. 

Background 

QP2 4 Que tipos de clientes (privados, públicos, grandes, pequenos, pessoas 
físicas, etc.)?  
Essa pergunta tem como objetivos: identificar quais são os clientes da 

empresa e ver em que ramo de negócio/mercado a empresa se insere. 

Background 

QP2 5 Como a empresa está organizada?  
Essa pergunta tem como objetivo levantar informações sobre a 

estrutura organizacional (especificar a função de cada departamento). 

Background 

QP2 6 Fale um pouco da rotina de trabalho da empresa.  
Está pergunta tem como objetivo identificar o funcionamento da 

empresa tanto no administrativo quanto técnica. 

Background 

QP2 7 Existe algum tipo de processo que a empresa utilize na área 
administrativa? Qual? Foi implantado por quem? Como foi 
implantado?  
Esta pergunta tem como objetivo levantar informações sobre os 

processos organizacionais. 

Background 

QP2 8 Quantas pessoas trabalham na empresa atualmente?  
Esta pergunta tem como objetivo identificar a população da empresa 

para que possamos contabilizar (futuramente) a quantidade de 

entrevistas que serão realizadas. 

Background 

QP2 9 Quantos gerentes de projetos existem na empresa? Quem são eles? 
Esta pergunta tem como objetivos identificar quem são os gerentes de 

projetos que serão entrevistados. 

Background 
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QP1  10 Como é realizado o processo de seleção e contratação de funcionário 
que vão integrar a empresa?  
Esta pergunta tem como objetivo identificar o processo de seleção e 

verificar se existe algum envolvimento da equipe.  

Background 

QP1 11 Quem é o responsável pela contratação de novos membros das equipes 
técnicas?  
Esta pergunta tem como objetivo identificar e verificar se existe algum 

envolvimento da equipe. Esta pergunta já servirá para identificar as 

características do autogerenciamento. 

Background 

QP2 12 Como é a relação entre empresa e funcionário?  
Esta pergunta tem como objetivo identificar a relação entre 

funcionário e organização. Verificar se a empresa transfere algum tipo 

de liberdade ou poder para o funcionário no que diz respeita ao agir e 

tomar decisões sobre o trabalho e desempenho empresarial. (Caso seja 

uma resposta tipo temos uma relação boa, o entrevistador pedirá para 

o entrevistados descrever o boa). 

Opinion 

QP2 13 Em sua opinião, em uma escala de 0 a 10, que nota você daria em 
relação à transparência de informações que a empresa passa para o 
funcionário no que diz respeito a processos organizacionais. Sendo 0 a 
empresa não fornece esses tipos de informações para o funcionário e 
10 a empresa é totalmente transparente com o funcionário? Dê uma 
explicação sobre essa nota?  
Esta pergunta tem como objetivo identificar que tipos de informações 

são transferidas para o funcionário, no intuito de verificar se 

informações do tipo processos, qualidade, feedback de clientes, os 

resultados da empresa, concorrente desempenho, e mudanças 

organizacionais são passadas para os funcionários. 

Opinion 

QP2 14 Em sua opinião, em uma escala de 0 a 10, que nota você daria em 
relação à transparência de informações que a empresa passa para o 
funcionário no que diz respeito a feedback de clientes. Sendo 0 a 
empresa não fornece esses tipos de informações para o funcionário e 
10 a empresa é totalmente transparente com o funcionário? Dê uma 
explicação sobre essa nota?  
Esta pergunta tem como objetivo identificar que tipos de informações 

são transferidas para o funcionário, no intuito de verificar se 

informações do tipo processos, qualidade, feedback de clientes, os 

resultados da empresa, concorrente desempenho, e mudanças 

organizacionais são passadas para os funcionários. 

Opinion 

QP2 15 Em sua opinião, em uma escala de 0 a 10, que nota você daria em 
relação à transparência de informações que a empresa passa para o 
funcionário no que diz respeito aos resultados da empresa. Sendo 0 a 
empresa não fornece esses tipos de informações para o funcionário e 
10 a empresa é totalmente transparente com o funcionário? Dê uma 
explicação sobre essa nota?  
Esta pergunta tem como objetivo identificar que tipos de informações 

são transferidas para o funcionário, no intuito de verificar se 

informações do tipo processos, qualidade, feedback de clientes, os 

resultados da empresa, concorrente desempenho, e mudanças 

organizacionais são passadas para os funcionários. 

Opinion 

QP2 16 Em sua opinião, em uma escala de 0 a 10, que nota você daria em 
relação à transparência de informações que a empresa passa para o 
funcionário no que diz respeito a mudanças organizacionais. Sendo 0 a 
empresa não fornece esses tipos de informações para o funcionário e 
10 a empresa é totalmente transparente com o funcionário? Dê uma 
explicação sobre essa nota?  

Opinion 
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Esta pergunta tem como objetivo identificar que tipos de informações 

são transferidas para o funcionário, no intuito de verificar se 

informações do tipo processos, qualidade, feedback de clientes, os 

resultados da empresa, concorrente desempenho, e mudanças 

organizacionais são passadas para os funcionários. 

QP2 17 Em sua opinião, como é a participação dos funcionários em relação ao 
trabalho desenvolvido por elas, por exemplo, tomada de decisão sobre 
como fazer o seu próprio trabalho, definir objetivos?  
Esta pergunta tem como objetivos verificar se a organização fornece a 

liberdade necessária para que o funcionário decida como fazer o seu 

próprio trabalho. 

Opinion 

 

• Você gostaria de adicionar alguma informação ou observação que não foi perguntada, mas que 

você considere importante sobre a origem e formação da empresa, sua cultura organizacional e 

outros aspectos que influenciam o trabalho das pessoas?  
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APÊNDICE D –Roteiro de entrevista sobre o contexto da pesquisa: líder da equipe 

 

Grupo de Pesquisa Human Aspects in Software Engineering (HASE) 
Website www.haseresearch.com 

Projeto de Pesquisa Efetividade de Equipes de Desenvolvimento de Software 
Identificação do Projeto HASE-Self-management 

Organização de Pesquisa Centro de Informática – UFPE 
Website www.cin.ufpe.br 

Pesquisador Responsável Professor Fabio Q. B. da Silva  
Contato fabio@cin.ufpe.br 

Pesquisadora Isabella Rossiley 
Contato bellarms@gmail.com 

 

APRESENTAÇÃO 

Apresentação do pesquisador e cumprimentos. 

Agredecimento ao participante 

Solicitação de permissão para gravar (caso o participante não autorize a gravação, todos os passos 

seguintes devem ser registrados por escrito.) 

INTRODUÇÃO  

O objetivo desta pesquisa é estudar equipes de desenvolvimento em empresas de software. 

Com essa pesquisa, esperamos aumentar o entendimento sobre como equipes de projetos de software 

trabalham na prática, para poder auxiliar organizações de software a formar e desenvolver equipes 

mais efetivas e com isso aumentar a probabilidade de sucesso dos projetos.   

Sua participação nesta pesquisa é voluntária e você pode decidir não participar ou se retirar da 

pesquisa a qualquer momento. Caso você decida não participar, não receberá nenhuma sanção ou 

penalidade. A participação nesta entrevista indica que você está de acordo com a sua participação 

nesta pesquisa. 

Todas as informações fornecidas nesta entrevista serão tratadas como confidencial. Apenas a 

equipe de pesquisa, relacionada no preâmbulo, terá acesso às informações fornecidas. A equipe de 

pesquisa empregará todos os meios possíveis para evitar que informações individuais possam ser 

associadas diretamente aos participantes. 
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IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

As informações a seguir serão utilizadas caso a equipe de pesquisa precise entrar em contato com você 

no futuro para esclarecimentos sobre a entrevista.  

Por favor, diga seu nome. 

Por favor, diga seu endereço de e-mail. 

 

SOBRE AS RESPOSTAS 

Não existem respostas certas ou erradas nesta entrevista. Nosso objetivo é coletar suas 

impressões, opiniões e sentimentos sobre os vários assuntos abordados. Suas respostas não serão 

disponibilizadas para a empresa e, portanto, não terão nenhuma influência em avaliações realizadas 

pela empresa. Por favor, responda da forma mais sincera possível. 

Perguntas da Entrevista 

RQ ID Questões Tipo 
QP2 1 Fale um pouco da empresa (tempo de existência, implantação, motivações 

para sua criação, quem são os sócios-empreendedores). Esta pergunta tem 

como objetivo levantar informações mais objetivas da empresa. 

Background 

QP2 2 Que tipos de produtos são desenvolvidos?   
Esta pergunta tem como objetivo identificar os produtos desenvolvidos 

pela empresa. 

Background 

QP2 3 Fale um pouco sobre os principais produtos. (quantidade de versões, tipo 
de tecnologia utilizada, etc.) 
Esta pergunta tem como objetivo levantar informações mais detalhadas 

sobre cada produto produzido. 

Background 

QP2 4 Que tipos de clientes (privados, públicos, grandes, pequenos, pessoas 
físicas, etc.)?  
Esta pergunta tem como objetivos: identificar quais são os clientes da 

empresa e ver em que ramo de negócio/mercado a empresa se insere. 

Background 

QP2 5 Quantas equipes existem nas áreas técnicas da empresa (desenvolvimento, 
pesquisa, design, etc.)?  
Esta pergunta tem como objetivos: identificar a quantidade de equipes e 

as suas áreas. 

Background 

QP1 6 Quais os tipos de atividades são realizados por cada uma dessas equipes?  
Esta pergunta tem como objetivo identificar a função/atividade de cada 

equipe. 

Background 

QP1 7 Quais são os tipos de profissionais que existem dentro de cada equipes?  
Esta pergunta tem como objetivo identificar os tipos de 

profissionais/formação acadêmica de cada membro da equipe com a 

finalidade de identificar a variedade das áreas acadêmicas. Essa pergunta 

já servirá para levantar informações correspondentes sobre o 

autogerenciamento. 

Background 

QP1 8 Como as equipes estão organizadas internamente?  
Esta pergunta tem como objetivo identificar como as equipes estão 

organizadas se existe alguém dentro da equipe que assume funções de 

mais responsabilidade. 

Background 

QP1 9 Como funciona o processo de desenvolvimento de software dentro das 
equipes?  
Esta pergunta tem como objetivo levantar informações sobre o processo 

Background 
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de desenvolvimento de software, se existe alguma rotina de processo de 

desenvolvimento. 

QP1 10 Quem é o responsável pela contratação de novos membros das equipes 
técnicas?  
Esta pergunta tem como objetivo identificar e verificar se existe algum 

envolvimento da equipe. Esta pergunta já servirá para identificar as 

características do autogerenciamento. 

Background 

QP2 11 Que tipos de reuniões são realizadas?  
Esta pergunta tem como objetivo identificar as reuniões para a realização, 

futuramente, das observações. 

Background 

QP2 12 Quando são feitas essas reuniões?  
Esta pergunta tem como objetivo identificar quando são realizadas as 

reuniões para a montagem do cronograma da observação. 

Background 

QP2 13 Quem participa dessas reuniões?  
Esta pergunta tem como objetivo identificar as pessoas que participam de 

cada reunião e com isso poderemos identificar as pessoa mais influentes 

dentro da equipe. 

Background 

 

• Você gostaria de adicionar alguma informação ou observação que não foi perguntada, mas 

que você considere importante sobre a origem e formação da empresa, sua cultura 

organizacional e outros aspectos que influenciam o trabalho das pessoas?  

• Por favor, faça uma avaliação de dois pontos fortes e dois pontos fracos desta entrevista. 
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APÊNDICE E – Roteiro de entrevista sobre as equipes: equipe 

Grupo de Pesquisa Human Aspects in Software Engineering (HASE) 
Website www.haseresearch.com 

Projeto de Pesquisa Efetividade de Equipes de Desenvolvimento de Software 
Identificação do Projeto HASE-Self-management 

Organização de Pesquisa Centro de Informática – UFPE 
Website www.cin.ufpe.br 

Pesquisador Responsável Professor Fabio Q. B. da Silva  
Contato fabio@cin.ufpe.br 

Pesquisadora Isabella Rossiley 
Contato bellarms@gmail.com 

APRESENTAÇÃO 

Apresentação do pesquisador e cumprimentos. 

Agredecimento ao participante 

Solicitação de permissão para gravar (caso o participante não autorize a gravação, todos os passos 

seguintes devem ser registrados por escrito.) 

INTRODUÇÃO 

O objetivo desta pesquisa é estudar equipes de desenvolvimento em empresas de software. 

Com essa pesquisa, esperamos aumentar o entendimento sobre como equipes de projetos de software 

trabalham na prática, para poder auxiliar organizações de software a formar e desenvolver equipes 

mais efetivas e com isso aumentar a probabilidade de sucesso dos projetos.   

A sua participação nesta pesquisa é voluntária e você pode decidir não participar ou se retirar 

da pesquisa a qualquer momento. Caso você decida não participar, não receberá nenhuma sanção ou 

penalidade. A participação nesta entrevista indica que você está de acordo com a sua participação 

nesta pesquisa. 

Todas as informações fornecidas nesta entrevista serão tratadas como confidencial. Apenas a 

equipe de pesquisa, relacionada no preâmbulo, terá acesso às informações fornecidas. A equipe de 

pesquisa empregará todos os meios possíveis para evitar que informações individuais possam ser 

associadas diretamente aos participantes. 

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 
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As informações a seguir serão utilizadas caso a equipe de pesquisa precise entrar em contato com você 

no futuro para esclarecimentos sobre a entrevista.  

Por favor, diga seu nome. 

Por favor, diga seu endereço de e-mail. 

 

SOBRE AS RESPOSTAS 

Não existem respostas certas ou erradas nesta entrevista. Nosso objetivo é coletar suas 

impressões, opiniões e sentimentos sobre os vários assuntos abordados. Suas respostas não serão 

disponibilizadas para a empresa e, portanto, não terão nenhuma influência em avaliações realizadas 

pela empresa. Por favor, responda da forma mais sincera possível. 

 

Team Member Characteristics (TMC) 
Fator ID Questões Tipo 
BKG 1 Por favor, fale um pouco sobre você e sua trajetória profissional. 

Sondagem: idade, formação, trajetória profissional, habilidades 

principais. 

Background 

MOT 2 O que o levou a trabalhar com desenvolvimento de software? 
Sondagem: Teve contato com outras áreas da computação, ou 
mesmo com outros campos de trabalho antes de trabalhar com 
engenharia de software? Quais? 

Opinion 

MOT 3 Como você se sente atualmente trabalhando em desenvolvimento 
de software? 
Sondagem: Em comparação com outros campos/áreas, como você 
avalia o seu trabalho como engenheiro de software? Mais/menos 

estressante, divertido, puxado, significativo, etc. 

Feeling 

BKG 4 Há quanto tempo você trabalha nesta empresa? Background 
MOT 5 O que o levou a trabalhar nesta empresa? Experience 
MOT 6 Como você se sente atualmente trabalhando nesta empresa? 

Sondagem: Em comparação com as outras empresas onde você já 

trabalhou, como se sente nesta? 

Feeling 

MOT 7 Dentre as características desta empresa, quais lhe estimulam a 
trabalhar aqui? 

Opinion 

MOT 8 Dentre as características desta empresa, quais lhe desestimulam a 
trabalhar aqui? 

Opinion 

 

As perguntas a seguir são relacionadas com a equipe à qual você está associado. Se você trabalha em 

mais de uma equipe, por favor, identifique agora uma destas equipes e responda às perguntas a seguir 

pensando exclusivamente sobre esta equipe identificada. 
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Team Design Characteristics (TDC) 
Fator ID Questões Tipo 
BKG 9 Por favor, fale um pouco sobre a equipe de desenvolvimento na 

qual você trabalha. 
Depois da resposta espontânea, perguntar especificamente: 
(1) quando ela foi formada? 
(2) quantos membros ela tem? 
(3) como a equipe é estruturada ou quais são os papéis de cada 
membro? 
(4) quais são os tipos de profissionais na equipe (só 
desenvolvedores ou outros profissionais, como designers, etc.) 

Background 

MOT 10 Como você se sente trabalhando nesta equipe, em geral? Feeling 
MOT 11 Cite algumas características desta equipe que estimulam você a 

trabalhar nela. 
Opinion 

MOT 12 Cite características desta equipe que desestimulam você a 
trabalhar nela. 

Opinion 

TSK 13 Qual é o principal objetivo da sua equipe? 
Sondagem: este objetivo está claramente definido? 

Knowledge 

MOT 14 Como você se sente em relação a este objetivo? Feeling 
TSK 15 Quais são as principais tarefas ou atividades atribuídas para a sua 

equipe? 
Sondagem: Dentro do processo de desenvolvimento, sua equipe 
participa de todas as fases ou somente de uma fase? 
Objetivo: entender se a equipe participa de várias fases do projeto 
ou somente uma fase, para avaliar Task identity no nível da 
equipe. 

Background 

TSK 16 Estas tarefas são desafiadoras para você? 
Challenge 

Opinion 

MOT 17 Como você se sente em relação ao desafio do trabalho que sua 
equipe realiza? 
Challenge 

Feeling 

TSK 18 Estas tarefas exigem que a equipe use habilidades diversas e de 
alto nível? 
Task variety 

Knowledge 

MOT 19 Como você se sente em relação a variedade das tarefas atribuídas 
para sua equipe? 
Task variety 

Feeling 

MOT 20 E em relação à complexidade destas tarefas, como você se sente? 
Task variety 

Feeling 

TSK 21 Como as tarefas são atribuídas para a equipe? 
Preparação para perguntar sobre task autonomy 

Background 

TSK 22 Como são tomadas as decisões de quem executa cada tarefa dentro 
da equipe? 
Preparação para perguntar sobre task autonomy 

Background 

TSK 23 Como são tomadas as decisões de como as tarefas devem ser 
executadas?  
Preparação para perguntar sobre task autonomy 

Background 

TSK 24 Qual o nível de autonomia que a equipe tem para decidir como 
realizar as suas tarefas? 
Task autonomy 

Opinion 

MOT 25 Como você se sente em relação a este nível de autonomia? 
Task autonomy 

Feeling 

TSK 26 Quem são os principais clientes ou usuários dos resultados do 
trabalho da sua equipe? 

Background 
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Preparação para perguntar sobre Task significance 
TSK 27 Qual é a importância das atividades desenvolvidas pela sua equipe 

para estes clientes ou usuários? 
Task significance 

Opinion 

MOT 28 Como você se sente em relação à importância das atividades da 
sua equipe para seus clientes ou usuários? 

Feeling 

TSK 29 Fale sobre o feedback que a equipe recebe a respeito  dos 
resultados das suas tarefas. 

Background 

MOT 30 Como você se sente em relação ao tipo de feedback recebido pela 
equipe? 

Feeling 

COMP 31 O que você acha da adequação da sua equipe para o tipo de 
trabalho realizado?  
Depois da resposta espontânea, perguntar especificamente em 
relação:  
(1) ao tamanho 
(2) ao conhecimento técnico dos membros (complementaridade ou 
sobreposição) 
(3) à preparação para trabalho em equipe 
(4) à diversidade pessoal e técnica 

Opinion 

COMP 32 Quais foram os critérios utilizados para alocar as pessoas na sua 
equipe? 

Background 

COMP 33 Como você acha que estes critérios afetaram a adequação da 
equipe para o tipo de trabalho realizado?  

Opinion 

 

As próximas perguntas também se referem à mesma equipe que você descreveu anteriormente.  

 

Team Synergy (SYN) 
Fator ID Questões Tipo 
COM 34 Fale como se dá a comunicação interna na sua equipe? 

Sondagem: formal ou informal? Reuniões? Documentos? 
Frequência? Conteúdo? 

Background 

COM 35 Quais são os principais fatores que facilitam a comunicação? Opinion 
COM 36 Quais são os principais fatores que prejudicam a comunicação Opinion 
COO 37 Fale como acontece a coordenação das atividades entre os 

membros da equipe. 
Sondagem: hierarquicamente? Dentro da equipe? Formalmente ou 
informalmente? Associada ao processo de desenvolvimento? 

Background 

COO 38 Quais são os principais pontos positivos desta forma de 
coordenação das atividades. 
Sondagem: a coordenação aumenta eficiência e é motivadora? 

Opinion 

COO 39 Quais são as principais fragilidades desta forma de coordenação das 
atividades. 
Sondagem: a coordenação é ineficiente e causa desmotivação? 

Opinion 

COOP 40 Fale sobre a cooperação entre os membros da sua equipe no 
desenvolvimento de suas atividades. 
Sondagem: o ambiente é cooperativo ou competitivo? 

Background 

COOP 41 Quais os fatores que estimulam a cooperação na equipe? Opinion 
COOP 42 Quais os fatores que prejudicam a cooperação na equipe? Opinion 
DEC 43 Fale sobre os processos de tomada de decisão dentro da equipe?  Background 
DEC 44 Existe domínio de alguns membros nas tomadas de decisão? Opinion 
DEC 45 Quando uma decisão é tomada, o membro com o melhor 

conhecimento sobre o assunto tem a maior influência na decisão?  
Opinion 
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DEC 46 O que geralmente acontece quando membros da equipe discordam 
num processo de tomada de decisão? 
Sondagem: o assunto é levado para o lado pessoal e causa 
problemas no futuro? 

Opinion 

DEC 47 Como você se sente em relação ao processo de tomada de decisão 
na equipe? 

Opinion 

CONF 48 Conflitos acontecem na sua equipe? 
Sondagem: com qual frequência? 

Background 

CONF 49 Quais são as principais fontes ou origem dos conflitos? 
Sondagem: origem técnica, pessoal, cultural, social? 

Opinion 

CONF 50 Quando conflitos acontecem, como eles são tratados? 
Sondagem: internamente na equipe? Por intervenção externa?  

Opinion 

CONF 51 Você acredita que membros da sua equipe evitam expressar opinião 
para evitar conflitos? 
Sondagem: e se isso acontece, você acredita que isso ajuda ou 
prejudica o desempenho da equipe como um todo? 

Opinion 

CONF 52 Como você se sente diante de uma situação de conflito na qual você 
não está envolvido diretamente? 

Feeling 

CONF 53 E quando o conflito envolve você diretamente, como você se sente? Feeling 
TRU 54 Os membros da sua equipe têm confiança uns nos outros no 

desenvolvimento das suas tarefas? 
Opinion 

TRU 55 Quais fatores na sua equipe tendem a contribuir para aumentar a 
confiança entre vocês? 

Opinion 

TRU 56 Quais fatores tendem a prejudicar ou diminuir a confiança entre 
vocês? 

Opinion 

TRU 57 Na sua opinião, como a confiança entre os membros afeta o 
desempenho das tarefas da equipe? 

Opinion 

 

As perguntas a seguir se referem ao contexto organizacional no qual a equipe que você caracterizou 

anteriormente se insere. Vamos falar sobre a empresa e o ambiente externo à empresa que pode 

influenciar sua equipe. 

Environment (ENV) 
Fator ID Questões Tipo 
REW 58 Como é o sistema de incentivos da sua empresa? Background 
REW 59 Os incentivos de forma geral, tais como promoções, aumentos 

salariais e premiação são associados claramente à indicares de 
desempenho? 

Background 

REW 60 Os indicadores de desempenho são individuais ou associados ao 
desempenho da equipe como um todo? 

Background 

REW 61 Quais são as características do sistema de incentivos que 
estimulam a equipe a realizar suas atividades? 

Opinion 

REW 62 Quais são as características do sistema de incentivos que 
desestimulam a equipe a realizar suas atividades? 

Opinion 

REW 63 Como você se sente em relação ao sistema de incentivos? Feeling 
EDU 64 Como se dá o processo de capacitação e desenvolvimento pessoal 

na sua empresa? 
Background 

EDU 65 Quais são as características do deste processo que estimulam a 
equipe a realizar suas atividades? 

Opinion 

EDU 66 Quais são as características do deste processo que desestimulam a 
equipe a realizar suas atividades? 

Opinion 
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EDU 67 Quando a equipe precisa de conhecimento externo para 
desenvolvimento das suas atividades, como se dá o processo de 
aquisição deste conhecimento? 
Sondagem: consultoria é contratada? Membros de outros times são 
alocados? Pessoas são substituídas? 

Background 

EDU 68 Quais são as características do deste processo que estimulam a 
equipe a realizar suas atividades? 

Opinion 

EDU 69 Quais são as características do deste processo que desestimulam a 
equipe a realizar suas atividades? 

Opinion 

IS 70 Os sistemas de informação da empresa fornecem suporte adequado 
para que a equipe realize suas tarefas? 

Background 

IS 71 Quais são as características dos sistemas de informação que 
auxiliam a equipe na realização de suas atividades? 

Opinion 

IS 72 Quais são as características dos sistemas de informação que 
prejudicam a equipe na realização de suas atividades? 

Opinion 

COMP 73 Para desempenhar suas atividades de forma efetiva, a equipe 
necessita de informações sobre o ambiente externo à empresa? 
Sondagem: informações sobre a competição, sobre aspectos legais 
e políticos, sobre aspectos demográficos? 

Background 

COMP 74 Se informações externas são importantes, como a empresa dá 
suporte para a aquisição destas informações? 

Background 

COMP 75 Este suporte é eficaz em prover informações necessárias para a 
equipe realizar suas atividades? 
Sondagem: por que o sistema é ou não eficaz? 

Opinion 

 

As perguntas a seguir serão relacionadas com o processo de desenvolvimento de software utilizado por 

sua equipe, a mesma caracterizada nas respostas anteriores. 

Work Process (WP) 
Fator ID Questões Tipo 
PRO 76 Fale sobre como é o processo de desenvolvimento utilizado por sua 

equipe? 
Background 

PRO 77 Como se deu a definição do processo? 
Sondagem: com participação da equipe? Imposto pela gerência? 
Imposto pelo cliente? 

Background 

PRO 78 Quais características do processo auxiliam à equipe a realizar suas 
atribuições? 

Opinion 

PRO 79 Quais características do processo prejudicam a equipe na realização 
de suas atribuições? 

Opinion 

PRO 80 Qual é o nível de aderência entre o processo definido e o 
efetivamente seguido pela equipe? 

Background 

PRO 81 Quais os fatores que afetam positivamente a aderência ao processo 
definido? 

Opinion 

PRO 82 Quais os fatores que afetam negativamente a aderência ao processo 
definido? 

Opinion 

PRO 83 Como se dá a melhoria do processo na empresa? Background 
PRO 84 Qual a influência que a equipe tem sobre a implementação de pontos 

de melhoria no processo? 
Opinion 

KNW 85 Quais características do processo facilitam a utilização ou aplicação 
das habilidades e conhecimentos dos membros da equipe na 
realização das suas atividades? 

Opinion 

KNW 86 Quais características do processo prejudicam a utilização ou Opinion 
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aplicação das habilidades e conhecimentos dos membros da equipe 
na realização das suas atividades? 

EFF 87 Quais características do processo estimulam a equipe a realizar suas 
atribuições? 

Opinion 

EFF 88 Quais características do processo desestimulam a equipe a realizar 
suas atribuições? 

Opinion 

SUP 89 Qual o suporte ao processo? 
Sondagem: em termos de normas, procedimentos, ferramentas, 
sistemas de informação, etc.? 

Background 

SUP 90 Cite as principais características positivas sobre o suporte ao 
processo? 

Opinion 

SUP 91 Cite as principais características negativas sobre o suporte ao 
processo? 

 

As próximas perguntas relacionam-se com os recursos que sua equipe necessita para realizar suas 

atribuições e atividades. 

Resources (RES) 
Fator ID Questões Tipo 
SUP 92 De que fornecedores internos à empresa a sua equipe depende para 

realizar o trabalho dela? 
Background 

SUP 93 Quais características destes fornecedores auxiliam a equipe na 
realização de suas atividades? 

Opinion 

SUP 94 Quais características destes fornecedores prejudicam a equipe na 
realização de suas atividades? 

Opinion 

SUP 95 De que fornecedores externos à empresa a sua equipe depende para 
realizar o trabalho dela? 

Background 

SUP 96 Quais características destes fornecedores auxiliam a equipe na 
realização de suas atividades? 

Opinion 

SUP 97 Quais características destes fornecedores prejudicam a equipe na 
realização de suas atividades? 

Opinion 

WC 98 Fale sobre as condições gerais da infraestrutura disponível para sua 
equipe desenvolver suas atividades? 
Sondagem: equipamentos, instalações, comunicação, serviços 
administrativos, serviços gerais, etc.? 

Background 

SUP 99 Quais características desta infraestrutura auxiliam a equipe na 
realização de suas atividades? 

Opinion 

SUP 100 Quais características desta infraestrutura prejudicam a equipe na 
realização de suas atividades? 

Opinion 

 

Finalmente, vamos falar sobre aspectos relacionados com o desempenho da sua equipe. 

 

Team Effectiveness (EFF) 
Fator ID Questões Tipo 
PERF 101 Como a sua equipe sabe que está tendo um bom desempenho em 

relação aos resultados de suas atividades? 
Background 

PERF 102 Qual é a sua impressão sobre o desempenho geral da sua equipe? Opinion 
PERF 103 Como você se sente em relação ao desempenho da sua equipe? Feeling 
BEH 104 Na sua opinião, a rotatividade na sua equipe é baixa? Opinion 
BEH 105 Quais fatores contribuem para a baixa/alta rotatividade na sua 

equipe? 
Formular a pergunta de acordo com a resposta anterior 

Opinion 
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BEH 106 Como você se sente em relação à rotatividade na sua equipe? Feeling 
BEH 107 Na sua opinião, os membros da sua equipe são pontuais e assíduos 

no trabalho? 
Opinion 

BEH 108 Quais fatores contribuem para a baixa/alta pontualidade e 
assiduidade dos membros da sua equipe? 
Formular a pergunta de acordo com a resposta anterior 

Opinion 

CONT 109 A sua equipe deve continuar trabalhando junta no futuro, mesmo 
depois que este projeto terminar? 

Opinion 

CONT 110 Quais fatores contribuem para que a equipe continue a trabalhar 
junta? 

Opinion 

CONT 111 Quais fatores podem fazer com que não seja viável manter os 
membros da equipe juntos em projetos futuros? 

Opinion 

SAT 112 Qual o seu nível geral de satisfação em trabalhar nesta equipe? Opinion 
SAT 113 Qual é a sua percepção sobre a satisfação geral dos membros da 

equipe em trabalharem juntos? 
Opinion 

 

Você gostaria de complementar com alguma informação sobre você, sua equipe ou a empresa 

que você julga importante neste momento? Fique à vontade para adicionar qualquer informação. 

Obrigada por sua participação. Ao final desta pesquisa, vamos fazer uma apresentação 

consolidada dos resultados para toda a empresa e você está convidado de antemão. 
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APÊNDICE F – Roteiro de entrevista sobre as equipes: líder da equipe 

Grupo de Pesquisa Human Aspects in Software Engineering (HASE) 
Website www.haseresearch.com 

Projeto de Pesquisa Efetividade de Equipes de Desenvolvimento de Software 
Identificação do Projeto HASE-Self-management 

Organização de Pesquisa Centro de Informática – UFPE 
Website www.cin.ufpe.br 

Pesquisador Responsável Professor Fabio Q. B. da Silva  
Contato fabio@cin.ufpe.br 

Pesquisadora Isabella Rossiley 
Contato bellarms@gmail.com 

APRESENTAÇÃO 

Apresentação do pesquisador e cumprimentos. 

Agredecimento ao participante 

Solicitação de permissão para gravar (caso o participante não autorize a gravação, todos os passos 

seguintes devem ser registrados por escrito.) 

INTRODUÇÃO  

O objetivo desta pesquisa é estudar equipes de desenvolvimento em empresas de software. 

Com essa pesquisa, esperamos aumentar o entendimento sobre como equipes de projetos de software 

trabalham na prática, para poder auxiliar organizações de software a formar e desenvolver equipes 

mais efetivas e com isso aumentar a probabilidade de sucesso dos projetos.   

A sua participação nesta pesquisa é voluntária e você pode decidir não participar ou se retirar 

da pesquisa a qualquer momento. Caso você decida não participar, não receberá nenhuma sanção ou 

penalidade. A participação nesta entrevista indica que você está de acordo com a sua participação 

nesta pesquisa. 

Todas as informações fornecidas nesta entrevista serão tratadas como confidencial. Apenas a 

equipe de pesquisa, relacionada no preâmbulo, terá acesso às informações fornecidas. A equipe de 

pesquisa empregará todos os meios possíveis para evitar que informações individuais possam ser 

associadas diretamente aos participantes. 
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IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

As informações a seguir serão utilizadas caso a equipe de pesquisa precise entrar em contato com você 

no futuro para esclarecimentos sobre a entrevista.  

 

Por favor, diga seu nome. 

Por favor, diga seu endereço de e-mail. 

 

SOBRE AS RESPOSTAS 

Não existem respostas certas ou erradas nesta entrevista. Nosso objetivo é coletar suas 

impressões, opiniões e sentimentos sobre os vários assuntos abordados. Suas respostas não serão 

disponibilizadas para a empresa e, portanto, não terão nenhuma influência em avaliações realizadas 

pela empresa. Por favor, responda da forma mais sincera possível. 

 

Team Member Characteristics (TMC) 
Fator ID Questões Tipo 
BKG 1 Por favor, fale um pouco sobre você e sua trajetória profissional. 

Sondagem: idade, formação, trajetória profissional, habilidades 

principais. 

Background 

MOT 2 O que o levou a trabalhar como gerente de projetos? 
Sondagem: Teve contato com outras áreas da computação, ou 
mesmo com outros campos de trabalho antes de trabalhar com 
engenharia de software? Quais? 

Opinion 

MOT 3 Como você se sente atualmente trabalhando como gerente de 
projetos? 
Sondagem: Em comparação com outros campos/áreas, como você 
avalia o seu trabalho como engenheiro de software? Mais/menos 

estressante, divertido, puxado, significativo, etc. 

Feeling 

BKG 4 Há quanto tempo você trabalha nesta empresa? Background 
MOT 5 O que o levou a trabalhar nesta empresa? Experience 
MOT 6 Como você se sente atualmente trabalhando nesta empresa? 

Sondagem: Em comparação com as outras empresas onde você já 

trabalhou, como se sente nesta? 

Feeling 

MOT 7 Dentre as características desta empresa, quais lhe estimulam a 
trabalhar aqui? 

Opinion 

MOT 8 Dentre as características desta empresa, quais lhe desestimulam a 
trabalhar aqui? 

Opinion 

 

As perguntas a seguir relacionam-se com as equipes que você gerencia na empresa. Para isso, preciso 

saber se você gerencia mais de uma equipe. 
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Team Design Characteristics (TDC) 
Fator ID Questões Tipo 
BKG 9 Por favor, fale um pouco sobre a equipe que você gerencia. 

Depois da resposta espontânea, perguntar especificamente: 
(1) quando ela foi formada? 
(2) quantos membros ela tem? 
(3) como a equipe é estruturada ou quais são os papéis de cada 
membro? 
(4) quais são os tipos de profissionais na equipe (só 
desenvolvedores ou outros profissionais, como designers, etc.) 

Background 

MOT 10 Como você se sente gerenciando esta equipe, em geral? Feeling 
MOT 11 Cite algumas características desta equipe que estimulam você a 

trabalhar com ela 
Opinion 

MOT 12 Cite características desta equipe que desestimulam você a 
trabalhar com ela. 

Opinion 

TSK 13 Qual é o principal objetivo da equipe? 
Sondagem: este objetivo está claramente definido? 

Knowledge 

TSK 14 Quais são as principais tarefas ou atividades atribuídas para a 
equipe? 
Sondagem: Dentro do processo de desenvolvimento, sua equipe 
participa de todas as fases ou somente de uma fase? 
Objetivo: entender se a equipe participa de várias fases do projeto 
ou somente uma fase, para avaliar Task identity no nível da 
equipe. 

Background 

TSK 15 Você acha que estas tarefas são desafiadoras para a equipe? 
Challenge 

Opinion 

TSK 16 Estas tarefas exigem que a equipe use habilidades diversas e de 
alto nível? 
Task variety 

Knowledge 

TSK 17 Como as tarefas são atribuídas para a equipe? 
Preparação para perguntar sobre task autonomy 

Background 

TSK 18 Como são tomadas as decisões de quem executa cada tarefa dentro 
da equipe? 
Preparação para perguntar sobre task autonomy 

Background 

TSK 19 Como são tomadas as decisões de como as tarefas devem ser 
executadas?  
Preparação para perguntar sobre task autonomy 

Background 

TSK 20 Qual o nível de autonomia que a equipe tem para decidir como 
realizar as suas tarefas? 
Task autonomy 

Opinion 

MOT 21 Como você acha que este nível de autonomia influencia a 
motivação da equipe? 
Sondagem: motiva ou desmotiva. 

Opinion 

TSK 22 Quem são os principais clientes ou usuários dos resultados do 
trabalho da sua equipe? 
Preparação para perguntar sobre Task significance 

Background 

TSK 23 Qual é a importância das atividades desenvolvidas pela sua equipe 
para estes clientes ou usuários? 
Task significance 

Opinion 

TSK 24 A equipe sabe da importância da tarefa para o cliente ou usuário? Opinion 
TSK 25 Fale sobre o feedback que a equipe recebe de você a respeito  dos 

resultados das suas tarefas? 
Background 

MOT 26 Fale sobre o feedbackque a equipe recebe dos clientes internos e 
externos a respeitodos resultados das suas tarefas. 

Background 
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COMP 27 O que você acha da adequação da equipe para o tipo de trabalho 
realizado?  
Depois da resposta espontânea, perguntar especificamente em 
relação:  
(1) ao tamanho 
(2) ao conhecimento técnico dos membros (complementaridade ou 
sobreposição) 
(3) à preparação para trabalho em equipe 
(4) à diversidade pessoal e técnica 

Opinion 

COMP 28 Quais foram os critérios utilizados para alocar as pessoas nesta 
equipe? 

Background 

COMP 29 Como você acha que estes critérios afetaram a adequação da 
equipe para o tipo de trabalho realizado?  

Opinion 

 

As próximas perguntas também se referem à mesma equipe que você descreveu anteriormente.  

 

Team Synergy (SYN) 
Fator ID Questões Tipo 
REL 30 De forma geral, qual são suas impressões sobre o relacionamento 

entre a equipe e você? 
Opinion 

COM 31 Fale como se dá a comunicação entre você e a equipe? 
Sondagem: formal ou informal? Reuniões? Documentos? 
Frequência? Conteúdo? 

Background 

COM 32 Quais são os principais fatores que facilitam a comunicação? Opinion 
COM 33 Quais são os principais fatores que prejudicam a comunicação Opinion 
COO 34 Fale como acontece a coordenação das atividades dos membros da 

equipe. 
Sondagem: hierarquicamente? Dentro da equipe? Formalmente ou 
informalmente? Associada ao processo de desenvolvimento? 

Background 

COO 35 Quais são os principais pontos positivos desta forma de 
coordenação das atividades. 
Sondagem: a coordenação aumenta eficiência e é motivadora? 

Opinion 

COO 36 Quais são as principais fragilidades desta forma de coordenação das 
atividades. 
Sondagem: a coordenação é ineficiente e causa desmotivação? 

Opinion 

DEC 37 Fale sobre os processos de tomada de decisão sobre assuntos que 
envolvem a equipe, incluindo o trabalho que ela realiza?  

Background 

DEC 38 O que geralmente acontece quando membros da equipe discordam 
de você num processo de tomada de decisão? 
Sondagem: o assunto é levado para o lado pessoal e causa 
problemas no futuro? 

Opinion 

CONF 39 Conflitos acontecem na equipe? 
Sondagem: com qual frequência? 

Background 

CONF 40 Quais são as principais fontes ou origem dos conflitos? 
Sondagem: origem técnica, pessoal, cultural, social? 

Opinion 

CONF 41 Quando conflitos acontecem, como eles são tratados? 
Sondagem: internamente na equipe? Por intervenção externa?  

Opinion 

CONF 42 Você acredita que membros da sua equipe evitam expressar opinião 
para evitar conflitos com você? 
Sondagem: e se isso acontece, você acredita que isso ajuda ou 
prejudica o desempenho da equipe como um todo? 

Opinion 

CONF 43 Como você se sente diante de uma situação de conflito na qual você 
não está envolvido diretamente? 

Feeling 
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CONF 44 E quando o conflito envolve você diretamente, como você se sente? Feeling 
TRU 45 Fale sobre a confiança que a equipe tem em você. Background 
TRU 46 Quais fatores tendem a contribuir para aumentar a confiança da 

equipe em você? 
Opinion 

TRU 47 Quais fatores tendem a prejudicar ou diminuir a confiança da 
equipe em você? 

Opinion 

TRU 48 Na sua opinião, como a confiança da equipe no gerente de projetos 
afeta o desempenho das tarefas da equipe? 

Opinion 

 

As perguntas a seguir se referem ao contexto organizacional no qual a equipe que você caracterizou 

anteriormente se insere. Vamos falar sobre a empresa e o ambiente externo à empresa que pode 

influenciar sua equipe. 

Environment (ENV) 
Fator ID Questões Tipo 
REW 49 Como é o sistema de incentivos da sua empresa? Background 
REW 50 Existem diferentes sistemas para cada equipe? Background 
REW 51 Os incentivos de forma geral, tais como promoções, aumentos 

salariais e premiação são associados claramente à indicares de 
desempenho? 

Background 

REW 52 Os indicadores de desempenho são individuais ou associados ao 
desempenho da equipe como um todo? 

Background 

REW 53 Quais são as características positivas do sistema de incentivos? Opinion 
REW 54 Quais são as características negativas do sistema de incentivos? Opinion 
EDU 55 Como se dá o processo de capacitação e desenvolvimento pessoal 

na sua empresa? 
Background 

EDU 56 Existem diferentes processos para cada equipe? Background 
EDU 57 Quais são as características positivas deste processo? Opinion 
EDU 58 Quais são as características negativas deste processo? Opinion 
EDU 59 Quando a equipe precisa de conhecimento externo para 

desenvolvimento das suas atividades, como se dá o processo de 
aquisição deste conhecimento? 
Sondagem: consultoria é contratada? Membros de outros times são 
alocados? Pessoas são substituídas? 

Background 

IS 60 Os sistemas de informação da empresa fornecem suporte adequado 
para que a equipe realize suas tarefas? 

Background 

IS 61 Quais são as características dos sistemas de informação que 
auxiliam a equipe na realização de suas atividades? 

Opinion 

IS 62 Quais são as características dos sistemas de informação que 
prejudicam a equipe na realização de suas atividades? 

Opinion 

COMP 63 Para desempenhar suas atividades de forma efetiva, a equipe 
necessita de informações sobre o ambiente externo à empresa? 
Sondagem: informações sobre a competição, sobre aspectos legais 
e políticos, sobre aspectos demográficos? 

Background 

COMP 63 Se informações externas são importantes, como a empresa dá 
suporte para a aquisição destas informações? 

Background 

COMP 65 Este suporte é eficaz em prover informações necessárias para a 
equipe realizar suas atividades? 
Sondagem: por que o sistema é ou não eficaz? 

Opinion 
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As perguntas a seguir serão relacionadas ao processo de desenvolvimento de software utilizado por 

sua equipe, a mesma caracterizada nas respostas anteriores. 

Work Process (WP) 
Fator ID Questões Tipo 
PRO 66 Fale sobre como é o processo de desenvolvimento utilizado por sua 

equipe? 
Background 

PRO 67 Como se deu a definição do processo? 
Sondagem: com participação da equipe? Imposto pela diretoria? 
Imposto pelo cliente? 

Background 

PRO 68 Qual é o nível de aderência entre o processo definido e o 
efetivamente seguido pela equipe? 

Background 

PRO 69 Quais os fatores que afetam positivamente a aderência ao processo 
definido? 

Opinion 

PRO 70 Quais os fatores que afetam negativamente a aderência ao processo 
definido? 

Opinion 

PRO 71 Como se dá a melhoria do processo na empresa? Background 
PRO 72 Qual a influência que a equipe tem sobre a implementação de pontos 

de melhoria no processo? 
Opinion 

SUP 73 Qual o suporte ao processo? 
Sondagem: em termos de normas, procedimentos, ferramentas, 
sistemas de informação, etc.? 

Background 

SUP 74 Cite as principais características positivas sobre o suporte ao 
processo? 

Opinion 

SUP 75 Cite as principais características negativas sobre o suporte ao 
processo? 

Opinion 

PGP 76 Fale sobre como é o processo de planejamento e gerenciamento de 
projetos que você utiliza com a equipe? 

Background 

PGP 77 Como este processo foi definido e implantado? Background 
PGP 78 A equipe participou da definição do processo de gerenciamento? Background 
PGP 79 Qual a influência que a equipe tem sobre a implementação de pontos 

de melhoria no processo? 
Opinion 

PGP 80 Quais as características positivas do gerenciamento de projetos? Opinion 
PGP 81 Quais fatores ou características do gerenciamento de projetos podem 

ser melhorados? 
Opinion 

 

As próximas perguntas são relacionadas com os recursos que sua equipe necessita para realizar suas 

atribuições e atividades. 

Resources (RES) 
Fator ID Questões Tipo 
SUP 82 De que fornecedores internos à empresa a equipe depende para 

realizar o trabalho dela? 
Background 

SUP 83 Como se dá o relacionamento entre a equipe e estes fornecedores? Opinion 
SUP 84 Qual sua participação na coordenação e articulação da equipe com 

estes fornecedores? 
Opinion 

SUP 85 De que fornecedores externos à empresa a sua equipe depende para 
realizar o trabalho dela? 

Background 

SUP 86 Como se dá o relacionamento entre a equipe e estes fornecedores? Opinion 
SUP 87 Qual sua participação na coordenação e articulação da equipe com 

estes fornecedores? 
Opinion 
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WC 88 Fale sobre as condições gerais da infraestrutura disponível para sua 
equipe desenvolver suas atividades? 
Sondagem: equipamentos, instalações, comunicação, serviços 
administrativos, serviços gerais, etc.? 

Background 

SUP 89 Quais são as características positivas desta infraestrutura? Opinion 
SUP 90 Quais características desta infraestrutura precisam ser melhoradas? Opinion 

 

Finalmente, vamos falar sobre aspectos relacionados ao desempenho da sua equipe. 

 

Team Effectiveness (EFF) 
Fator ID Questões Tipo 
PERF 91 Como você sabe que a equipe está tendo um bom desempenho em 

relação aos resultados de suas atividades? 
Background 

PERF 92 Qual é a sua impressão sobre o desempenho geral da equipe? Opinion 
PERF 93 Quais são os principais pontos fortes desta equipe? Opinion 
PERF 94 Quais são as principais fragilidades desta equipe? Opinion 
PERF 95 Como são definidas as metas a serem cumpridas pela equipe? Background 
PERF 96 Como é realizada a avaliação de desempenho da equipe? Background 
PERF 97 Como a equipe obtém informações sobre o seu desempenho? Background 
PERF 98 Como as informações sobre desempenho são utilizadas pela 

equipe? 
Background 

PERF 100 Qual sua opinião sobre a expectativa da equipe em relação ao seu 
próprio desempenho? 
A equipe está satisfeita com o seu próprio desempenho. 

Background 

BEH 101 Na sua opinião, a rotatividade na sua equipe é baixa? Opinion 
BEH 102 Quais fatores contribuem para a baixa/alta rotatividade na sua 

equipe? 
Formular a pergunta de acordo com a resposta anterior 

Opinion 

BEH 103 Na sua opinião, os membros da sua equipe são pontuais e assíduos 
no trabalho? 

Opinion 

BEH 104 Quais fatores contribuem para a baixa/alta pontualidade e 
assiduidade dos membros da sua equipe? 
Formular a pergunta de acordo com a resposta anterior 

Opinion 

CONT 105 Esta equipe deve continuar trabalhando junta no futuro, mesmo 
depois que este projeto terminar? 

Opinion 

CONT 106 Quais fatores contribuem para que a equipe continue a trabalhar 
junta? 

Opinion 

CONT 107 Quais fatores podem fazer com que não seja viável manter os 
membros da equipe juntos em projetos futuros? 

Opinion 

SAT 108 Qual o seu nível geral de satisfação em trabalhar com esta equipe? Opinion 
SAT 109 Qual é a sua percepção sobre a satisfação geral dos membros da 

equipe em trabalharem juntos? 
Opinion 

 

Você gostaria de complementar com alguma informação sobre você, sua equipe ou a empresa 

que você julga importante neste momento? Fique à vontade para adicionar qualquer informação. 

Obrigado por sua participação. Ao final desta pesquisa, vamos fazer uma apresentação 

consolidada dos resultados para toda a empresa e você está convidado de antemão. 
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APÊNDICE G – Guia da observação 

 

Grupo de Pesquisa Human Aspects in Software Engineering (HASE) 
Website www.haseresearch.com 

Projeto de Pesquisa Efetividade de Equipes de Desenvolvimento de Software 
Identificação do Projeto HASE-Self-management 

Organização de Pesquisa Centro de Informática – UFPE 
Website www.cin.ufpe.br 

Pesquisador Responsável Professor Fabio Q. B. da Silva  
Contato fabio@cin.ufpe.br 

Pesquisadora Isabella Rossiley 
Contato bellarms@gmail.com 

 

Observador:______________________________________________________ 

Empresa:________________________________________________________ 

Momento observado:_______________________________________________ 

Tema observado:__________________________________________________ 

Início da observação:___:_______/____/____ 

Fim da observação:___:_______/____/____ 

Membros observados: 

Cargo Cod. do membro Nome do membro 
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Códigos dos elementos a serem observados: 

Código Elementos 
AT Alocar tarefas 
ET Definir estratégia de trabalho 
C Definir cronograma 
M Monitorar (processos/tarefa/atividade) 
R Recursos 
RTE Relacionar tarefa/equipe 
CE Características da equipe 
EE Relacionar o envolvimento da empresa 
EL Relacionar o envolvimento do líder da 

equipe 
I Interação dos membros 

  

Código Código do 
membro                                

Nota da Observação  
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APÊNDICE H – Questionário sobre a identificação dos profissionais de TI – Belbin 

Questionário sobre Coesão de equipes – GEQ e PCS 

 

Grupo de 

Pesquisa 
Human Aspects in Software Engineering (HASE) 

Website www.haseresearch.com 
Projeto de 

Pesquisa 
Estudo de caso sobre a efetividade em equipes de software 

Identificação 

do Projeto 
HASE-SM – Integrated Questionnaire – GEQ e PCS 

Organização 

de Pesquisa 
Centro de Informática – UFPE 

Website www.cin.ufpe.br 
Supervisor 

da Pesquisa 
Professor Fabio Q. B. da Silva 

Contato fabio@cin.ufpe.br 
Pesquisador Isabella Rossiley 
Contato bellarms@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

O objetivo desta pesquisa é estudar as equipes em empresas de software. Em particular, nós 

estamos interessados em que tipo de suporte ou permissão que a equipe tem para um bom desempenho 

e que dificuldades ou obstáculos na trajetória de um bom trabalho. Com esta pesquisa, nós esperamos 

aumentar o entendimento sobre como equipes de software funcionam na prática, com a finalidade de 

dá o suporte para empresas de software formar e desenvolver equipes mais eficientes. 

Nós ficaríamos muito gratos com a sua participação nessa pesquisa. Isto inclui responder 

questionários e responder entrevistas com a aluna Isabella Rossiley. Como retribuição pela sua 

participação, nós iremos fornecer a sua empresa uma análise dos potenciais pontos fortes e fracos das 

práticas relacionadas com a formação de equipes e da gestão. Essa informação pode ser útil para você 

e sua equipe para enxergar oportunidades de melhorias. 

Todas as suas respostas serão tratadas como confidencial. Sua participação é voluntária. Você 

poderá decidir em se retirar a qualquer momento e não sofrerá nenhuma penalidade. Caso tenha 

alguma dúvida, entrar em contato com Isabella Rossiley (81-92983839). 

Instruções Gerais 

 O questionário sobre os membros da equipe ajuda a avaliar as suas percepções sobre a equipe 

de software em que você participa, o contexto no qual a equipe desenvolve o seu trabalho, e seu 
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comportamento durante o trabalho em equipe. Ele é composto por quatro partes. Os conteúdos e as 

instruções específicas para cada parte são fornecidos abaixo. 

Ficaríamos muito gratos se você pudesse responder todas as partes e é muito importante que 

você observasse a sua ordem. Ou seja, responder cada parte na sequência em que são apresentados. 

Além disso, é importante que você responda a todas as questões de uma determinada parte em 

sequência também. 

Não existem respostas certas ou erradas para a maioria das perguntas. Queremos compreender 

em primeiro lugar os seus sentimentos e impressões sobre os assuntos abordados em cada parte. Evite 

voltar para “corrigir” as respostas anteriores. 

Após a conclusão, devolva o questionário para a pesquisadora. 

Parte 1 –Caracterização da equipe e do projeto 

As questões a seguir servem para caracterizar a célula de desenvolvimento em que você se 

insere atualmente. Responda da forma mais precisa possível. 

SEU NOME:  

Nome do projeto em que você 
está alocado atualmente (ou do 
último em atividade) 

 

Qual foi a data de início desse 
projeto? 

 

Qual é a data (prevista) de fim 
desse projeto? 

 

Nome do(s) seu(s) líder(es):  
Relacione os principais 
produtos ou serviços que esse 
projeto produziu ou deve 
produzir como resultado. 

 
 
 

Quantos membros tem a equipe 
desse projeto? 

 

Relacione o nome de todos os 
membros da equipe desse projeto. 

  
 
 
 
 

� Utilize o espaço abaixo para observações e comentários que você julgar importantes. 
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Parte 2 – Identificação dos Perfis dos Profissionais – Belbin 

Instruções: as perguntas a seguir ajudaram a avaliar o seu comportamento quando se trabalha em 

equipe. Não existem respostas certas ou erradas, por isso, dê a sua reação imediata.  

Em uma escala entre -3 e +3 em que -3 significa “discordo totalmente” e +3 significa “concordo 

totalmente”. Por favor, marque apenas um item que melhor representa o seu nível de concordância 

com as afirmativas seguintes para cada uma das questões que vão da questão 1 a questão 7. 

Questão 1 - Com o que eu acredito que posso contribuir com um 
time de trabalho: 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

A. 
Acho que posso rapidamente ver e tirar vantagem de novas 
oportunidades. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

B. Posso trabalhar bem com uma grande variedade de pessoas. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
C. Produzir ideias é um dos meus dons naturais. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

D. 
Minha habilidade está em ser capaz de fazer as pessoas falarem 
se eu percebo que elas têm algo de valor a contribuir com os 
objetivos do grupo. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

E. 
Minha capacidade de levar o trabalho até o final tem muito a ver 
com a minha efetividade pessoal. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

F. 
Estou pronto para encarar falta de popularidade temporária se 
isso levar a resultados que valham a pena no final. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

G. 
Percebo rápido o que pode dar certo em uma situação com a qual 
já estou familiarizado. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

H. 
Posso oferecer opinião equilibrada para alternativas possíveis de 
ação sem introduzir viés ou preconceito. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

Questão 2 – Se eu tiver uma possível deficiência no trabalho em 
grupo, esta pode ser: 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

A. Eu não fico à vontade a menos que as reuniões sejam bem 
estruturadas e coordenadas e geralmente bem administradas. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

B. Sou inclinado a ser muito generoso com outros que têm pontos 
de vista válidos, mas que ainda não tenham sido discutidos. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

C. Tenho a tendência de falar muito sempre que o grupo se engaja 
em novas ideias. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

D. Minha atitude objetiva torna difícil para eu aderir prontamente e 
com entusiasmo com meus colegas. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

E. Algumas vezes pareço enfático e autoritário se existe a 
necessidade de conseguir que algo seja feito. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

F. Acho difícil liderar talvez porque eu seja muito sensível e 
compreensível com a atmosfera do grupo. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

G. 
Tenho tendência de me prender demais com as ideias que me 
ocorrem e por isso perder a atenção sobre o que está 
acontecendo. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

H. 
Meus colegas tendem a me ver como alguém desnecessariamente 
preocupado com detalhes e com a possibilidade de que as coisas 
deem errado. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

Questão 3 – Quando envolvido em um projeto com outras 
pessoas: 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

A. Tenho atitude de influenciar as pessoas sem pressioná-las. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
B. Minha vigilância evita que omissões ou erros por descuido sejam ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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cometidos. 

C. Estou pronto para pressionar para ter certeza que reuniões não 
desperdiçarão tempo ou perderão o foco no objetivo principal. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

D. Podem contar comigo para contribuir com algo original. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

E. Estou sempre pronto para apoiar boas sugestões em favor do 
interesse comum. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

F. Sou muito interessado em procurar as ultimas novidades de 
ideias e desenvolvimentos. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

G. Acredito que minha capacidade para julgar calmamente é 
apreciada pelos outros. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

H. Podem contar comigo para verificar que todo o trabalho essencial 
é organizado. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

Questão 4 – Minha abordagem característica para trabalho em 
grupo é: 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

A. Tenho interesse em conhecer melhor meus colegas. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

B. Não reluto em desafiar o ponto de vista dos outros ou sustentar 
um ponto de vista minoritário próprio. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

C. Posso normalmente encontrar uma linha de raciocínio para 
refutar propostas inconsistentes. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

D. Acho que tenho talento para fazer as coisas funcionarem uma vez 
que um plano tenha que ser colocado em operação. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

E. Tenho a tendência de evitar o óbvio e de produzir o inesperado. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

F. Eu trago um toque de perfeccionismo para qualquer trabalho de 
equipe que eu faça. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

G. Estou pronto para utilizar contatos fora do próprio grupo. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

H. Apesar ser interessado em todas as visões, não hesito em chegar 
a uma conclusão uma vez que uma decisão tem que ser tomada. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

Questão 5 - Eu tenho satisfação em um trabalho porque: -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

A. Gosto de analisar situações e ponderar sobre todas as possíveis 
escolhas. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

B. Sou interessado em encontrar soluções práticas para os 
problemas. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

C. Gosto de sentir que estou dando suporte a boas relações de 
trabalho. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

D. Posso ter uma forte influência nas decisões. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
E. Posso encontrar pessoas que tem algo de novo para oferecer. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

F. Posso fazer as pessoas concordarem com um encaminhamento 
necessário das ações. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

G. Sinto-me bem onde eu posso dar a uma tarefa minha completa 
atenção. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

H. Eu gosto de encontrar um campo que desenvolva minha 
imaginação. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

Questão 6 - Se eu repentinamente recebo uma tarefa difícil, com 
tempo limitado e pessoas não familiares: 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

A. Sentiria vontade de me retirar para algum canto e planejar uma 
saída para o impasse antes de desenvolver uma linha de ação. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

B. 
Estaria pronto para trabalhar com a pessoa que apresentasse a 
abordagem mais positiva, por mais difícil que essa pessoa possa 
ser. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

C. 
Encontraria um modo de reduzir o tamanho da tarefa 
estabelecendo o que os diferentes indivíduos poderiam contribuir 
melhor. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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D. Meu senso natural de urgência ajudaria a garantir que não 
falhássemos em cumprir o cronograma. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

E. Acredito que poderia permanecer tranquilo e manter minha 
capacidade de pensar claramente. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

F. Manteria uma estabilidade de objetivos apesar das pressões. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

G. Estaria preparado para tomar uma posição de liderança se 
sentisse que o grupo não estava progredindo. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

H. Abriria uma discussão para estimular novos pensamentos e 
iniciar algum desenvolvimento de ações. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

Questão 7 - Em relação a problemas com os quais estou sujeito 
quando trabalho em grupo: 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

A. Estou pronto para mostrar minha impaciência com aqueles que 
estão obstruindo o progresso do trabalho. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

B. Os outros podem me criticar por ser muito analítico e 
insuficientemente intuitivo. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

C. Meu desejo de garantir que o trabalho seja feito corretamente 
pode atrasar o desenvolvimento. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

D. Eu tendo a ficar entediado facilmente e me apoio em algum 
participante estimulante para me motivar. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

E. Acho difícil começar o trabalho a menos que os objetivos 
estejam claros. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

F. Às vezes não consigo explicar e esclarecer pontos complexos que 
me ocorrem. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

G. Tenho consciência para demandar dos outros as tarefas que eu 
próprio não posso fazer. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

H. Hesito em expressar minhas opiniões quando me deparo com 
uma oposição real. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Parte 3 – Ambiente da equipe – GEQ e PCS  

Instruções: as perguntas a seguir ajudaram a avaliar seu comportamento quando se trabalha em 

equipe. Não existem respostas certas ou erradas, por isso, dê a sua reação imediata. Algumas 

perguntas podem parecer repetitivas, mas, por favor, responda a todas elas e seja o mais honesto 

possível. 

Em uma escala entre -3 e +3 em que -3 significa “discordo totalmente” e +3 significa 

“concordo totalmente”. Por favor, marque apenas um item que melhor representa o seu nível de 

concordância com as afirmativas seguintes para cada uma das questões que vão da questão 1 a questão 

7. 

 

-3 -2 -1 0 +1 +2              +3 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲                ▲ 

Discordo 

Totalmente 

  Neutro      Concordo  

Totalmente 
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AFIRMATIVAS -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
1. Eu não gosto de participar das atividades sociais desta equipe. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
2. Eu estou descontente com as atribuições que eu recebo neste 
projeto. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

3. Eu não vou sentir falta dos integrantes desta equipe quando o 
projeto acabar. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

4. Eu não sinto que pertenço a esta equipe. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
5. Eu estou descontente com o nível de comprometimento desta 
equipe com a qualidade. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

6. Alguns dos meus melhores amigos estão nesta equipe. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
7. Eu sinto que sou um membro desta equipe. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
8. Esta equipe não me dá oportunidades suficientes para 
trabalhar no meu desenvolvimento pessoal. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

9. Eu gosto mais de sair com outras pessoas do que com os 
membros desta equipe.   

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

10. Eu estou feliz por estar trabalhando nesta equipe. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
11. Eu gosto do estilo de trabalho desta equipe. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
12. Esta equipe é um dos meus mais importantes grupos sociais. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
13. Eu sinto que faço parte desta equipe. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
14. Nossa equipe é unida na busca de atingir nossas metas de 
desempenho. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

15. Eu não estou entusiasmado com esta equipe. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
16. Nossa equipe regularmente se reúne para o almoço. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
17. Todos nós assumimos a responsabilidade pelo baixo 
desempenho da nossa equipe. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

18. Os membros da nossa equipe raramente saem juntos. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
19. Os membros da nossa equipe têm aspirações conflitantes 
quanto ao desempenho da equipe.  

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

20. Nossa equipe provavelmente manterá contato após o fim do 
projeto. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

21. Se algum membro da nossa equipe está tendo problemas com 
o trabalho, todos querem ajudá-lo para que possamos avançar 
juntos. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

22. Os membros da nossa equipe não se encontram socialmente 
fora do ambiente de trabalho. 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

23. Esta equipe é uma das melhores equipes da empresa. ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ 
24. Os membros da nossa equipe não se comunicam livremente 
sobre as responsabilidades de cada um durante o dia de trabalho. 

 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○ 

Parte 4 – Informações demográficas 

� Estas informações são importantes para a análise das suas respostas. Elas serão 

tratadas com sigilo e não serão divulgadas fora da equipe do projeto.  

NOME  
Sexo (   ) Feminino     (   ) Masculino         

Faixa etária 
(  ) 15 a 20     (   ) 21 a 25      (   ) 26 a 30      (   ) 31 a 35       
(   ) 36 a 40     (   ) 41 a 45     (   ) 46 a 50      (   ) 51 a 55      
(   ) acima de 56 

Formação de maior 
grau 

(   ) Médio 
(   ) Técnico 
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(   ) Superior incompleto 
(   ) Superior completo 
(   ) Especialização 
(   ) Mestrado 
(   ) Doutorado 

Curso da maior 
formação 

(   ) Ciência da Computação 
(   ) Engenharia de Computação 
(   ) Sistemas de Informação 
(   ) Outro. Qual? ____________________ 

Ano de obtenção da 
maior formação 

Ano: ____________         
Em andamento. Ano de início: __________ 

Anos de experiência 
profissional 

 

Função atual 

(   ) Analista 
(   ) Desenvolvedor (codificação; manutenção) 
(   ) Testador 
(   ) Gerente 
(   ) Outra. Qual? _____________________ 

Anos de experiência na 
função atual 
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ANEXO A – Questionário do Potencial Motivador do Trabalho (PMT) 

 
Grupo de Pesquisa Human Aspects in Software Engineering (HASE) 

Website www.haseresearch.com 
Projeto de Pesquisa Efetividade de Equipes de Software Autogerenciadas 

Identificação do Projeto HASE-Self-management 
Organização de Pesquisa Centro de Informática – UFPE 

Website www.cin.ufpe.br 
Pesquisador Responsável Professor Fabio Q. B. da Silva  

Contato fabio@cin.ufpe.br 
Pesquisadora Isabella Rossiley 

Contato bellarms@gmail.com 

 

Este questionário objetiva determinar os pontos em que seu trabalho pode ser melhorado, por 

meio da obtenção de informações a respeito da reação das pessoas nos mais variados tipos de 

atividades. 

Nas próximas páginas, você encontrará perguntas variadas sobre seu emprego. No início de 

cada sessão, estão as instruções correspondentes a tal bloco de perguntas. 

Leia as questões cuidadosamente. O preenchimento do questionário não deve demorar mais do 

que dez minutos. 

As questões foram elaboradas para obter sua percepção sobre seu trabalho e como você reage 

diante disso. Não existe nenhuma "pegadinha". Suas respostas serão mantidas em completo sigilo. Por 

favor, responda a todas as questões o mais honestamente possível. 

Obrigado pela sua colaboração. 

SEÇÃO 1 

Nesta seção você deve descrever seu trabalho da forma mais objetiva possível. 

Não utilize esta seção para expressar quanto você gosta ou não gosta do seu emprego. Procure 

descrever seu trabalho da forma mais precisa e objetiva que você conseguir. 

Circule o número que corresponde à opção que melhor descreve seu trabalho: 

1) Qual é o nível de autonomia existente em seu trabalho? Isto é, até que ponto lhe é permitido 

decidir a maneira de realizar suas tarefas? 
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1-----------------2-----------------3-----------------4-----------------5-----------------6--------------7 

 

 

 

2) Você desenvolve em seu trabalho atividades do início ao fim? Ou apenas uma das etapas, de 

uma atividade finalizada por outras pessoas ou máquinas? 

1-----------------2-----------------3-----------------4-----------------5-----------------6--------------7 

 

 

 

 

3) Qual o nível de variedade presente em seu trabalho? Isto é, até que ponto o trabalho lhe exige 

realizar tarefas diferentes, que requerem habilidades distintas? 

1-----------------2-----------------3-----------------4-----------------5-----------------6--------------7 

 

 

 

4) De modo geral, quão significativo ou importante é seu trabalho? Isto é, o resultado do seu 

trabalho influencia na vida ou no bem-estar de outras pessoas? 

1-----------------2-----------------3-----------------4-----------------5-----------------6--------------7 

 

 

 

5) Você recebe informações sobre o seu desempenho no trabalho por intermédio de colegas ou 

supervisores? 

1-----------------2-----------------3-----------------4-----------------5-----------------6--------------7 

 

Autonomia moderada; 
muitos aspectos são 
padronizados e não estão 
sob meu controle, mas 
eu posso tomar algumas 
decisões. 

Muita autonomia; 
meu trabalho me 
permite total 
responsabilidade 
para decidir como e 
quando realizar as 
tarefas. 

Muito pouca 
autonomia; meu 
trabalho não me 
permite decidir 
como e quando 
realizar as tarefas. 

Meu trabalho é uma 
parcela moderada do 
trabalho global; minha 
contribuição pode ser 
vista no resultado final. 

Meu trabalho envolve 
terminar todas as atividades 
que iniciei; os resultados das 
minhas atividades são 
facilmente vistos no serviço 
ou produto final. 

Meu trabalho é somente 
uma pequena parte do 
trabalho global; o resultado 
das minhas atividades não 
pode ser visto no serviço ou 
produto final. 

Variedade moderada. 

Muita variedade; o 
trabalho requer que 
eu faça muitas 
atividades 
diferentes, usando 
várias habilidades e 
talentos distintos. 

Muito pouca 
variedade; o trabalho 
requer que eu faça as 
mesmas atividades 
rotineiras inúmeras 
vezes. 

Moderadamente 
significativo. 

Altamente significativo; 
os resultados de meu 
trabalho podem 
influenciar outras pessoas 
de diversas maneiras. 

Não muito 
significativo; os 
resultados de meu 
trabalho não aparentam 
influenciar outras 
pessoas. 

Moderadamente; 
algumas vezes recebo 
feedback, outras vezes 
não. 

Muito; o trabalho é 
organizado de forma que, 
constantemente, eu 
obtenho feedback sobre 
meu desempenho. 

Muito pouco; o trabalho 
é organizado de forma 
que eu jamais descubro 
meu desempenho. 
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SEÇÃO 2 

Nesta seção você deve indicar como se sente em relação ao seu trabalho. 

Cada uma das afirmações abaixo diz respeito a alguma característica do seu trabalho. Você deve 

indicar seu sentimento pessoal sobre os aspectos do seu trabalho, assinalando quanto você concorda 

com cada uma das afirmações.  

Com relação à descrição do seu trabalho, marque um x o número que corresponde a quão correta 

você considera cada uma das afirmações: 

6) Meu trabalho exige que eu utilize diversas habilidades complexas ou de alto nível. 

1 2 3 4 5 6 7 
Muito 

incorreta 
Geralmente 

incorreta 
Ligeiramente 

incorreta 
Indeciso 

Ligeiramente 
correta 

Geralmente 
correta 

Muito 
correta 

7) Meu trabalho é organizado de forma a não me possibilitar a realização de atividades completas do 

início ao fim. 

1 2 3 4 5 6 7 
Muito 

incorreta 
Geralmente 

incorreta 
Ligeiramente 

incorreta 
Indeciso 

Ligeiramente 
correta 

Geralmente 
correta 

Muito 
correta 

8) O trabalho que executo oportuniza-me avaliar meu desempenho. 

1 2 3 4 5 6 7 
Muito 

incorreta 
Geralmente 

incorreta 
Ligeiramente 

incorreta 
Indeciso 

Ligeiramente 
correta 

Geralmente 
correta 

Muito 
correta 

9) O trabalho é bastante extenso e repetitivo. 

1 2 3 4 5 6 7 
Muito 

incorreta 
Geralmente 

incorreta 
Ligeiramente 

incorreta 
Indeciso 

Ligeiramente 
correta 

Geralmente 
correta 

Muito 
correta 

10) A qualidade com que realizo meu trabalho pode afetar muitas pessoas. 

1 2 3 4 5 6 7 
Muito 

incorreta 
Geralmente 

incorreta 
Ligeiramente 

incorreta 
Indeciso 

Ligeiramente 
correta 

Geralmente 
correta 

Muito 
correta 

11) Em meu trabalho não tenho nenhuma oportunidade de tomar iniciativas ou decisões. 

1 2 3 4 5 6 7 
Muito 

incorreta 
Geralmente 

incorreta 
Ligeiramente 

incorreta 
Indeciso 

Ligeiramente 
correta 

Geralmente 
correta 

Muito 
correta 
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12) Em meu trabalho, tenho a oportunidade de terminar as atividades que iniciei. 

1 2 3 4 5 6 7 
Muito 

incorreta 
Geralmente 

incorreta 
Ligeiramente 

incorreta 
Indeciso 

Ligeiramente 
correta 

Geralmente 
correta 

Muito 
correta 

13) Meu trabalho fornece poucas informações sobre o meu desempenho. 

1 2 3 4 5 6 7 
Muito 

incorreta 
Geralmente 

incorreta 
Ligeiramente 

incorreta 
Indeciso 

Ligeiramente 
correta 

Geralmente 
correta 

Muito 
correta 

14) Em meu trabalho, tenho independência e liberdade para realizá-lo da forma que eu preferir. 

1 2 3 4 5 6 7 
Muito 

incorreta 
Geralmente 

incorreta 
Ligeiramente 

incorreta 
Indeciso 

Ligeiramente 
correta 

Geralmente 
correta 

Muito 
correta 

15) Meu trabalho, em si, não é muito importante ou significativo para a empresa de forma global. 

1 2 3 4 5 6 7 
Muito 

incorreta 
Geralmente 

incorreta 
Ligeiramente 

incorreta 
Indeciso 

Ligeiramente 
correta 

Geralmente 
correta 

Muito 
correta 
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APÊNDICE B – Modelos sobre efetividade em equipes autogerenciáveis 

 

1 INTRODUÇÃO 

Este documento tem como objetivo descrever os modelos que serviram de base teórica 

para a construção do modelo de Yeatts e Hyten (1998), e esse último serviu para o 

desenvolvimento do modelo da pesquisa. Além disso, a atual pesquisa também discutirá seus 

resultados em cima dos modelos presentes neste documento. 

 

2 MODELOS 

Um dos estudos empíricos pioneiros sobre a efetividade em equipes autogerenciadas 

foi conduzido por Gladstein (1984 apudYEATTS; HYTEN, 1998, p. 25). Ela obteve 

importantes resultados, pois conseguiu encontrar fatores que são bons preditores para a 

performance da equipe, mas também encontrou pobres preditores, que foram medidos através 

das receitas das vendas. 

O modelo criado por Gladstein (1984 apud YEATTS; HYTEN, 1998, p. 28) 

identificou dois fatores de entrada: atividades do líder e estrutura das atividades (Figura 1). 

Ela encontrou também dois fatores de processos: fronteira do líder e processo intragrupos. 

Nesse modelo não existem fatores de moderação. 

 

Figura 1 – Modelo de Gladstein 

 
Fonte:Yeatts e Hyten (1998, p.27) 
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Já o modelo criado por Pearce e Ravlin (1987 apud YEATTS; HYTEN, 1998, p. 29), 

baseou-se na revisão de teorias passadas em cima dos fatores que afetam o desempenho de 

equipes autogerenciáveis, e também em equipes mais gerais. 

Seu modelo tem quatro grupos de fatores: 

1) pré-condição – a pré-condição é de acordo com a tarefa que vai ser executada. Ela 

inclui condição da tarefa, condição da organização e pessoal (autonomia e 

responsabilidade); 

2) desenho da equipe – inclui comunicação, coordenação flexível, composição 

heterogênea, autonomia na tarefa e recompensa; 

3) ativação – refere-se à realização das atividades; esse fator incentiva a equipe a ter 

um comportamento que gera alto desempenho; 

4) critérios do processo – esse fator é descrito como aquele que afeta as funções da 

equipe (Figura 2). 

 

Figura 2 – Modelo de Pearce e Ravlin 

 
Fonte:Yeatts e Hyten (1998, p. 30) 

 

Hackman (1989) baseou seu modelo em cima de teorias. Ele mensurou o desempenho 

por meio de três dimensões: (1) o resultado da tarefa, que é mesurado em termo da 

aceitabilidade de quem recebe ou revisa; (2) continuidade, que reflete o desejo dos membros 

da equipe de continuar a trabalhar juntos; (3) os membros da equipe devem estar mais 

satisfeito do que frustrados com seu desempenho. 
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Ele identificou cinco condições que, aliadas, podem promover a efetividade de equipes 

autogerenciadas (HACKMAN, 1989): 

1) sinergia do grupo – direção geral do trabalho clara e engajada, e assistência para a 

integração da equipe; 

2) estrutura da equipe –promovendo um desempenho competente, através da 

concepção da tarefa, composição da equipe e expectativas relativas à gestão; 

3) contexto organizacional que apoie um trabalho competente, por meio de 

recompensa, educação e estratégias de comunicação; 

4) critério do processo da efetividade –como o treinamento com especialistas e 

consultas disponíveis, fornecidos em momentos apropriados; 

5) tecnologia do trabalho – demandas da tarefa e recursos materiais adequados e 

disponíveis (Figura 3). 

 

Figura 3 – Modelo de Hackman 

 
Fonte: Yeatts e Hyten (1998,p. 32) 

 

Sundstrom, De Meuse e Futrell (1990 apud YEATTS; HYTEN, 1998, p. 34-35) 

criaram um modelo baseado no desempenho do trabalho da equipe. Eles não distinguiram 
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claramente se o modelo se aplica ao desempenho do trabalho de equipes autogeridas ou para 

equipes sem ser autogeridas. 

No seu modelo, eles não o formataram em fatores de entrada-processo-saída. Seus 

fatores têm como foco as condições externas e os processos internos para o trabalho da 

equipe. Os fatores são: 

a) o contexto organizacional é visto como o laço com a equipe e tem uma ligação 

direta com o desempenho da equipe; 

b) os limites das equipes são vistos como a condição que separa e liga o trabalho da 

equipe com a organização; 

c) a equipe de desenvolvimento inclui os processos, normas, regras, coesão e 

elementos interpessoais (Figura 4). 

 

Figura 4 – Modelo de Sundstrom, De Meuse e Futrell 

 
Fonte: Yeatts e Hyten (1998, p. 36) 

 

O modelo de Tannenbaum, Beard e Salas(1992 apud YEATTS; HYTEN, 1998, p. 37) 

não tem o foco em equipes autogerenciáveis, mas no desempenho do trabalho das equipes em 

geral. Seu modelo também está organizado em fatores de entrada-processo-saída e tem o foco 
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o feedback, que é visto como um influenciador para seus fatores de entrada, que são 

característica da tarefa e do indivíduo. 

Como fatores de saída, encontraram-se as mudanças da equipe e do indivíduo. Eles 

vêm por meio dos processos da equipe, estrutura do trabalho, características da equipe e 

intervenções da equipe. 

 

Figura 5 – Modelo de Tannenbaum, Beard eSalas 

 
Fonte: Yeatts e Hyten (1998, p. 38) 

 

Outro modelo sobre efetividade é o criado por Campion, Medsker e Higgs (1993 apud 

YEATTS; HYTEN, 1998, p. 40-41), que consistiu em uma extensa revisão da literatura com o 

foco na relação entre o desenho do trabalho da equipe e seu desempenho. 

Esses autores identificaram cinco grandes grupos em que se localizam 19 

características que, segundo eles, interferem no desempenho da equipe autogerenciável. 

Porém, esse modelo não tenta mostrar a inter-relação dos temas identificados com o desenho 

da equipe, e sim identificar as características mais importantes (Figura 6). 

Como critérios para medir a efetividade, utilizaram-se: produtividade, satisfação e o 

julgamento do gerente quanto à performance da sua equipe. Os grupos formados foram os 

seguintes: 
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a) desenho do trabalho que inclui o enriquecimento do trabalho e os sistemas 

sociotécnicos; 

b) interdependência dos membros da equipe, quando os membros da equipe são 

interdependentes em relação às recompensas e ao feedback; 

c) características da composição da equipe têm um grande impacto na percepção do 

gerente em relação ao desempenho da equipe; 

d) característica do contexto mostra que o gerente geralmente percebe o treinamento 

como de grande importância para o desempenho da equipe;  

e) a característica do processo foi encontrada como a mais fortemente associada aos 

critérios do desempenho (CAMPION; MEDSKER; HIGGS, 1993 apud YEATTS; 

HYTEN, 1998, p. 41). 

 
Figura 6 – Modelo deCampion, Medsker e Higgs 

 
Fonte: Yeatts e Hyten (1998, p. 42) 
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No modelo criado por Cohen (1993), a efetividade tem três dimensões, cada uma 

descrita por um conjunto de facetas. A primeira dimensão é o desempenho da equipe e tem 

três facetas: controle de custos, aumento da produtividade e aumento de qualidade. A segunda 

dimensão agrega seis facetas relacionadas com as atitudes dos membros da equipe em relação 

à qualidade de vida no trabalho: satisfação com o trabalho, satisfação com o time, satisfação 

social, satisfação com o crescimento profissional, confiança na gerência e comprometimento 

organizacional. A terceira dimensão trata dos comportamentos de retirada dos membros da 

equipe da organização: absenteísmo e rotatividade voluntária (turn over). 

Nesse mesmo modelo de Cohen (1993) também se apresentam quatro classes de 

variáveis postuladas como determinantes da efetividade em equipes autogerenciadas, 

conforme descritos no Quadros 1. 

 

Quadro 1 – Determinantes da classe de Susan Cohen 

Determinantes Definições 

Contexto para envolvimento do 
empregado 

Contém os atributos relacionados com o 
contexto organizacional que apoia o 
envolvimento dos trabalhadores e 
contribui para a efetividade da equipe 

Comportamento da supervisão É o comportamento que a supervisão tem 
em relação aos membros da equipe 

Desenho do trabalho em grupo Baseado na teoria de características do 
trabalho e nas teorias sociotécnicas; 
ambas apontam para GTD como 
fundamental para aumentar a motivação, 
satisfação e desempenho dos empregados 

Características do grupo São as características da equipe. 

Fonte: Cohen (1993)  

 

Na Figura 7, vê-se a relação entre as classes dos determinantes e as facetas da 

efetividade definidos por Cohen (1993). 
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Figura 7 – Modelo de efetividade proposto por Susan Cohen 

 
Fonte: Cohen (1993, tradução nossa) 

 

Em seu modelo, Cohen (1993) formulou 27 hipóteses relacionadas com os atributos de 

cada uma das quatro classes de determinantes e com as facetas de cada uma das três 

dimensões da eficácia. Além disso, três outras hipóteses são formuladas sobre a importância 

relativa de cada classe de determinantes. De acordo com essas hipóteses, o contexto 

organizacional que apoia o envolvimento dos trabalhadores é considerado o mais forte 

previsor da efetividade das equipes autogerenciadas, seguido do desenho das tarefas do grupo. 
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As hipóteses são as seguintes: 

a) Desenho do trabalho em grupo: 

a.1  Hipótese 1– o desenho do trabalho em grupo poderá diretamente resultar na 

maior motivação e na maior satisfação do funcionário  com o trabalho e com a 

equipe. 

a.2  Hipótese 2– o desenho do trabalho em grupo não terá efeito direto no 

desempenho nos resultados. 

a.3  Hipótese 2A– o desenho do trabalho em grupo, indiretamente, vai melhorar 

o desempenho dos resultados, particularmente na qualidade, por meio do 

impacto na motivação do seu funcionário. 

a.4  Hipótese 3– o desenho do trabalho em grupo não terá feito direto sobre o 

absentismo ou outro comportamento de retirada. 

a.5  Hipótese 3A– o desenho do trabalho em grupo, indiretamente, vai reduzir o 

absentismo ou outro comportamento de retirada, por meio do impacto na 

satisfação do funcionário. 

a.6  Hipótese 4– o desenho do trabalho em grupo terá um efeito direto na 

melhoria do desempenho nos resultados. 

a.7  Hipótese 4A– o desenho do trabalho em grupo terá um efeito mais forte 

sobre o aspecto do desempenho nos resultados para o qual é recebido o feedback 

sobre seu desempenho. 

a.8  Hipótese 5– o desenho do trabalho em grupo não terá um efeito direto na 

melhoria sobre a satisfação do funcionário. 

a.9  Hipótese 5A– o desenho do trabalho em grupo, indiretamente, vai melhorar 

a satisfação do funcionário se estiver diretamente relacionado com a tarefa 

(satisfação do trabalho e crescimento da satisfação) por meio do impacto no 

desempenho dos resultados. 

a.10  Hipótese 6– o desenho do trabalho em grupo não terá feito direto sobre o 

absentismo ou outro comportamento de retirada. 

a.11  Hipótese 6A– o desenho do trabalho em grupo, indiretamente, vai reduzir o 

absentismo ou outro comportamento de retirada, por meio do impacto na 

satisfação do funcionário. 

b) Característica do grupo: 

b.1  Hipótese 7– quanto maior for o conhecimento técnico dos membros da 

equipe, melhor é seu desempenho. 
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b.2  Hipótese 8– o grau de conhecimento técnico não terá efeito nenhum sobre o 

absentismo ou em outro comportamento de retirada. 

b.3  Hipótese 9– quanto maior for o conhecimento interpessoal dos membros da 

equipe, maior será a satisfação com o trabalho e as relações sociais da equipe. 

b.4  Hipótese 10– o grau de conhecimento interpessoal não terá efeitos diretos 

sobre o absentismo ou em outro comportamento de retirada, mas, indiretamente, 

reduzirá os comportamentos de retirada por meio de seu impacto na satisfação 

com o empregado. 

b.5  Hipótese 11– quanto mais o tamanho da equipe for percebido como 

adequado e quando seu aumento não for necessário para a tarefa, maior será seu 

desempenho. 

b.6  Hipótese 12– quando o tamanho da equipe for percebido como muito grande 

para a tarefa designada, menor será o comprometimento da equipe para a 

execução das suas tarefas, e isso poderá causar o aumento do absentismo. 

b.7  Hipótese 13– quanto maior for a estabilidade da composição da equipe, 

maior será o desempenho dela. 

b.8  Hipótese 14– quanto maior for a autoeficácia ou a potência de uma equipe 

autogerenciável, maior será seu desempenho. 

b.9  Hipótese 14A–quanto melhor for o desempenho de uma equipe 

autogerenciável, maior será sua autoeficácia ou potência. 

b.10  Hipótese 15– quanto maior for à autoeficácia ou a potência de uma equipe 

autogerenciável, melhor será a satisfação dos membros com o crescimento em 

relação a oportunidades, trabalho, equipe e relacionamento social. 

b.11  Hipótese 16 – autoeficácia ou potência, indiretamente, vai influenciar os 

comportamentos de retirada por meio do seu impacto sobre a satisfação. 

b. 12  Hipótese 17– o melhor processo para o grupo aumenta a satisfação dos 

membros das equipes autogerenciáveis com suas relações sociais, do seu grupo, 

tarefas, confiança e compromisso com a organização. 

b.13  Hipótese 18– o processo do grupo pode influenciar, indiretamente, 

comportamentos de retirada por causa do seu impacto na satisfação do 

empregado. 
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c) Comportamento da supervisão 

c.1  Hipótese 19– quanto mais o supervisor de uma equipe autogerenciável se 

comporta de maneira a apoiar a autoliderança, maior será o desempenho da 

equipe. 

c.2  Hipótese 20– o estilo do supervisor que incentiva a autoliderança de uma 

equipe autogerenciável vai influenciar, indiretamente, a satisfação dos 

funcionários com seu trabalho e as oportunidades de crescimento por meio de 

seu impacto no desempenho. 

c.3  Hipótese 21– o estilo do supervisor que incentiva a autoliderança de uma 

equipe autogerenciável vai contribuir diretamente na confiança do empregado na 

gestão e comprometimento organizacional. 

c.4  Hipótese 22– o estilo do supervisor que incentiva a autoliderança de uma 

equipe autogerenciável vai contribuir diretamente para a melhoria da assistência, 

desde que o atendimento seja uma meta de desempenho para a equipe. 

c.5  Hipótese 23 – o estilo do supervisor que incentiva a autoliderança de uma 

equipe autogerenciável, indiretamente, vai contribuir para o melhor atendimento, 

por meio do seu impacto na satisfação do empregado. 

c.6  Hipótese 24– uma equipe autogerenciável madura, sem um supervisor 

imediato, terá um desempenho melhor do que uma equipe autogerenciável 

madura com um supervisor imediato. 

d) Contexto para o envolvimento do empregado: 

d.1  Hipótese 25– quanto mais o contexto organizacional apoiar a participação 

dos trabalhadores, maior o desempenho da equipe autogerenciável. 

d.2  Hipótese 26– quanto mais o contexto organizacional apoiar o envolvimento 

de funcionários, maior será a satisfação dos membros da equipe com seu 

trabalho, as relações sociais da equipe e a oportunidade de crescimento; e os 

membros da equipe vão experimentar a confiança na gestão e o compromisso 

com a organização. 

d.3  Hipótese 27– o apoio do contexto organizacional, indiretamente, vai reduzir 

os comportamentos de retirada por causa do seu impacto na satisfação do 

empregado. 
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