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RESUMO ESTRUTURADO 
 

Contexto:O interesse em compreender o impacto dos fatores humanos no 

desenvolvimento de software vem despertando interesse crescente para a realização de 

pesquisas. Neste cenário, a mudança ocasionada pela expansão de uma equipe pode 

causar alguns impactos, entre eles, estruturais (papéis, composição da equipe etc.) e 

psicossociais (motivação, comunicação, coesão etc.). Entretanto, para a engenharia de 

software, não foi encontrado nenhum estudo que analise as implicações deste tipo de 

mudança. 

Objetivo: Esta pesquisa tem como objetivo analisar a expansão do tamanho de uma 

equipe de software com o propósito de identificar quais fatores impactam os membros em 

nível individual e em nível de equipe, do ponto de vista de gerentes de projeto, membros 

de recursos humanos, líderes de equipe, líderes técnicos e engenheiros de software, no 

contexto de um projeto industrial de desenvolvimento de software para dispositivos 

móveis, localizado no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. 

Método: Foi realizado um estudo de caso, com características etnográficas, possuindo 

como técnicas de coleta de dados entrevistas e observações, e tendo como unidade de 

análise 32 colaboradores de uma equipe de desenvolvimento de software para aplicações 

móveis. 

Resultados: A pesquisa exploratória foi realizada com um estudo de caso descritivo e 

longitudinal, que analisou os dados através da Teoria Fundamentada (GroundedTheory). 

Estes dados proporcionaram a elaboração de um modelo de impacto que foi evidenciado a 

partir da existência de fatores que causaram impactos estruturais e psicossociais durante 

a expansão da equipe. 

Conclusão: Realizar a expansão de uma equipe sem que houvesse uma preparação com 

estratégias adequadas proporcionou, na equipe estudada, impactos em fatores como 

comunicação, composição da equipe, integração, motivação, coesão, entre outros. Nesse 

sentido, a realização desta pesquisa e os resultados encontrados contribuíram para o 

aumento do conhecimento sobre fatores que precisam de maior atenção quando estamos 

realizando uma expansão na equipe de software. 

 
Palavras-chave: Engenharia de Software, Fatores humanos, Impacto de mudanças. 
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STRUCTURED ABSTRACT 

 

Context: The interest inunderstand the impact of human factors in software development 

has been attracting increasing interest for conducting research. In this scenario, the 

change caused by the expansion of a team may cause some impacts, among them 

structural (roles, team composition etc.) and psychosocial (motivation, communication, 

cohesion, etc.). However, for software engineering, we found no study examining the 

implications of this kind of change. 

Objective: This study aims toanalyze the expansionof the size of a software team in order 

to identify factors that impact members at individual and team level,the point of view of 

project managers, members of human resources, team leaders, technical leaders and 

software engineers, in the context of an industrial project to develop software for mobile 

devices, located in the Informatics Center of the Federal University of Pernambuco. 

Method: We conducted a case study with ethnographic characteristics, using 

observations and interviews as techniques for data collection.The unit of analysis were 

the 32 employees a software development team for mobile applications. 

Results: Exploratory research was conducted as a descriptive and longitudinal case 

study, possessing as techniques for data collection interviews and observations, and 

taking as the unit of analysis 32 employees a team of software development for mobile 

applications. 

Conclusion: Performing the duplication of a team without preparation with appropriate 

strategies produced,the team studied, impacts on factors such as communication, team 

composition, integration, motivation, cohesion, among others. In this sense, the 

realization of this research and its results contributed to the increase of knowledge about 

factors that need extra attention when we are performing an expansion in thesoftware 

team. 

 

Key-words:Software Engineering. Human Factors. Impact of changes. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

Aengenharia de software é entendida como uma disciplina de natureza sociotécnica, 

baseada na forte interação entre fatores pessoais, sociais e técnicos (SAWYER, 2004). 

Neste contexto, o capital humano apresenta-se como fator crucial no desenvolvimento de 

projetos de software, sendo considerado, em muitos casos, como mais importante que o 

fator técnico.  

 Segundo HAZZAN & TOMAYKO, (2004) o trabalho em equipe na engenharia de 

software se destaca dentro destes aspectos, pois, mesmo que se possua os fatores técnicos, 

as questões das pessoas são fundamentais, uma vez que este trabalho envolve diversos 

fatores humanos como, por exemplo, a interação entre os membros da equipe, liderança, 

comunicação, entre outros (SHNEIDERMAN, 1980; CONSTANTINE, 2001).  

 Nesse sentido,a existência dessesfatores humanos inseridos em um ambiente 

organizacional que sofre mudanças,como por exemplo, a expansão da equipe, 

podemocasionar consequentes efeitos sobre as pessoas(EMERY;TRIST, 1965). 

 Todavia, são escassas as pesquisas que abordam especificamente o impacto 

causado pela mudança radical de tamanho de uma equipe software, em particular no caso 

de uma expansão neste tamanho. Esta escassez pode ser justificada pela complexidade da 

mensuração dos aspectos humanos envolvidos neste tipo de estudo, o que dificulta a 

obtenção de resultados práticos (FRANÇA, 2009).   

 Considerando a importância dos membros de uma equipe para o sucesso dos 

projetos de software, acredita-se que é essencial dedicar pesquisas focadas em fatores 

humanos, uma vez que o sistema de mudanças na organização proporciona efeitos sobre 

os colaboradores (HACKMAN & OLDHAM, 1975, 1976, 1980; COHEN, 1993). Portanto,este 

trabalho  buscou entender os impactos ocasionados por mudanças referente à expansão do 

tamanho de uma equipe de software. 

 Esse contexto explica a preocupação crescente sobre pesquisar os fatores humanos, 

procurando entender como eles causame/ou sofrem impactos em um contexto de 
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mudanças referente àexpansão da equipe, acreditando que o sistema de mudanças na 

organização proporcionam efeitos sobre os colaboradores (HACKMAN & OLDHAM, 1975, 

1976, 1980; COHEN, 1993). 

 Assim, esta pesquisa se destinou a realizar um estudo de caso que investigou a 

ocorrência de uma mudança na duplicação do tamanho de uma equipe de software, de 

forma a investigar os fatores humanos que sofreram impacto devido esta duplicação. Para 

isso, os dados foram analisados através da“GroundedTheory” ou Teoria Fundamentada 

(STRAUSS & CORBIN, 1990), um método de análise qualitativa que  utiliza  um  conjunto 

 de  procedimentos  sistemáticos  de  coleta  e  análise  dos   dados   para   gerar,   elaborar 

  e   validar   teorias.  

 Além disso, foi realizada uma revisão da literatura a fim de embasar os conceitos 

fundamentais envolvidos na pesquisa.Um aspecto interessante a ser observado é quenão 

foram encontrados trabalhos diretamente relacionados com esta pesquisa, enfatizando 

que além do fenômeno estudado não ser de possível simulação em ambiente de 

laboratório, também não é comum de ocorrer na indústria. Portanto, a oportunidade de 

estudar tal evento é visto como relevante, pois é uma oportunidade quase única que 

justifica a investigação desta pesquisa, mesmo na ausência de estudos relacionados. 

 

 1.1. MOTIVAÇÃO 

De acordo com McMenamin (1996) e DeMarco&Lister (1999), as pessoas possuem uma 

tendência natural para resistirem àmudanças.Desta forma, se ocorre uma expansão, em 

um determinado momento, em uma equipe de desenvolvimento de software, acredita-se 

que esta mudança pode causar impactos individuais e na equipe como um todo, e assim 

poderá afetar o sucesso dos projetos em desenvolvimento. Diante disto, este trabalho 

baseia-se nesta motivação para realizar um estudo de caso dentro deste cenário de 

mudança.  

Esta dissertação fez parte da linha de pesquisa em fatores humanos do Projeto de 

Softwareestudado, localizado no Centro de Informática (CIn)da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE). A pesquisa foi conduzida em parceria com o grupo de 

pesquisaH.A.S.E. - HumanAspects In Software Engineering(ANEXO A),queinvestiga 

temas como motivação, coesão, autogestão, personalidade, efetividade, entre 
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outros,tentando compreender como esses fatores impactam o desempenho das equipes 

de engenharia de software (FRANÇA, 2009; VASCONCELOS, 2012; JACINTO, 2010; 

MOREIRA, 2013).  

 

1.2. PROBLEMA DE PESQUISA 

Esta pesquisa foi realizadano contexto de uma equipe de desenvolvimento de software 

para dispositivos móveis de um projeto de cooperação empresa-universidade, localizada 

no Centro de Informática (CIn) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Esta 

equipe passou por mudanças significativas em relação a vários aspectos das atividades e 

tarefas de sua equipe que foram estudados e analisados neste estudo de caso. 

 Entre as mudanças ocorridas, temos a expansão do tamanho da equipe e seus 

impactos em diversos aspectos organizacionais, técnicos e humanos, como por exemplo 

aampliação da estrutura física e mudança de papéis individuais dos membros antigos da 

equipe. 

Assim, esta pesquisa buscou compreender que aspectos da equipe de software 

foram afetados diante de tais mudanças. Para isso, a seguinte questão de pesquisa foi 

definida para servir como direcionamento do estudo: “Como os membrosde uma equipe 

de software são afetados, em nível individual e em nível de equipe, pela expansãono 

tamanho da equipe?”. 

 

1.3. OBJETIVOS 

Para definir o objetivo desta pesquisa foi utilizada a ideia do método GQM (Goal-Question-

Metric) proposto por Basiliet al. (1994). 

 

 

 1.3.1. ObjetivoGeral 

Analisar aexpansãodo tamanho de uma equipe de software, com o propósito de 

identificar quais fatores impactam os membros em nível individual e em nível de 

equipe,do ponto de vista de gerentes de projeto, membrosda área de recursos humanos, 

líderes de equipe, líderes técnicos e engenheiros de software,no contexto de um projeto 
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de cooperação empresa-universidade de desenvolvimento de softwarepara dispositivos 

móveis, localizada no Centro de Informática da UFPE. 

 1.3.2. Objetivos Específicos 
 

Para que o objetivo geral desta pesquisa pudesse ser alcançado, foram definidos os 

seguintes objetivos específicos:  

 

 Descrever como o processo de expansão da equipe foi realizado;  

 Identificar qual é a natureza das mudanças originadas com a expansão de tamanho 

da equipe, em nível individual e de equipe,em um cenário real de um projeto de 

software; 

 Analisar os fatores impactados e impactantes e suas relações dentro do estudo de 

caso.  

 

1.4. ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

A dissertação está estruturada da seguinte forma: 

 Capítulo 2: apresenta a revisão da literatura contendo os principais constructos 

analisados no estudo: equipes de desenvolvimento de software, composição da 

equipe e internalização de pessoas, fatores humanos na engenharia de software e 

mudança organizacional; 

 Capítulo 3: discute o método de pesquisa e o protocolo utilizado:apresentando o 

quadro metodológico, as etapas da pesquisa, definição do caso e unidade de 

análise, considerações éticas, procedimentos de coleta e análise de dados, e 

limitações e ameaças à validade; 

 Capítulo 4: descreve o estudo de caso realizado. O capítulo inicia descrevendo o 

contexto da pesquisa. Em seguida, apresenta a preparação para coleta de dados e a 

forma como os dados foram coletados eanalisados; 

 Capítulo 5:consolida e apresenta os resultados desta pesquisa; 

 Capítulo 6:finaliza esta dissertação descrevendo as contribuições, limitações, 

perspectivas para trabalhos futuros e conclusões. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este capítulo apresenta uma visão geral sobre fatores humanos na engenharia de 

software, envolvendo conceitos importantes para um melhor entendimento da 

problemática abordada nesta dissertação e alguns campos que serão explorados durante 

a realização do estudo de caso. A Seção 2.1. apresenta as características de equipes de 

software, em seguida a Seção 2.2. apresenta a composição e a internalização de pessoas à 

equipe. Fatores humanos na engenharia de softwaresão abordadosna Seção 2.3 e 

mudança organizacional na Seção 2.4. Por fim, na Seção 2.5. está o resumo do capítulo. 

 
 

 2.1.EQUIPES DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

Equipes podem ser definidas como um conjunto de pessoas com habilidades 

complementares e que compartilham um único propósito pelo qual se consideram 

coletivamente responsáveis (SCHERMERHORN et al., 1999).  

 Segundo Carron (1993), equipe é um conjunto de indivíduos que possuem uma 

identidade coletiva, têm metas e objetivos comuns, partilham um destino comum, 

desenvolvem padrões de interação e modos de comunicação estruturados, 

exibeminterdependênciapessoale detarefa,econsideram-secomoumgrupo.  

 No contexto do desenvolvimento de software, é possível entender que o indivíduo 

e a equipe como um todo possuem papel fundamental na condução e execução das 

atividades. Conhecer a composição e comportamento da equipe é importante para 

melhorar a realização do objetivo de produzir software de melhor qualidade (MIRANDA, 

2011).    

 Sendo assim,formação e desenvolvimento de equipes são fatores importantes, que 

trazem como foco especializar-se em ter o melhor de uma equipe, a fim de garantir o 

desenvolvimento e a capacidade dos indivíduos para trabalharem juntos e resolverem 

problemas (RUSSEL, 1989).  
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 Neste sentido, precisamos dar importância para os membros que compõem a 

equipe. Laughery (1989) e Nash &Redwine (1989) apresentam revisões da literatura com 

estudos a partir do início dos anos 70, que tratam sobre a preocupação com fatores 

focados no indivíduo (identificação e desenvolvimento de habilidades, seleção de pessoas, 

atribuição de tarefas etc.), e no trabalho em equipe (estruturação, desenvolvimento, 

gerenciamento etc.). 

 Além disso, a preocupação com o gerenciamento da produtividade em projetos de 

software com foco nas pessoas tem início desde os primeiros tempos da engenharia de 

software(BROOKS, 1975; DeMARCO& LISTER, 1999). Pressman (2005) cita que a gestão 

efetiva de projetos de software precisa se preocupar com quatro “Ps”: pessoal, produto, 

processo e projeto. Ele afirma que, ao esquecer que o trabalho da engenharia de software 

é intensamente humano, o gerente dificilmente obterá sucesso na gestão de projetos.  

 Fortalecendo este raciocínio, Sommerville (2007) afirma que a equipe que trabalha 

em uma organização de software é o bem mais importante. Elas representam o capital 

intelectual e por isso é importante que os gerentes de projeto tenham em mente que se a 

organização investir nas pessoas terá o melhor retorno possível do seu investimento.   

 
 

 2.2. COMPOSIÇÃO DA EQUIPE E INTERNALIZAÇÃO DE 
 PESSOAS 

As estruturas organizacionais são geralmente baseadas na organização clássica, pois elas 

lidam com elementos essenciais em uma instituição, como por exemplo, a divisão de 

tarefas, delegação, autoridade, especialização e interdependência das partes (DAVIS; 

NEWSTROM, 1992). Esta estrutura organizacional é fundamental na tradução da 

estratégiadaorganizaçãoemação produtiva, pois é influente no poder conferida às pessoas 

na organização e afeta as suas percepções sobre os seus papéis, além de impactar a 

satisfação no trabalho. 

 SegundoPressman (2005), compor a organização do pessoal diretamente 

envolvido emumnovoprojetodesoftwareéderesponsabilidadedogerentede projeto, pois a 

melhor estrutura de equipe vai depender do estilo de gestão da empresa, da 

complexidade doproblemaedaquantidadedepessoascomsuasrespectivas aptidões.  
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Existem sete fatores de projetos que devem ser considerados quando se planeja a 

estrutura de equipes de software(PRESSMAN, 2005):  

1.  A dificuldade do problema a ser resolvido;  

2.  O tamanho dos programas resultantes;  

3.  O período durante o qual a equipe ficará junta;  

4.  O grau de modularização do problema;  

5.  A qualidade e a confiabilidade exigida para o sistema;  

6.  A rigidez do prazo de entrega;  

7.  O grau de comunicação exigido pelo projeto. 

 

Sommerville (2007) afirma que uma das atividades mais importante de um gerente de 

projeto é exatamente a fase da composição de uma equipe de software.  Em alguns casos 

excepcionais, os gerentes podem selecionar as pessoas apropriadas para um determinado 

cargo de acordo com alguns critérios de formação de equipes. Porém, geralmente, os 

gerentes de projeto não possuem esta liberdade de escolha. Algumas vezes eles têm que 

escolher apenas quem estiver disponível na empresa, ou tem que selecionar as pessoas de 

forma muito rápida, ou, ainda, possuem um limite de orçamento.  

 Ainda segundo Sommerville (2007), equipes de software variam de tamanho, 

possuindo desde duas até centenas de pessoas.  Porém, é claramente impossível que em 

uma equipe grande, todos trabalhem juntos em um único problema de forma eficiente.  

Portanto, esta grande equipe deve ser dividida em pequenos grupos, 

responsáveisporumapartedoproblema.   

 Quando pequenos grupos são utilizados, os problemas de comunicação são 

reduzidos dentro destes grupos.  Apesar disso, para integração de todos os grupos, é 

necessário realizar encontros e oficinas periodicamente. Sendo importante que cada 

grupo possua um balanceamento correto das habilidades técnicas, experiências e 

personalidades (SOMMERVILLE, 2007). 

 Dentro deste contexto, é importante ter atenção com os efeitos que podem surgir 

em decorrência à internalização de novas pessoas na equipe. Em sua pesquisa, Downieet 

al. (2004) demonstramque existem benefícios psicológicos significativos derivados de 

desenvolvimento de competências na cultura de acolhimento das pessoas à equipe, 

enquanto também é necessário manter a competência em sua cultura de origem 
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(LAFROMBOISE et al., 1993) pois, ajuda a diminuir a ansiedade (SINCLAIR, 1997) e 

proporcionam uma maior adaptação sociocultural (WARD & SEARLE, 1991). 

 Em contra partida, colocarna equipe pessoas com diferentes culturaspode não se 

traduzir em efeito positivo, uma vez que a visão bicultural pode promover conflito interno 

e comprometer o bem-estar do(s) indivíduo(s)(VIVERO & JENKINS, 1999). Além disso, 

supostamente, uma compreensão de novos padrões sociais, bem como da experiência 

pessoal, como a identificação, interação e satisfação, vão surgir a partir dessa 

internalização de pessoas na equipe (PIERCEet al., 1978). 

  
 2.3. FATORES HUMANOS NA ENGENHARIA DE SOFTWARE 
 
Entre os fatores humanos que estão presentes em equipes de software, pesquisas apontam 

a coesão como o fator mais dinâmico que ocorre dentro da equipe, de tal modo que é 

considerada como um dos fatores mais importantes para o desempenho e trabalho em 

equipes (SUGARMAN, 1999; GOLEMBIEWSKI, 1962 apud CARRON; BRAWLEY, 2000). 

 Além disso, temos a comunicação como um fator que está presente em todo o ciclo 

de vida de um projeto de software, pois, nenhum grupo pode existir sem a transferência de 

significados entre seus membros (ROBBINS, 2005). Ainda neste sentido, temos a 

motivação como uma área de teorias clássicas sugerindo que as equipes de engenharia de 

software devem ser gerenciadas e que tenham incentivospara quese motivem, sem que a 

efetividade no trabalho seja reduzida (HALL et al., 2009).  

 

2.3.1. Coesão 
 

Coesão pode ser definida como “um processo dinâmico que se reflete na tendência que 

um grupo tem em estar unido e manter-se unido na procura dos seus objetivos 

instrumentais e/ou para a satisfação das necessidades afetivas dos seus membros” 

(CARRONet al., 1998).   

 Uma das propriedades da coesão que esta definição procura realçar é a sua 

multidimensionalidade. Com isso, existem vários fatores que podem levar à necessidade 

de um grupo estar e manter-se unido (CARRON et  al.,  1998).   

Ainda segundo o autor, aceitar a proposta de que a coesão é uma construção 

multidimensional não envolve aceitação da premissa de que qualquer dimensão 
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específica está presente em quantidades iguais nos grupos. Por exemplo, uma equipe de 

trabalho aparentemente similar pode ser muito coesa socialmente, mas para ela, pode 

faltar unidade na tarefa. Portanto, é razoável esperar que uma equipe de trabalho possa 

ser unida em torno de seus objetivos de tarefa e ainda estar em conflito aberto a partir de 

uma perspectiva social. 

  Uma segunda propriedade que esta definição enfatiza é que a coesão é dinâmica. 

Em um grupo, a coesão pode mudar ao longo do tempo, de tal forma que o(s) fator(es) 

que contribuiu(iram) para o início da coesão pode(m) ser ou não importante(s) quando o 

grupo está mais maduro (CARRON et al., 1998).  

 Uma terceira propriedade é a natureza instrumental da coesão, isto é, todos os 

grupos se formam com um propósito, ou seja, grupos se formam por razões orientadas 

para uma determinada tarefa. Mesmo alguns grupos que podem ser considerados 

puramente sociais, na sua natureza têm uma razão instrumental para a sua formação 

(CARRON et al., 1998). 

 Finalmente, a quarta propriedade é o fato da coesão ter uma dimensão afetiva. 

Relações de amizade entre os membros do grupo podem estar presentes no início da 

formação do grupo e/ou podem surgir com o tempo. Mesmo em grupos altamente 

orientados para a tarefa. A coesão social geralmente desenvolve-

secomoumresultadodascomunicações, das interações sociais e instrumentais dos 

membros (CARRON et al., 1998). 

 Noconceitodefinido por Carron&Brawley (2000), existem dois conjuntos de 

percepções sociais que são desenvolvidas individualmente pelos membros do grupo, 

mastêm relação com o grupo como um todo:a percepção de um membro do grupo como 

uma totalidade e aos atrativos pessoais de um membro para o grupo. 

 

1. Percepções de um membro do grupo como uma totalidade 

Reflete auniãocomoumtodoe o grau de unificação com o grupo. Essas percepções sociais 

são chamadas de Integração do Grupo (IG), do inglês GroupIntegration. Essas percepções 

refletem os sentimentos individuais dos membros da equipe acerca da semelhança e 

proximidade dentro da equipe como umtodo. Esta proximidade pode ser em relação às 

tarefas do grupo, ou seja, Integração do grupo-tarefa (IG-T), do inglês GroupIntegration-

Task, e/ou no que reflete os sentimentos e percepções individuais dos membros da 
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equipeacercadasemelhançaeproximidadenointeriorda equipecomounidadesocial, ou seja, 

Integração do grupo-social (IG-S), do inglês GroupIntegration-Social.  

 

2. Atrativos pessoais de um membro para o grupo 

Reflete a motivação pessoal do indivíduo para permanecer no grupo, bem como 

seussentimentospessoaissobreogrupo.  As percepções sociais detidas pelo indivíduo estão 

associadas com a forma em que o grupo satisfaz as necessidades e objetivos pessoais.  

Essas percepções sociais são chamadas de Atrações Individuais para o Grupo (AI), do 

inglês Individual AttractiontotheGroup, que reflete os sentimentos individuais dos 

membros das equipes acerca do seu envolvimento pessoal com as tarefas, produtividade, 

metas e objetivos do grupo. Ela reflete também na Atração Individual para o grupo-tarefa 

(AI-T), do inglês Individual AttractiontotheGroup-Task, e/ou que avalia os sentimentos 

individuais dos membros da equipe no que se refere ao seu envolvimento.Ela também 

reflete na interação social com o grupo, ou seja, Atração Individual para o grupo-social 

(AI-S), do inglês Individual AttractiontotheGroup-Social.  A Figura 1 ilustra estes aspectos. 

 

 

Figura 1: Modelo conceitual sobre coesão de grupos. Fonte: Vasconcelos (2012), traduzido e adaptado 

deCarron e Brawley. (2000). 

 

Ainda segundo os mesmos autores, IGé a categoria que representa a proximidade e 

similaridade dentro do grupo como um todo. Enquanto que AIé a categoria que 

representa os sentimentos que motivam o indivíduo a permanecer no grupo. 

Além disso, o aspecto social pode ser visto como uma orientação geral para o 

desenvolvimento das relações sociais dentro do grupo. Assim como o aspecto da tarefa 

pode ser visto como uma orientação geral para alcançar os objetivos do grupo.CARRON et 

al.,1985). 
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2.3.2. Comunicação 
 

Para conceituar comunicação, Flora Davis (1979, p. 28) citaoprofessorRay Birdwhistell:  

 A comunicação não é como um aparelho emissor e um receptor. É uma negociação 

entre duas pessoas, um ato criativo. Não se pode medi-la só pelo entendimento 

preciso daquilo que eu digo, mas também pela contribuição do próximo, pela 

mudança em nós dois. E quando nós nos comunicamos de verdade, formamos um 

sistema de interação e reação, integrado com harmonia (Ray Birdwhistell).    

Tal visão ressalta o caráter eminentemente humano e interagente do processo 

comunicativo, destacando seu aspecto social.  Entretanto, existem várias interferências 

que podem limitar a compreensão damensagemnuma comunicação,podendoimpedi-

laporcompleto,filtrarpartedelaouaindalheatribuirum sentidoerrôneo.  De um modo geral, 

estas barreiras podem ser classificadas como de tipos: pessoal, física ou semântica 

(DAVIS; NEWSTROM, 1992). 

 Barreiras pessoais são oriundas das emoções, dos valores pessoais ou de maus 

hábitos de escuta. Frequentemente envolvem uma distância psicológica ou separação 

emocional entre as pessoas.Barreiras físicas são as interferências concretamente 

estabelecidas no ambiente em que corre a comunicação como barulho, distância 

físicaentreaspessoas, paredes etc.Elasnormalmentesãodefácilidentificação. Por fim, As 

barreiras semânticas advêm das limitações dos símbolos utilizados nas comunicações, 

os quais possuem diversos significados, onde, a escolha incorreta do significado causa 

malentendido.  

 Dentro deste contexto, entendemos que a comunicação precisa ser efetiva dentro 

da organização, pois representa importante contribuição para o sucesso de trabalhos em 

equipe. Sendo assim, fatores organizacionais afetam o esforço da comunicação (SEAMAN 

& BASILI, 1997), podendo ajudar ou atrapalhar a forma como os agentes (humanos e 

organizacionais) interagem determinando a efetividade das comunicações. Por exemplo:  

 

 As pessoas necessitam de menos tempo para comunicar-se quando há maior 

familiaridade entre elas e quando trabalham fisicamente mais próximas; 

  A cultura individual e a organizacional podem facilitar ou dificultar a efetividade 

das comunicações; 
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 Interações em reuniões ou envolvendo muitas pessoas tendem a exigir maior 

esforço para a comunicação; 

 Interações entre pessoas de diferentes níveis hierárquicos (“distância” 

organizacional) exigem maior esforço de comunicação; 

 A própria disposição física do ambiente de trabalho interfere nos padrões de 

comunicação entre as pessoas: ela pode favorecer o isolamento ou a interação 

entre as pessoas, estimulando a troca de ideias, experiências e a formação de 

grupos sociais.   
 

Nesse sentido, para que a comunicação seja efetiva em projetos de software, existe a 

necessidade prioritariamente de comunicações horizontais e que devem ter seus 

ambientes adequados a isto, de modo flexível, mesmo se inseridos em uma organização 

hierárquica. Este é um aspecto que o gerente de projetos deve estar atento, sob pena de 

enfrentar dificuldades inclusive no trânsito das comunicações formais (LOURENÇO, 

2011). 

 Segundo David (1995), estranhamente o nível de comunicação é frequentemente 

criticado comoinsuficienteouincompletoeistoocorreemtodososníveis organizacionais. 

“Pessoas geralmente acreditam que elas pessoalmente se comunicam adequadamente. 

Contudo, o funcionamento como um todo é considerado deficiente”, afirma o autor. 

 Nesse sentido, em um ambiente de comunicação gerenciada, cada empregado é 

estimulado a tornar-se um comunicador, a fim de integrar-se através da rede de 

comunicação com a equipe. Assim, o objetivo organizacional é que toda comunicação seja 

contributiva e positiva, não uma mera reação à instrução, rotinaemresponder.  

Paraisto,oambientedeveserde 

encorajamento,haverprocedimentosoumecanismosconhecidos que permitam a 

comunicação de matérias e possuir incentivos ao relato e contribuição (DAVID, 1995).  

 

2.3.3. Motivação em equipes de Engenharia de Software 
 

Segundo Beecham et al. (2007), a motivação é um fenômeno complexo, e  do ponto de 

vista teórico, relativamente pouco se sabe sobre os determinantes, mecanismos e 

consequências da motivação no contexto da engenharia de software. Entretanto, do ponto 
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de vista prático, a compreensão dos processos de motivação individual e na equipe têm 

implicações importantes para a melhor forma de liderar e gerenciar equipes e os 

indivíduos que a compõem (CHEN & KANFER, 2006). 

Neste cenário, temos que a motivação de um profissional é um fator que pode ter 

impacto direto na sua produtividade no trabalho (CHEN & KANFER, 2006).Um problema 

recorrente na literatura que aborda o tema é a confusão que se faz da motivação com os 

fenômenos de entusiasmo, satisfação, conforto, alegria, necessidade, desejo, atitude, 

vontade, instinto e fé (BERGAMINI, 1998; Da SILVA & FRANÇA, 2011).  

No entanto, motivação é distinta destes constructos porque ela é intrínseca à 

pessoa pela sua capacidade de gerar um comportamento sustentável (DA SILVA & 

FRANÇA, 2011). A seguir, a Figura 2 ilustra a representação da motivação. 

 

 

Figura 2: Conceito de motivação. Fonte: França (2009), elaborado a partir de Todorov e Moreira (2005). 

 

Na engenharia de software, motivação é reconhecida como um potencial fator chave de 

sucesso para os projetos de software (SHARP et al., 2008). Assim, estudos nesta área 

podem ser justificados tanto pela dificuldade de mensuração dos aspectos humanos e 

sociais envolvidos, quanto pela dificuldade de se obter resultados práticos (FRANÇA, 

2009).  

 Segundo Sharp et al. (2008), as características  do engenheiro   de   software, 

apresentadas na Tabela 1 são divididas em duas categorias que expressam suas 

características individuais e suas necessidades. Estas características são medidas pela 

personalidade individual e por fatores ambientais ou de contexto. 
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Tabela 1: Características de engenheiros de software. Motivadores intrínsecos e extrínsecos. 

Fonte: França (2009), traduzido de Sharp et al. (2008). 

Características do engenheiro de software 

Engenheiros de software são: 

Orientados ao crescimento 

Introvertidos 

Autônomos 

Orientados à realização 

Tecnicamente competentes 

Negociáveis 

Criativos 

E tem necessidade de: 

Variedade 

Desafio 

Identificação com o grupo  

Supervisores competentes 

Feedback 

Contribuir 

Envolvimento com objetivos pessoais 

Estabilidade (geográfica e organizacional) 

 

Dessa forma, com base nas características de engenheiros de software e devido à 

importância do tema motivação nas organizações, e mais especificamente na engenharia 

de software, Beecham et al., (2007) em seus estudos têm explorado e traçado um 

panorama sobre o conhecimento do que motiva engenheiros de software, o que os 

desmotiva e quais os modelos de motivação existentes. 

 Freitas & Belchior (2006) utilizaram como base as práticas do People Management 

CapabilityMaturityModel (P-CMM) para avaliar quais delas seriam as mais e menos 

motivadoras para engenheiros de software, e como estas práticas eram tratadas em 

empresas de desenvolvimento. Os principais benefícios de se ter uma equipe motivada, 

segundo eles, seriam basicamente: retenção da equipe (combate à rotatividade), entrega 

do produto no prazo e aumento da produtividade. 

 A seguir, a Tabela 2 ilustra os fatores que são motivadores para o engenheiro de 

software. Em seguida, a Tabela 3 ilustra os fatores desmotivadores para engenheiros de 

software. 

 

 

 

Tabela 2: Fatores de motivação. Fonte: França (2009). 

Traduzido e adaptado de Beecham et al. (2007). 

MOTIVADORES 
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Benefícios, recompensas e incentivos financeiros; 

Desenvolvimento pessoal (oportunidade de treinamento, especialização etc.); 

Variedade de trabalhos (fazer um largo uso das suas habilidades); 

Perspectivas de carreira (promoção ou plano de carreira); 

Empowerment(onde responsabilidades são atribuídas às pessoas, ao invés de tarefas ); 

Bom gerenciamento; 

Sensação de pertencimento (relações amigáveis com colegas de trabalho); 

Balanceamento do trabalho com a vida pessoal; 

Trabalhar em empresas de sucesso (estabilidade financeira); 

Participação, envolvimento, trabalho em equipe; 

Receber feedback (emitir informações e opiniões sobre o desempenho do colaborador); 

Reconhecimento pessoal (não necessariamente financeiro); 

Equidade (tratamento igualitário da equipepor parte da gerência); 

Identificação com a tarefa (interesses pessoais no trabalho) 

Autonomia (liberdade para gerenciar suas próprias tarefas); 

Condições de trabalho apropriadas; 

Confiança/Respeito; 

Trabalho desafiador; 

Ambiente estável; 

Recursos suficientes; 

Segurança no trabalho; 

Significado do trabalho (fazer contribuições significativas para a vida das pessoas); 

Condições de trabalho apropriadas; 

Resolução de problemas; 

Mudança constante; 

Experimentar coisas novas; 

Aplicação de boas práticas de engenharia de software; 

Participação em todo ciclo de vida do projeto; 

Exercitar a criatividade. 

 

 

Tabela 3: Fatores de desmotivação. Fonte: França (2009). 

Traduzido e adaptado de Beecham et al. (2007). 

DESMOTIVADORES 

Risco; 

Estresse; 
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Inequidade (reconhecimento baseado em fatores subjacentes); 

Terceirização do trabalho mais interessante; 

Sistema de recompensas injusto; 

Falta de oportunidade de crescimento; 

Falta de identificação com o trabalho; 

Falta de comunicação; 

Salário abaixo do mercado; 

Metas e objetivos que não são realistas, prazos mentirosos; 

Mau relacionamento com usuários ou colegas de trabalho; 

Ambiente de trabalho pobre, falta de investimentos e recursos; 

Gerenciamento ruim, reuniões que são perda de tempo; 

Má qualidade do produto; 

Falta de influência na tomada de decisões. 

 

Além disso, com base nos estudos de Hackman & Oldham (1974; 1975), Chang Júnior & 

Albuquerque (2002) e Davis &Newstrom (2004) afirmam que há três fatores que 

influenciam fatores humanos. Estes fatores são denominados estados psicológicos 

críticos e são definidos como: conhecimento e resultados do seu trabalho; 

responsabilidade percebida pelos resultados do seu trabalho e; significância percebida do 

seu trabalho.  

           Os estados psicológicos críticos são processos individuais que não podem ser 

influenciados durante o gerenciamento do trabalho, portanto, é preciso determinar 

propriedades do trabalho que sejam passíveis de avaliação e mudança, e que possuam 

influência direta nos estados psicológicos críticos. Estes recebem a denominação de 

dimensões essenciais do trabalho (CHANG JÚNIOR & ALBUQUERQUE, 2002).  

           Há também fatores secundários que influenciam nas dimensões do trabalho e nos 

resultados, denominados resultados pessoais do trabalho. Eles são definidos como: 

motivação interna ao trabalho; satisfação geral com o trabalho; satisfação com a sua 

produtividade e absenteísmo/rotatividade. Por fim, existe a necessidade de crescimento 

individual, que se correlaciona diretamente com as dimensões essenciais do trabalho e os 

resultados pessoais do trabalho. Seguindo essa linha de raciocínio, Hackman &Oldham 

(1974; 1975) propõem um modelo que possui dimensões do trabalho como fator de 
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entrada, em seguida, recebe influencia os estados psicológicos e resultam em efeitos 

pessoais no trabalho (FIGURA 3). 

 

 

Figura 3:Modelo de qualidade de vida no trabalho de Hackman e Oldham. 

Fonte: Adaptado de Hackman e Oldham (1974) 

 

 2.4. Mudança Organizacional 
 

Uma organização é uma entidade constituída por dois ou mais grupos que têm uma 

cabeça administrativa comum a partir do nível de produção do sistema e seus membros 

também compartilham um conjunto comum de metas, pelo menos em parte (INDIK, 

1963).  

 Além disso, as organizações estão cada vez maiores e buscam sobreviver ao longo 

do tempo (CAPLOW, 1957). Assim, existem fatores que devem ser considerados para se 

chegar ao tamanho considerado "ótimo" de uma dada organização, entretanto, aumentar 

o tamanho da organização acarreta em alguns problemas na sociedade 

industrialenvolvendoaspectos humanos (INDIK, 1963). 

 Nesse sentido, vários grupos de escritores têm se interessado nos efeitos de 

organizações que aumentam de tamanho em relação a seus membros, pois, 
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segundoSimmel (1902),aumentar o tamanho de uma organização, trás efeitos estruturais 

que são impostos sobre a organização e sobre o grupo. 

 Assim, a importância do tamanho de grupo para determinar a qualidade e a 

quantidade de interações entre os seres humanos é reconhecida como um importante 

assunto de estudo (REVANS, 1958). Entre algumas pesquisas, existem as quefazem 

referência ao tamanho da equipe (BIFFL & HALLING, 2003), a alocação de papel de acordo 

com a personalidade (GORLA & LAM, 2004) e habilidades dos indivíduos (SMITH et al. 

2001). Em todas essas pesquisas é investigado como esses fatores se comportam em 

equipes de engenharia de software.  

 Assim, entendemos que os aspectos estruturais do tamanho da organização podem 

ser afetados pelo tamanho e funcionamento das equipes, bem como pelas atitudes e 

comportamentos dos membros que estão nesta organização (REVANS, 1958), o que torna 

necessário uma atenção maior para gerenciar mudanças e minimizar possíveis impactos. 

 Além disso, LUCENA (2009) demonstra que a composição de equipes na área de 

desenvolvimento de software é um fator que pode contribuir significativamente tanto 

para o sucesso quanto para o fracasso dos projetos. Apesar destas visões, ainda existem 

poucos estudos que se dedicam a exemplificar modelos de composição destas equipes. 

 

 2.5. RESUMO DO CAPÍTULO 

A visão geral apresentada neste capítulo permite ter uma ideia de algumas características 

de equipes de software e os fatores humanos que podem sofrer impactos quando ocorre 

uma expansão na equipe. A seguir, iremos abordar o método de pesquisa utilizado para 

guiar o estudo. 
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3. MÉTODO DE PESQUISA 

 

 

Este capítulo foi extraído do protocolo de pesquisa(ANEXO A) e apresenta a metodologia 

adotada. A Seção 3.1 descreve o quadro metodológico e a Seção 3.2apresenta as etapas da 

pesquisa. Na Seção 3.3 apresenta a definição do caso e da unidade de análise. As 

considerações éticas são apresentadas na Seção 3.4. A Seção 3.5 aborda os procedimentos 

de coleta de dados e a Seção 3.6 aborda os procedimentos de análise dos dados. A Seção 

2.7 apresenta as limitações e ameaças à validade. Por fim, a Seção 3.8apresenta o resumo 

destecapítulo. 

 

 3.1. QUADRO METODOLÓGICO 
 

 

Seguindo as orientações de Marconi &Lakatos (2004), a escolha do método depende dos 

recursos disponíveis e do seu alinhamento com as questões de pesquisa. Dessa forma, foi 

escolhido um conjunto de estratégias a fim de que a questão de pesquisa e os objetivos 

traçados neste trabalho fossem alcançados. A seguir, estão descritas as estratégias: 

 Quanto à natureza da pesquisa: 

A natureza desta pesquisa é aplicada, pois objetiva gerar conhecimento dirigido à 

explicação ou solução de problemas oriundos da prática da engenharia de software. 

 

 Quanto à abordagem e metodologia:  

Foi adotado um método indutivo, apoiado em uma metodologia qualitativa (MARCONI 

& LAKATOS, 04).  Segundo os mesmos autores, o método indutivo observa os fenômenos, 

descobre e generaliza a relação entre eles. Além disso, investiga e interpreta aspectos 

mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano, apurando 

opiniões e atitudes explícitas e consistentes, através de instrumentos estruturados como 

entrevistas.  
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 Quanto ao propósito:  

Segundo Runeson& Host (2008), a metodologia de pesquisa tem finalidades diferentes e 

destacam quatro tipos de propósitos de uma pesquisa: exploratório, descritivo, 

explicativo e pesquisa de melhoria.  De acordo com os seus propósitos, esta pesquisa pode 

ser classificada como exploratória e descritiva, pois tem como característica principal 

descobrir e descrever o que está acontecendo e quais os fatores causam impacto devido à 

expansão da equipe, a fim de buscar novas ideias, gerar hipóteses e teoria para os 

fenômenos pesquisados.  

 

 Quanto aos métodos de procedimentos:  

Para esse trabalho, o método de procedimento adotado foi o estudo de caso único e 

significativo (YIN, 2002) suportado por etnografia (ROBINSON; SEGAL; SHARP, 2007). 

Quando considerado um estudo de caso é considerado único e significativo, Yin (2002) 

destaca que este estudo possui poucas chances de ocorrer com frequência e justifica-se 

realizar a pesquisa neste local, pois, o caso é visto como algo atípico, sendo significante 

investigar suas causas. Este método de pesquisa possui atenção voltada para o caso como 

uma unidade de análise, que pode ser um indivíduo, o papel desempenhado por um 

indivíduo, uma organização, um pequeno grupo, uma comunidade ou até mesmo uma 

nação.   

 

 Quanto ao caso:  

Para este trabalho de pesquisa, o estudo de caso foi realizado na equipe de 

desenvolvimento de software para dispositivos móveis de um projeto de cooperação 

empresa-universidade, localizada no Centro de Informática da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE).  

 

 Quanto ao design, coleta de dados e triangulação: 

A pesquisa possuiu mais de uma fonte de dados e a coleta ocorreu em diferentes ocasiões, 

onde a pesquisadora esteve em contato direto com os sujeitos e coletou dados em tempo 

real (RUNESON, 2008). 
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 3.2. ETAPAS DA PESQUISA 

Para a realização desta pesquisa, foi seguido um guideline de condução de um estudo caso, 

seguindo as cinco etapas que são apresentas por Runeson& Host (2008): 

1. Desenho (Design) do estudo, com a finalidade de definir os objetivos e planejar o 

estudo de caso; 

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 através da utilização dos instrumentos e protocolos, 

dados são coletados e preparados para a fase de análise;  

4. Análise de dados, quando os dados são analisados em busca de respostas às 

questões de pesquisa, além de propiciar a formulação de uma teoria fundamentada 

em dados; 

5. Relatório de resultados, consolidando as descobertas/conclusões da pesquisa. 

 

Inicialmente, na fase de design, foi realizado um estudo do referencial teórico, definição 

dos objetivos e questão de pesquisa. Além disso, foram selecionados os participantes e 

escolhido o método de pesquisa adequado para o problema em questão.  

 Posteriormente, na preparação para coleta de dados foram selecionados os 

instrumentos de coleta de dados, onde foi realizada a elaboração do roteiro de entrevista. 

Em paralelo a esta atividade, a pesquisadora, através de observações não estruturadas, 

elaborou o roteiro de observações estruturadas que foi utilizado durante o estudo. 

 Na fase de execução de coleta de dados foram realizadas as entrevistas e 

observações estruturadas. Para passar à fase de análise, alguns áudios foram transcritos 

pela pesquisadora, a fim de possuir mais contato com os dados e os demais foram 

transcritos através de contratação de profissionais.   

 A análiseutilizou técnicas de codificação originadas na Teoria 

Fundamentada(GroundedTheory) e os dados foram triangulados com dados coletados 

ementrevistase observações. Por fim, na fase de resultados,foi gerado um modelo de 

impacto. A Figura 4 resume os passos realizados para o desenvolvimento desta pesquisa. 
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Figura 4: Etapas da pesquisa. Fonte: Elaboração própria. 

 

DESENHO 

PREPARAÇÃO  

COLETA DOS DADOS 

ANÁLISE DOS  DADOS 

RESULTADOS 
 
 

 

Definir 

objetivos 

Definir 

questões de 

pesquisa Escolher 

método de 

pesquisa 

Selecionar 

instrumentos 

de pesquisa 

Coletar 

dados 

Tratar dados 

Categorizar fatores de 

impacto 

Triangular dados 

Pesquisa 

bibliográfica 

Elaborar 

modelo de 

impacto 



36 

 

 

 

 3.3. DEFINIÇÃO DO CASO E DA UNIDADE DE ANÁLISE 

 

Um ponto importante no planejamento de um estudo de caso é a definição do caso e da 

unidade de análise. O caso pode ser um indivíduo, um grupo de pessoas, um evento ou 

uma entidade (YIN, 2005; RUNESON & HOST, 2008). Nesse sentido, Yin (2005) orienta 

que a definição do caso e da unidade de análise está relacionada à forma como foram 

definidas as questões de pesquisa. Assim, esta pesquisa selecionou os participantes de 

forma intencional (Yin, 2002), pois, para avaliar os impactos da expansãona equipe 

estudada, todas as pessoas envolvidas no processo foram os sujeitosdo estudo. 

Na engenharia de software um caso pode ser um projeto de desenvolvimento de 

software, uma tecnologia, um indivíduo, um grupo de pessoas, um processo, uma política 

ou uma regra organizacional. Da mesma forma, o projeto, indivíduo e grupo podem 

também constituir a unidade de análise do estudo de caso (RUNESON & HOST, 2008).  

 Yin (2005) diferencia esses projetos entre: holístico (unidade única de análise) ou 

incorporado (múltiplas unidades de análise), bem como, projetos de caso único ou 

projetos de casos múltiplos. Assim, conforme ilustra a Figura 5, podemos ter quatro 

tipos resultantes de projetos de estudo de caso:  

1. Projetos holísticos de caso único;  

2. Projetos incorporados de caso único;  

3. Projetos holísticos de casos múltiplos;  

4. Projetos incorporados de casos múltiplos.  

 

De acordo com as descrições acima, este trabalho é um estudo de caso holístico de caso 

único. Holístico, onde a unidade de análise é a equipe de engenharia de software, 

objetivando estudar os impactos em todas as pessoas envolvidas na equipe. Caso único, 

onde é considerada a organização como caso representativo onde se deseja investigar o 

fenômeno.   
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Figura 5: Tipos básicos de projetos de estudos de caso. Fonte: Yin (2005). 

 

 

3.4. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 
 

As pesquisas na engenharia de software cada vez mais se utilizam de pessoas como fonte 

para obter dados através de vários instrumentos tais como: entrevistas individuais, 

grupos focais, utilização de um determinado software, entre outros (FELIX, 2010). 

 Para este estudo, foi realizado o esclarecimento aos participantes sobre o 

propósito, objetivos, privacidade/sigilo da informação e da identidade dos participantes, 

bem como a voluntariedade da participação, tendo como base o Termo de Consentimento 

de Livre Esclarecimento (TCLE), seguindo a resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), que regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos.Os 

esclarecimento e consentimento foram realizados verbalmente e devidamente gravados 

com a permissão dos participantes (APÊNDICE B). 
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 Assim, para esta pesquisa, a empresa que participou do estudo foi apelidada de 

CASO a fim de prezervar sua identidade. 

 

3.5. PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 
 

Coletar dados significa reunir as informações que serão úteis para dar respostas às 

questões de pesquisa avaliadas no início do estudo. Nesse sentido, a fim de maximizar os 

benefícios a partir de fontes disponíveis de evidência, esta pesquisa seguiu os princípios 

definidos por Yin (2002), onde aborda que no método de estudo de caso os dados podem 

ser obtidos mediante análise de entrevistas e observação.  

 Assim, os resultados obtidos no estudo de caso devem ser provenientes da 

convergência ou da divergência dessas diversas fontes de dados.Para entender melhor 

como foi aplicado cada um dos instrumentos de coleta, os mesmos são detalhados a 

seguir: 

 

 3.5.1.  Entrevistas Semiestruturadas 
 

A coleta de dados através de entrevistas é importante em estudos de caso. O diálogo entre 

o pesquisador e o(s) sujeito(s) é orientado por um conjunto de perguntas da entrevista, 

baseadas no tema de interesse no estudo de caso. Isto é, as perguntas da entrevista são 

baseadas nas questões de pesquisa formuladas. Entrevistas podem, por exemplo, ser 

dividida em não estruturadas, semiestruturadas e totalmenteestruturadas (ROBSON, 

2002). 

 As perguntas podem ser abertas, ou seja, permitindo e convidando a uma ampla 

gama de respostas e questões do entrevistado, ou fechadas, oferecendo um conjunto 

limitado de respostas alternativas (RUNESON, 2009).Além disso, o pesquisador deve 

seguir um conjunto de questões previamente definidas, mas ele o faz em um contexto 

muito semelhante ao de uma conversa informal (BONI & QUARESMA, 2005), podendo 

trocar a ordem das perguntas quando for necessário, sem que afete o sentido do roteiro 

(MERRIAN, 2009).  
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 Assim, para esta pesquisa, usamos entrevistas semi-estruturadas com base em 

Merrian (2009) que utiliza elementos de investigação com perguntas orientadas a 

backgroud, opinion, experience, feeling, sensorye knowledge.  

 

 Background: visão geral do entrevistado como idade, escolaridade, tempo de 

trabalho, cargo, entre outros; Este tipo de questão focou apenas no papel exercido 

pelo colaborador, tendo em vista que os demais dados foram fornecidos pela 

própria Organização. 

 Opinion:o interesse do pesquisador é obter a opinião ou crença referente a alguma 

coisa por parte do entrevistado; 

 Experience:são questões para obter informações de comportamento ou 

experiência do entrevistado; 

 Feeling: foca na dimensão afetiva humana do participante, quando o entrevistador 

procura adjetivos como respostas, exemplo: alegria, medo, comprometimento, 

timidez, distração 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:visa obter do participante o seu conhecimento sobre alguma situação. 

 

Segundo Marconi &Lakatos (2004, p. 278), entrevistas são utilizadas quando o principal 

interesse do pesquisador é reconhecer o significado que o entrevistado dá aos fenômenos 

de sua vida cotidiana. Dessa forma o objetivo das entrevistas foi realizar um levantamento 

dos fatores que impactaram os indivíduos e a equipe como um todo, devido à expansão da 

equipe.   

 

 3.5.2.  Observações 
 

Esta técnica consiste em observar as interações sociais entre ossujeitos. A aplicação desta 

técnica permite a extração de provas que não foram obtidas a partir de métodos e 

confirmação da evidência capturada usando outros métodos de coleta de dados (YIN, 

2002).  
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 Segundo Shull  et  al. (2001),  estudos  de  observação  são  úteis  para  obter  um  

entendimento  minucioso  sobre como um novo processo é aplicado. Técnicas de 

observação podem ser utilizadas para entender práticas de trabalhos (SEAMAN, 1999). 

 

3.6. PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS DADOS 

O procedimento de análise de dados é conduzido de forma diferente para pesquisas com 

abordagens quantitativas e qualitativas, e o emprego das duas formas pode ser relevante 

dependendo da natureza dos dados analisados nos estudos de caso (YIN, 2005; RUNESON 

& HOST, 2008).   

  Nesse sentido, segundo Miles &Huberman (1994), a análise dos dados na pesquisa 

qualitativa gerencia palavras, linguagem e significados e objetiva derivar conclusões de 

forma clara, sistêmica e evidenciada a partir dos dados (RUNESON & HOST, 2008).  

 SegundoRuneson&  Host  (2008)  e  Seaman  (1999)  os  métodos  de  uma análise  

de  dados  qualitativos podem  ser  divididos em duas  categorias,  as  quais podem  ser  

utilizadas  em estudos  de caso. Sendona  maioria  das vezes  utilizada uma combinação 

destes métodos, a fim de fundamentar os resultados baseados e evidenciados a partir dos 

dados.   

 Geraçãode  teoria:  são  geralmente  usadas  para  extrair  de  um conjunto de 

anotações de campo,  uma declaração ou proposição fundamentada   pelos   dados.   

Adeclaração   é   primeiramente construída  a  partir  de  algum  trecho  das  

transcrições,  e  então refinadas,   modificadas   e   elaborados   sobre   outras   

passagens relacionadas,  que  são  encontradas  e  incorporadas.  Muitasvezes, 

essas  proposições são  usadas como  hipóteses  a  serem  testadas. Estesmétodos   

são   frequentemente   chamados   de   “groundedtheory”  ou  teoria  fundamentada  

nos  dados,  pois  as  teorias  ou hipóteses geradas são fundamentadas nos dados. 

 Confirmação da teoria: São técnicas que podem ser usados para confirmarque  

uma  hipótese é realmente verdadeira, por exemplo, através  da  análise  de  mais  

dados.  Triangulaçãoe  replicação  são exemplos dessa abordagem de confirmação 

da hipótese. 
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 Assim, para a realização da análise das entrevistas, foi utilizada a abordagem de 

teoria fundamentada dos dados, do inglês GroundedTheory (STRAUSS & CORBIN, 1990). 

Esta abordagem é uma metodologia utilizada na pesquisa qualitativa e muito aceita por 

pesquisadores qualitativos (FLICK, 2009; STRAUSS & CORBIN, 2008). 

 Além disso, esse é um processo flexível e dinâmico, onde o pesquisador evolui a 

sua análise e interpretação dos dados de forma criativa oscilando entre os três tipos de 

codificação: aberta, axial e seletiva (FLICK, 2009; STRAUSS & CORBIN, 2008). 

 

 3.6.1. GroundedTheory 
 

GroundedTheory  (ou  teoria  fundamentada  nos  dados)  é  um  método  de  pesquisa 

qualitativa  que  utiliza  um  conjunto  de  procedimentos  sistemáticos  de  coleta  e  

análise  dos   dados   para   gerar,   elaborar   e   validar   teorias   substantivas   sobre   

fenômenos essencialmente  sociais,  ou  processos  sociais  abrangentes  (BANDEIRA DE 

MELLO  & CUNHA 2003). 

 Nesse sentido, 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 coleta de dados.  Após essa transcrição é iniciado 

o processo de codificação (aberta, axial e seletiva).  Os três tipos do processo de 

codificação devem ser encarados como formas diferentes de tratar os dados (FLICK, 2009; 

STRAUSS & CORBIN, 2008). 

 

 Codificação Aberta 

Assim, após a transcrição das entrevistas, o processo de análise inicia com a codificação 

das entrevistas e em seguida, a codificação das notas de campo. De acordo com Seaman 

(1999), neste processo ocorre a geração de códigos para passagens de informações que 

são relevantes para descrever conceitos, características ou ideias que são interesse do 

estudo. 

A codificação aberta envolve a quebra, a análise, a comparação, a conceituação e a 

categorização dos dados. Segundo BANDEIRA DEMELLO & CUNHA (2006), nas fases 

iniciais da codificação aberta, o pesquisador explora os dados examinando que lhe parece 
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relevante devido à leitura intensiva dos textos.  Na fase de codificação aberta, os eventos 

são agrupados em códigos, também chamados derótulos. 

 Os códigos gerados podem ser classificados como: códigos de primeira ordem, 

diretamente associados às citações (chamados códigos in vivo1); e códigos abstratos ou 

teóricos, associadosaoutroscódigos, sem necessariamente estarem ligados a alguma 

citação. Também na codificação aberta, é realizada a criação de categorias que agregam os 

códigos para reduzir o número de unidades com que o pesquisador irá trabalhar.   

 Esses pedaços de texto que foram transcritos recebem um conceito, que é um 

nome que os representa dentro do contexto da pesquisa ou códigos in-vivo, podendo ser 

uma palavra, uma linha, uma frase ou um parágrafo que foi conceituado a partir da 

identificação nos dados de incidentes, ideias, eventos, atos, acontecimentos ou fatos.  

(STRAUSS & CORBIN, 2008; FLICK, 2009). 

 A identificação de conceitos, linha por linha, é onde se consome mais tempo. 

Porém, para início de uma pesquisa é a forma mais indicada, pois o pesquisador ainda 

está se acostumando com os dados e isso o ajuda e estimula a entender o que está 

acontecendo. 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 e 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 é identificado como uma categoria. Categorias são conceitos mais abstratos 

derivados dos dados que representam um fenômeno (STRAUSS &CORBIN, 2008; FLICK, 

2009).  

 Ao final da codificação aberta o resultado dever ser uma lista de códigos e 

categorias com suas propriedades e dimensões.   Para complementar, o pesquisador pode 

se utilizar de memorandos e anotações a fim de explicar e registrar suas observações e 

pensamentos sobre cada categoria gerada. A seguir, na Figura 6 é ilustrada a forma como 

esta técnica foi utilizada para extrair os rótulos e os conceitos de partes do texto.  
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Figura 6: Codificação aberta. Fonte: Strauss e Corbin (2008).  

Traduzido e adaptado por Carneiro (2011). 

 
 

 Codificação Axial 

Esta etapa corresponde ao processo de montagem dos dados a partir dos rótulos gerados 

na fase anterior. Segundo Shull et al. (2007), na codificação axial as relações entre 

conceitos e categorias de interesse são identificados.  

 Após a identificação de categorias conceituais pela codificação aberta, a codificação 

axial examina as relações entre as categorias que formam as proposições da teoria 

substantiva (BANDEIRA DE MELLO & CUNHA 2006). Explicitam-se causas e 

efeitos,condiçõesintervenienteseestratégiasdeação,emproposições que devem ser 

testadasnovamentenosdados.  

  As relações entre os códigos, segundo GLASER (1992), podem ser definidas pelo 

próprio pesquisador. Na linha proposta por STRAUSS & CORBIN (1998), essas relações 

formam o que os autores denominam de paradigma: condições causais, intervenientes, 

consequências e estratégias de ações/interações. 

 O objetivo é relacionar as categorias resultantes da codificação aberta às suas 

subcategorias, a fim de ter poder explanatório sobre os fenômenos. Entretanto, no lugar 

de representar um fenômeno, as subcategorias têm a capacidade de responder as 

seguintes perguntas sobre os fenômenos:“de que forma?”, “quando?”, “como?”, “por quê?”, 

“para que?”, “com que consequências?” etc. 

                                                                                                                                                                                        
1
 Códigos in vivo:nome dado pelo analista para um rótulo, evento, acontecimento ou ideia identificado no 

texto. Pode ocorrer através da imagem ou dos significados que estão contidos dentro do contexto do estudo 
ou o nome é retirado diretamente das palavras do informante (STRAUSS e CORBIN, 2008). 
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 Ao identificar essas subcategorias, começa-se a descobrir relações entre as 

categorias e contextualizar melhor o fenômeno (STRAUSS & CORBIN, 2008; FLICK, 2009). 

Dessa forma, a partir da identificação do relacionamento entre as categorias e associação 

com suas subcategorias junto com a utilização do mecanismo paradigma, o pesquisador 

começa 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 &Corbin (2008) dão o nome de “hipóteses”.  

 As hipóteses são 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). 

 O processo de construção da teoria envolve o registro e acompanhamento das 

análises e ideias que surgem desde o início das atividades, inclusive as observações 

realizadas pelo pesquisador. Esse registro pode ser feito através de memorandos ou em 

diagramas.  

 

 Codificação Seletiva 

Essa fase do processo tem como objetivo integrar e refinar as categorias anteriores a fim 

de descrever uma teoria final. Para essa fase, é importante a identificação da categoria 

central. A codificação seletiva refina todo o processo identificando a categoria central da 

teoria, com a qual todas as outras estão relacionadas. Nesse sentido, a descrição da teoria 

ocorre através da identificação e do relacionamento dessa categoria central com as 

demais categorias identificadas em todo o processo (STRAUSS & CORBIN, 2008). 

 A categoria central (core category) deve ser capaz de integrar todas as outras 

categorias e expressar a essência do processo social que ocorre entre os envolvidos.  Esta 

categoria central pode ser uma categoria existente, ou uma nova categoria pode ser 

criada. 

 A categoria central, também chamada de 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 
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capacidade de reunir e de se relacionar com as outras categorias e assim tem um poder 

explanatório ao seu redor.  

 Segundo Strauss &Corbin (2008) e Flick (2009), 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?”.  

  Após essa 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, a essa história emerge a teoria final da pesquisa 

(STRAUSS& CORBIN, 2008).  

 Uma vez seguida esta 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 inclusive voltar a campo para 

isso. No refinamento da teoria, podem-se encontrar excessos de dados e conceitos 

estranhos que nunca foram desenvolvidos, quando isso é verificado, esses excessos 

devem ser deixados de lado (STRAUSS&CORBIN, 2008).  

 A validação do esquema teórico desenvolvido, o qual emergiu a partir 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.  Outro 

procedimento é contar a história desenvolvida aos participantes da pesquisa ou solicitar 

que os mesmos leiam a fim de verificar como a história se ajusta e se está adequada.  

 Evidentemente a história não vai estar adequada em todos os aspectos de todos os 

casos, pois é uma redução e abstração dos dados. Porém, de uma forma geral, os 

participantes devem se reconhecer na história lida (STRAUSS & CORBIN, 2008).  

 

3.7. TRIANGULAÇÃO 

De acordo com Eisenhardt (1989), a análise de dados é o coração da construção de teorias 

proveniente dos estudos de caso, sendo a última etapa da fase de codificação.  Segundo 

Merriam (2009), para uma análise mais intensiva de um estudo de caso, todas as 

informações sobre o caso devem ser mantidas juntas: dados ou transcrições de 

entrevistas, anotações, relatórios, gravações, entre outros documentos importantes 
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utilizados. Todo este material precisa ser organizado de uma maneira que eles sejam 

facilmente acessados quando necessário.  

 A necessidade de triangulação é óbvia quando se baseiam principalmente em 

dados qualitativos, que é mais amplo e mais rico, mas menos precisos que os dados 

quantitativos. No entanto, é também relevante para os dados quantitativos, por exemplo, 

para compensar erros de medição ou modelagem (RUNESON, 2009). Assim,para esta 

pesquisa, a abordagem utilizada foi de triangulação que utilizou dados de entrevistas e 

observações. As partes do texto abaixo mostram um exemplo de como a triangulação de 

dados foi realizada em trechos que tratavam da categoria Subgrupo: 

 

 

 Entrevista: 

 

“Antes a equipe era pequena e a divisão dos grupos era quase imperceptível. 

Assim, era meio que todo mundo junto, todo mundo conversava com todo 

mundo, mesmo que você não tivesse no mesmo projeto, você às vezes ajudava 

outra pessoa, que tá no teu projeto. E hoje cada projeto é como se fosse 

totalmente independente, sabe? Você nem vê muito a pessoa dando “pitaco” 

naquele outro projeto. Tá muito mais com grupinhos individualistas que não 

se falam direito.” P002_a (Subgrupo) 

 

 Observação: 

 

(...) no final da manhã, 11h45, as pessoas já se mobilizam para o almoço (isso 

é repetitivo e sempre vejo os mesmos pequenos grupos com cerca de 6 

pessoas) uma parte almoça fora, e pelo que vi nas entrevistas, eles vieram por 

indicação de um colega da equipe. Percebi também que outra parte é 

autonominada de “grupo dos marmiteiros” e combinam entre eles através de 

uma lista de email para trazem almoço e sobremesa. Outra parte é o pessoal 

que atua como designers, eles normalmente saem para almoçar, mas só 

almoçam com os próprios designers e com um estagiário(...)Pesquisadora 

(Subgrupo) 
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3.8. LIMITAÇÕES E AMEAÇAS À VALIDADE 

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

necessitam de uma verificação quanto a 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, 2005; 

RUNESON & HOST, 2008). Assim, apesar da preocupação em utilizar um quadro 

metodológico rigoroso, esta pesquisa possui algumas limitações.   

 Nesse contexto, a literatura apresenta diferentes formas de tratar os aspectos 

referentes às ameaças a validades, no entanto, essa pesquisa escolheu uma classificação 

abordada por Yin (2005), o qual o autor identifica algumas táticas para lidar com essas 

ameaças, conforme ilustra a Figura 7: 

 

 

Figura 7: Táticas de estudo de caso para testes de projeto. 

Fonte: Felix (2011) adaptado de Yin (2005). 

 

 Validade de constructo: se refere à capacidade de estabelecer medidas corretas 

para os conceitos que estão sob estudo e que o mesmo se propõe a medir. Para 

aumentar a validade de constructo nessa pesquisa foram utilizadas várias fontesde  

evidências:  entrevistas  com  engenheiros  de  software,  gerentes  de projeto,  

membros de Recursos Humanos e líderes de equipe, além de documentação.  
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Alémdos  registros  das observações. Baseadasnestas  informações  também  foi  

realizada  a  triangulação  das informações. 

 

 Validade interna: esse aspecto verifica a relação e o estabelecimento causal, onde 

um estudo é internamente válido quando as condições e contextos estão 

diretamente ligados aos resultados e efeitos sofridos por uma variável dependente.  

Tratar essa validade significa verificar se os fatores resultantes são consequências 

de condições e contexto relacionadas no estudo. As táticas para tratar o aspecto da 

validade interna, estão especificamente noprocedimento  de  análise  de  dados,  no  

qual  essa  pesquisa  utilizou  “GroundedTheory” como  método  para  construção  

dos  resultados  bem  como  o tratamento de explanações concorrentes. 

 

 Validade externa: esse aspecto de validade se refere ao quanto é possível 

generalizar os resultados e descobertas do estudo para outro domínio. Para 

verificar a capacidade de generalização dos resultados obtidos nessa pesquisa com 

outros estudos de caso, o tratamento adotado foi o estabelecimento de um 

protocolo único. 

 
 Confiabilidade: Strauss &Corbin (2008) alertam que em pesquisas qualitativas a 

capacidade de reproduzir fenômenos sociais sob as mesmas condições originais 

pode ser difícil, pois é impossível reproduzir as mesmas condições em que os 

dados foram coletados. Considerando esta situação, os autores fornecem uma 

forma de repensar a questão da confiabilidade, onde ao se seguir os mesmos 

procedimentos, técnica de coleta de dados e condições similares, os resultados 

devem chegar a uma mesma explicação teórica, ou auma muito similar. Assim, 

como tática para aumentar a confiabilidade foi elaborado um protocolo do 

estudode  caso,   detalhando   os   procedimentos   e   técnicas   adotadas   nessa 

pesquisa. 
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3.9. RESUMO DO CAPÍTULO 

Este capítulo apresentou a metodologia utilizada nesta pesquisa, citando o quadro 

metodológico, etapas da pesquisa, definição do caso e unidade de análise, considerações 

éticas, procedimento de coleta e análise dos dados e limitações e ameaças à validade. O 

Capítulo 4 vai apresentar como o estudo de caso foi realizado. 

  



50 

 

 

 

4. ESTUDO DE CASO 

 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a análise e síntese dos dados, descrevendo os 

resultados e respostas para as questões de pesquisa. NaSeção4.1, encontra-se o contexto 

da pesquisa. A Seção 4.2 apresenta apreparação para coleta de dados. A coleta de dados é 

apresentada na Seção 4.3 e na Seção 4.4 é descrita a fase de análise dos dados. Por fim,a 

Seção 4.5 apresenta o resumo do capítulo. 

 

4.1. CONTEXTO DA PESQUISA 
 

O projeto estudado foi iniciado em 2005, possuindo inicialmente um quadro de apenas 06 

pessoas.Sua criação ocorreu através de um convênio, regido pela Lei de Informática 

(8.248/91) e firmado entre o Centro de Informática da UFPE e uma empresa 

multinacional do mercado de dispositivos móveis e eletroeletrônicos em geral.  Este 

convênio surgiu com o objetivo central de desenvolver a cooperação em pesquisa e 

desenvolvimento na área de tecnologia com foco em aplicações que agreguem valores aos 

dispositivos móveis da empresa, sendo dividido em três subprojetos: 

1. Test Center: realização de testes de rede em handsets, objetivando a redução 

do tempo de lançamento de produtos com qualidade no mercado; 

2. Mobile Application Center (MAC): equipe estudada nesta pesquisa, cujo foco é 

a criação e desenvolvimento de aplicações inovadoras embarcadas que 

agreguem valor a equipamentos mobile; 

3. ItSolutions(ITS): criação e desenvolvimento de novas aplicações desktop 

corporativas. 

Toda a comunicação do CASO é realizada através do Instituto de Desenvolvimento de 

Informática da multinacional. A localização física deste Instituto é numa cidade da região 
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Sudeste. A responsabilidade deste Instituto é intermediar e acompanhar as entregas 

realizadaspela UFPE relativas à execução do projeto.  

O CASO possui ainda parceria com a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 

Universidade Federal de Pernambuco (FADE-UFPE) que é a intermediária financeira dos 

recursos do convênio, pagamentos de salários e bolsas.  

 No topo do organograma está a Coordenação Geral do Projeto, composta por dois 

professores do CIn, que realiza atividades de planejamento e comunicação estratégica 

com a diretoria da multinacional, acompanhamento das atividades dos gerentes do 

Projeto. O Projeto também é apoiado pelo Setor Administrativo que é composto pelas 

áreas de recursos humanos e finanças.  

 Outra área de apoio é o Suporte de Tecnologia da Informação (TI), que realiza 

atividades referentes à parte de infraestrutura adequada para dar suporte ao 

desenvolvimento. Cada um dos três subprojetospossui um gerente responsável.Assim, 

com base na hierarquia existente na organização, existe um organograma que representa 

esta estrutura e é ilustrado na Figura 8: 

 

 

Figura 8:Estrutura geral do convênio. Fonte: adaptado de documentos do projeto.  

Elaboração: gerente de projetos. 

 

 

 Contexto da Equipe antes da expansão: 

Para esta pesquisa, a equipe estudada é referente ao MAC. Além da macroestrutura 

descrita anteriormente, esta equipe possui uma estrutura particular. Antes da expansão, a 

equipe possuía apenas um produto no mercado, chamado de SMB (<onde o ‘S’ 
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corresponde ao nome da empresa patrocinadora >Mobile Business ) e era composta de 

duas células de desenvolvimento denominadas : Produção Groupwaree Desenvolvimento. 

            Na célula Produção Groupware, a forma de trabalho funcionava dividida em duas 

sub-equipes, entre elas: SMB ClientSupport (CSC) que trabalhava com o suporte ao 

cliente do produtoePorting SMB, correspondendo à portabilidade do produto. 

            A célula de Desenvolvimento do MAC trabalhava com a estrutura de Novos 

Projetos, sendo subdividida em duas subequipes que podiam desempenhar atividades de 

desenvolvimento de produtos ou prospecção e inovação de produtos 

conceitos/protótipos chamados de Novos Produtos.  

 A organização desta célula era dinâmica, orientada a demanda/projeto, permitindo 

integrantes atuarem tanto no desenvolvimento de aplicações, como também na inovação 

de ideias para os produtos-conceito. 

  Toda esta organização era composta por 02 membros de Recursos Humanos (RH) 

e por 15 colaboradores, agrupadas conforme a necessidade do projeto, entretanto, para 

cada célula existia o papel fixo de líderes. Estas duas, correspondendo à parte de 

desenvolvimento. Esta representação é ilustrada na Figura 9. 

 

 

 

 

Figura 9: Estrutura organizacional da equipe antes da expansão. 

Fonte: adaptado de documentos do projeto. Elaboração: gerente de projetos 

 

 Contexto da equipe para a expansão 

Para realizar a expansão, a equipe foi estruturada para compor quatro células de 

desenvolvimento, onde cada célula ficou responsável por desenvolverum produto 

diferente. Com isso, foi verificada a necessidade das equipes trabalharem de forma mais 
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autônoma, como unidades de projeto independentes. Para isso, foi necessário adotar 

algumas medidas para compor cada uma das células: 

 Promover alguns colaboradores antigos ao cargo de liderança, a fim de duplicar 

a capacidade de desenvolvimento que antes eram de duas células e passaram 

para quatro células; 

 Mesclar recursos da equipe atual com a equipe novata, para manter a cultura 

local e minimizar a dificuldade dos novatos à adaptação na forma de trabalho; 

  Balancear os níveis de conhecimento dos colaboradores, de forma que as 

competências e carências fossem supridas; 

  Compor perfil de Engenheiros Sênior, Pleno e Junior; 

 Criar a área de design; 

 Criar o papel de consultor técnico. 

Assim, neste novo modelo, a estrutura das células passou a ser composta idealmente por 

06 perfis agrupados mediante competências, habilidades técnicas e quantidade de 

demanda das aplicações acordadas para desenvolvimento.  

 Entre estes perfis estão os líderes de equipe com capacidades de liderança de 

projeto e que, se possuírem habilidades técnicas, podem atuar também no perfil de 

liderança técnica. Caso este profissional não tenha este tipo de habilidade, o papel de 

líder técnico será preenchido por outra pessoa que esteja capacitada para preencher o 

perfil.  Desta forma,para o caso de líderes que não possuem esses dois perfis, a célula fica 

composta por dois líderes, um com perfil gerencial e outro com perfil técnico.               

 Além disso, foram criadas duas áreas transversais de apoio para darsuporte às 04 

células. Na composição destas áreas transversais está um Arquiteto de software para 

realizar consultorias técnicas e um Designer UX (User Experience). Os profissionais que 

ocupam estes papéis podem dar suporte em todas as células.  

 Por fim, cada célula também é composta por Engenheiros de software que 

passaram a ser diferenciados pelos perfis de Sênior I,II,III e IV, Pleno I,II,III e IV, e Júnior 

I,II,III e IV. Eventualmente, as células também podem conter alguns estagiários (alocados 

como engenheiros de software). A Figura 10 apresenta resumidamente esta estrutura. 
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Figura 10: Composição das células depois da expansão.  

Fonte: adaptado de documentos do projeto. Elaboração: gerente de projetos. 

 

 

4.2. PREPARAÇÃO PARA COLETA DE DADOS 

Esta pesquisa utilizou dois tipos de instrumentos para realizar coleta de 

dados:entrevistas e observações. Inicialmente, através de observações não estruturadas 

foram surgindo dúvidas sobre o motivo de ocorrerem determinadas situações no 

ambiente. Assim, perguntas foram elaboradas paraembasaro roteiro de entrevista para a 

equipe antiga (APÊNDICE E), bem como um roteiro de observações estruturadas 

(APÊNDICE G) que serviram como guia durante a pesquisa. 

 Após a elaboração do roteiro de entrevista para a equipe antiga,os demaisroteiros 

foram elaborados, entre eles, o roteiro da equipe novata (APÊNCIDE F), roteiro de 

entrevista da gerência de projetos (APÊNDICE C) e o roteiro para os membros de recursos 

humanos (APÊNDICE D). A diferença entre eles é a existência de perguntas mais 

específicas sobre cada tipo de perfil dos participantes, levando em consideração a posição 

hierárquica deles dentro da empresa. 

   

4.3. COLETA DOS DADOS 

Esta seção aborda as principais etapas realizadas durante a coleta de dados. Oestudo teve 

duração de 10 (dez) meses, iniciando em outubro de 2011 e sendo finalizada em julho de 

2012. Inicialmente, foram realizadas as observações não estruturadas com a equipe e com 

base nos dados destas observações, foi elaborado o roteiro de entrevistas e um roteiro de 

observação. Assim, inicialmente esta seção apresenta a caracterização da população,o 

processo de execução das entrevistas e observações.  
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 4.3.1. Caracterização da população 

Com a expansão, a equipe ficou composta por 32 colaboradores. Assim, esta pesquisa 

envolveu todos os 32 colaboradores da equipe, entre eles: 17 colaboradores que já 

estavam na equipe antes da expansão (para esta pesquisa, chamados de colaboradores 

antigos).  

 Estes colaboradores estão caracterizados por 01 gerente de projeto, 02 membros 

de RH, 04 líderes de equipe, 03 líderes técnicos, 01 designer e 06 engenheiros de software. 

Além disso,existem 15 colaboradores que entraram na equipe (chamados de 

colaboradores novatos), entre eles,03 designers e 12 engenheiros de software.  

 As demais informações demográficas estão disponíveis no APÊNDICE A. Assim, a 

fim de preservar a identidade dos participantes da pesquisa, aleatoriamente foram 

atribuídos códigos para cada um dos participantes. Estes códigos variam entre P001 a 

P033. Além disso, existe um identificador_a para caracterizar equipe antiga e um 

identificador _n para caracterizar equipe novata (APÊNDICE A). 

 

 4.3.2. Execução das Entrevistas 
 

 

As entrevistas foram realizadas entre o mês de novembro de 2011 a janeiro de 2012.  

Inicialmente, ogerente de projeto informou aos participantes que existiria uma pesquisa 

envolvendo fatores humanos. Em seguida, a pesquisadora enviou por e-mail uma planilha 

solicitando que os colaboradores informassem o melhor dia e horário para participar das 

entrevistas. Com base nas respostas, outro e-mailfoi enviado com um convite confirmando 

o dia e hora da entrevista. 

 Ao todo, foram entrevistados os 32 membros da equipe, individualmente, na 

seguinte sequência:os colaboradores antigos, colaboradores novatos, gerente de projetos 

e de recursos humanos. 

 Todas as entrevistas individuais foram conduzidas na sala de reunião do próprio 

CASO. No início da entrevista eram apresentados os objetivos da pesquisa, a política de 

confidencialidade e participação voluntária. Após a ciência destas informações,os 

colaborador informava se estava de acordo em participar da entrevista.  

 O Termo de Aceite (APÊNDICE B) foi realizado de forma verbal e registrado 

através de um gravador. Nesse sentido, a pesquisadora solicitava autorização verbal para 
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gravar as entrevistas e se permitido, as entrevistas eram gravadas. Nenhum colaborador 

se recusou a participar das entrevistas e as informações demográficas estão disponíveis 

no APÊNDICE A. 

 Durante as entrevistas, o material utilizado foio equipamento de gravação para 

armazenar os áudios, roteiro, papel ofício e caneta, caso a pesquisadora quisesse tomar 

nota de algum momento importante da entrevista.  

 No total foram somadas aproximadamente 25 horasde áudio dos colaboradores 

antigos e aproximadamente 13 horas dos colaboradores novatos. Totalizando 

aproximadamente 38 horas de áudio, que foram devidamente transcritas para 

documentos no Microsoft Word. 

 A entrevista mais rápida foi a de um colaborador novato P004que durou 

aproximadamente 32 minutose a entrevista mais longa foi de 02 horas e 43 minutos, do 

colaborador antigo P022. 

A pesquisadora iniciou o processo de transcrição. Entretanto, devido à longa 

duração dos áudios das entrevistas,foi necessária a terceirização de serviços para finalizá-

las. Todas as transcrições foram realizadas no prazo de aproximadamente 10 meses, 

durante os meses de fevereiro de 2012 até o mês de novembro de 2012, que 

resultaramem958páginastranscritascomorelatosdas entrevistas de todos os 

participantes. 

À medida que os áudios eram transcritos, os textos foram sendo codificados e 

analisados usando a ferramenta NVivo 8.0, a fim de que os resultados se tornassem de 

fácil visualização no momento da análise e fornecessem informações relevantes para 

responder a questão de central de pesquisa. A descrição de todas as ferramentas 

utilizadas estádisponível no APÊNDICE A. 

 

 

 4.3.3. Execução das Observações 
 

Além das entrevistas, foi utilizada a técnica de observação durante o período de 16 de 

outubro de 2011 a 29 de fevereiro de 2012. O uso deste métodoocorreu de forma que a 

pesquisadora registrou inicialmente, de forma não estruturada, todos os momentos que 

lhe parecessem “estranhos” (seguindo a orientação dos métodos baseados em etnografia), 

bem como fatores que se repetiam no ambiente. Os resultados destas observações 
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serviram como base para a elaboração do roteiro estruturado (APÊNDICEG), que foi 

construído contendo questionamentos para responder a questão de pesquisa.  

 A estratégia adotada para realizar os momentos de observação ocorreude tal 

forma que a pesquisadora foi alocada em duas células de desenvolvimento, junto com a 

equipe (observação não participante). Inicialmente, foi alocada no final do corredor da 2ª 

célula, juntamente com os engenheiros de software. Devido à estrutura física do ambiente, 

esta alocação possibilitava visualizar todos os demais engenheiros das células. 

 Posteriormente, foi alocada em outra célula mais afastada, junto com osdesigners.O 

posicionamento físico desta célula ficava afastado do restante da equipe, o que 

impossibilitava um pouco a visualização das demais células e a pesquisadora precisava 

ficar mais atenta para coletar informações. A alocação nas células pode ser visualizada na 

Figura 11: 

 

 

 

Assim, para este estudo, as observações foram registradas em notas, capturando as 

principais informações e atividades direcionadas por aspectos de estudo, quais sejam dia-

a-dia de trabalho, reuniões e eventos sociais. Seguindo inicialmente a forma não 

estruturada e posteriormente, observando os dados conforme o roteiro de observações 

estruturadas (APÊNDICE I).  

 As notas foram registradas em tempo real com detalhes que o observador pode 

lembrar (YIN, 2005). Assim, os dados foram coletados e analisados de forma sistemática, 

permitindo a captura de comportamentos e interações em primeira mão (SHULL et al., 

2007).   

Figura11: Local de observação. Fonte: Elaboração própria. 
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4.4. ANÁLISE DOS DADOS 

Após a fase de coleta e transcrição dos dados das entrevistas, esta pesquisa iniciou o 

processo de análise utilizando técnicas de codificação originadas na Teoria 

Fundamentada (GroundedTheory)(STRAUSS & CORBIN, 1990). Nesse sentido, para 

organizar os dados coletados, conceitos iniciais e subsequentes categorias que foram 

identificadas com a rotulação dos trechos das transcrições, utilizou-se uma hierarquia a 

fim de agrupar os rótulos à medida que surgiam.   

 Assim, para organização dessa hierarquia, criou-se uma estrutura tomando como 

base a questão de pesquisa. Além disso, estruturou-se o perfil do participante, onde foram 

divididos em colaboradores mais antigos ao projeto, bem como colaboradores novatos. 

Por fim, dentro de cada divisão foram categorizados os momentos mapeados da 

entrevista onde se destaca o antes,durante e depois da expansão. Dessa forma, à 

medida que os códigos e as categorias apareciam, eles eram organizados em cima das 

questões de pesquisa.  

 A Figura 12 apresenta uma ilustração desta hierarquia definida logo no início do 

processo de codificação com o auxílio da ferramenta Nvivo8. Assim, iniciou-se a 

codificação aberta.   

 

 
Figura 12: Estrutura para categorização dos conceitos. Fonte: Elaboração própria. 
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 4.4.1. Codificação Aberta 
 

Para esse registro, foram selecionadas partes dos textos, e relacionados a um 

determinado tipo de palavra que serviu como rótulo para passar à próxima fase. Ao final, 

todos os dados foram comparados para identificar semelhanças, diferenças e graus de 

consistência de significado entre eles. Este processo passou por uma revisão, a fim de 

avaliar a segurança dos rótulos gerados, finalizando a quantidade de 26 categorias, sendo 

19 da equipe antiga e 07 da equipe novata, bem como 69 rótulos, sendo 55 da equipe 

antiga e 14 da equipe novata. 

 Nesse sentido, como forma ilustrativa, a Figura 13 apresenta o processo de 

codificação aberta. Segundo Strauss &Corbin (2008), essa apresentação é uma forma de 

auxiliar os leitores a obter informações e visualizar como se desenvolveu o processo 

analítico do estudo. Os rótulos apontam para a categoria composição da equipe. 

  

 

Figura 13: Ilustração dos rótulos e categorias. 

 

Através da análiseforam encontrados os rótulos “indicação de amigos” e “seleção por 

indicação”.  Estes rótulos surgem porque os textos nos levam a entender que antes da 

equipe expandir, ocorreramindicações dos veteranos para o processo de seleção, por 

exemplo: 

 RÓTULO INDICAÇÃO POR AMIGOS: 

 

“Muita gente indicou amigos, então existia uma expectativa muito grande dos 

amigos, não é? Deles com relação aos amigos. Aí eles me mandavam, eles 

perguntavam...porque se você indica o seu lugar, o lugar que você trabalha 

pra vir, é porque você gosta do lugar que trabalha.”P030_a 
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 4.4.2. Codificação Axial 
 

Conforme descrito anteriormente, a codificação axial é o processo que em geral acontece 

depois da codificação aberta. Assim, para apresentar os principais resultados obtidos 

desta fase, serão descritos os memorandos descrevendo a evolução e refinamento 

dashipóteses que são resultantes do estabelecimento das ligações e relacionamentos 

entre as categorias que emergiram da codificação aberta.  

 Para que as hipóteses sejam geradas, voltamos ao texto a fim de identificar suas 

principais ideias, por exemplo, através da passagem do texto demonstrado na Seção 4.1.1. 

podemos entender que existiu  “indicação de amigos”: 

 

HIPÓTESE:Indicar  amigos  durante  a  seleção,  além  de  ser  uma  

demonstração  de  que  o colaborador gosta de trabalhar neste local, 

permite que os colaboradores antigos fiquem  na expectativa de 

trabalharem com as pessoas que foram indicadas por eles. 

 

Para elaborarmos nossa hipótese com a indicação de amigos durante a seleção, 

percebemos a seguinte passagem: “Muita gente indicou amigos...”. Além disso, percebemos 

que a indicação é uma demonstraçãode  que  o colaborador gosta de trabalhar neste local: 

“... porque se você indica o seu lugar, o lugar que você trabalha pra vir, é porque você gosta 

do lugar que trabalha...”. Por fim, este fenômeno resulta emexpectativa de trabalhar com 

as pessoas indicadas, que pode ser visualizada em: “... existia uma expectativa muito 

grande dos amigos, não é?...”. 

 
 

 4.4.3.Codificação Seletiva 

Esta terceira etapa evidencia a geração da teoria através do levantamento das categorias 

mais importantes entre os fatores que causaram impacto, bem como os fatores que 

sofreram este impacto durante o processo de expansão.  Assim, para os resultados 

apresentados nas fases anteriores desta pesquisa, é evidenciado que a equipe passou por 

três momentos diferentes dentro do processo de expansão. Eles estão classificados em 

antes, durante e depois da expansão.  
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 Dessa forma, esta terceira fase reuniu as principais categorias que foram citadas 

até o momento e em seguida, realizou uma leitura rigorosa das citações das categorias 

para que fossem identificados os relacionamentos entre estas, fazendo com que fosse 

possível chegarmos à categoria central que será a base dessa teoria gerada.   

 A categoria que foi identificada como central foi expansão da equipe.Apesar 

disso, antes de realizar a relação das demais categorias com esta categoria central, houve 

a necessidade de representar cada um dos momentos vivido pela equipe. Este fator se 

justifica devido à existência de categorias essenciais que surgem em cada um destes 

momentos e que, separadamente, também são entendidos como teorias. Veremos estes 

dados no Capítulo 5. 

 

4.5.  RESUMO DO CAPÍTULO 

Este capítulo apresentou as etapas para a elaboração e execução do estudo de caso, tais 

como: contexto da pesquisa, preparação para coleta de dados, coleta de dados e análise 

dos dados. O Capítulo 5 apresentará os resultados da pesquisa. 
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5. RESULTADOS 
 

 

Este capítulo apresenta o núcleo de nossa teoria fundamentada sobre a expansão de uma 

equipe de software. A teoria explica que este processo apresenta fatores que são 

impactantes, bem como os respectivos fatores impactados.  

 Apesar de existirem algumas evidências diferentes e particulares para cada tipo de 

equipe, alguns fatores se mostraram em comum,tanto para a equipe antiga como para a 

equipe novata, conforme descrito nas próximas seções deste capítulo. 

 Durante as passagens dos dados, aparecerão três pontos finais (...) que indicam 

uma pausa, enquanto três pontos seguidos por espaços (...) indicam combinando duas 

frases se referindo ao mesmo contexto, mas derivados de diferentes partes da entrevista. 

  

5.1. EQUIPE ANTIGA 

Esta seção descreve as três etapas identificadas durante o processo de análise. Para a 

equipe antiga foram identificados três importantes momentos que contribuíram para o 

processo de expansão. O primeiro momento é definido como antes da expansão. Aqui 

foram identificados fatores como:“composição da equipe”, “promoção” dos colaboradores 

antigos, “ausência de tempo” para treinar novos líderes, processo de “indicação”e 

alterações do “espaço físico” para acomodar as pessoas. 

 O segundo momento é definido como durante a expansão, que apresentou fatores 

como ausência de “treinamento”, dificuldade dos novos lideres para “gerir a equipe”, 

“formação de grupos”, “clima da equipe” e “mudança de atividade” dos novos líderes. Por 

fim, a terceira fase é definida como depois da expansão e apresentou fatores como 

“motivação”, “feedback”,“integração”, “comunicação”,“conhecimento da equipe”, 

“sobrecarga” e “coesão”. 
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 5.1.1.Antes da expansão 

Inicialmente, a gerência de projetos e a equipe de recursos humanos receberam a notícia 

que o CASO passaria por uma expansão no tamanho de sua equipe e que a entrada destes 

novos colaboradores deveria ser realizada no menor tempo possível. Assim, eles 

efetuaram algumas medidas, chamadas de ações preparatórias, a fim de tentar realizar 

esta expansão, apesar da ausência de tempo. 

 Entre as ações preparatórias, foram realizadas promoções de alguns membros da 

equipe antiga que passaram a líderes de equipe e alteração na estrutura física do CASO, a 

fim de acomodar todas as pessoas. Além disso, para que as atividades fossem 

desempenhadas da melhor forma, também foi realizada uma alteração na composição da 

equipe, que passaria a atuar em células de desenvolvimento e necessitaria de ser 

composta com colaboradores antigos e novatos. 

 Por fim, para realizar o processo de seleção, a equipe pediu os colaboradores 

antigos que realizassem a indicação de pessoas que gostariam de trabalhar na equipe e 

que acreditassem que não afetariam negativamente a qualidade do trabalho e nem o clima 

da equipe.  

 
 

 5.1.1.1.  Ausência de tempo 
 

A ausência de tempo para realizar a contratação de novas pessoas para compor a equipe 

acarretou em uma ausência de treinamento dos colaboradores que foram promovidos 

para assumir o novo cargo.  

 

Falta de tempo para realizar treinamento aos 

novos líderes 

 

a) Falta de tempo para realizar treinamento dos novos líderes 

HIPÓTESE: Realizar a promoção de pessoas sem que haja uma preparação adequada 

através de treinamento, influencia a existência de problemas com a gestão de pessoas. 

Esse fator poderia ser evitado se as pessoas tivessem recebido o treinamento adequado 

AUSÊNCIA DE 
TEMPO 

ESTRUTURA 

FÍSICA 
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para assumir o novo cargo. Além disso, por se tratar de um processo de expansão, a 

preparação adequada dos líderesfacilitaria a recepção da equipe novata: 

“Então, a gente promoveu líderes que não tavam preparados para ser líderes, 

isso gerou problema. Ainda tá gerando, na verdade. A gente precisa dar um 

treinamento agora em junho, maio-junho a essas pessoas. Isso era pra ser 

feito antes, mas não tinha tempo pra fazer isso. Se tivesse feito preparação 

dessa equipe, dessas pessoas talvez tivesse sido, tenha sido, tinha sido mais 

fácil receber as outras e gerenciar e essas pessoas novas que tavam entrando 

também”.P030_a 

 

“...estava sentada em minha baia, quando percebi que P002_a (líder) e P005_a 

(líder) estavam aparentemente inquietas, como passar do tempo, através dos 

comentários das pessoas da baia, percebi que estava ocorrendo problemas 

para conseguir gerenciar a reunião com a equipe, pois existiam atividades  

que P008_a precisava passar para eles, porém, ocorreu algum conflito em 

relação a atualização de informações que o SIDI precisava...”.Pesquisadora. 

 

“... segui até a sala de convivência para pegar um café, P017_a (líder) estava 

comentando com P002_a (líder) que precisava ter um treinamento para que 

ela pudesse entender melhor como proceder com suas atividades...” 

Pesquisadora. 

 

 5.1.1.2. Composição da equipe 
 

Para que a chegada dos novos colaboradores não resultasse em divisão de equipe novata 

e equipe antiga, foi realizada uma alteração na composição da equipe, onde foi 

elaboradoum mapeamento das baias para que fossem compostas porcolaboradores 

novatas e antigos, a fim de mesclá-los.Além disso, foi realizada a divisão dentro de cada 

célula de trabalho considerando a habilidade dos colaboradores. Dessa forma, as equipes 

ficariam dinâmicas e mudariam com o passar do tempo, pois as pessoas mudariam de 

equipe. 
 

 
Mapeamento de baias  

Mudança da equipe na célula  

Mesclagem de novatos e antigos 

  

COMPOSIÇÃO DA 
EQUIPE 
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a) Mapeamento de baias 
 

HIPÓTESE: Mapear as baias informando onde cada pessoa da equipe ficaria 

posicionada,permiteque as pessoas se misturem o máximo possível: 

 

“Uma coisa que eles fizeram foi do tipo [“a partir do dia tal a gente vai fazer a 

mudança, vai trazer o mapa de baias com a indicação do nome nas novas 

cadeiras pra vocês se misturarem e tal”]”. P007_a 

 

“... são 10h05, todas as pessoas seguiram para a reunião no auditório. 

Aproveitei para fazer um passeio pelos corredores e olhar as características 

das baias.É visível que em alguns trazem objetos pessoais, canecas e fotos, 

porém, vi que todos trabalham com os computadores da empresa e cada baia 

possui o nome dos colaboradores... ”Pesquisadora 

 

“No início eu não conhecia todas as pessoas, mas hoje percebi quem é novato e 

quem é antigo... uma coisa que me chama a atenção é que eles estão 

misturados nas baias...” Pesquisadora  

 
 

b) Mudança da equipe na célula 

 

HIPÓTESE: Estruturar uma equipe que muda à medida que os projetos são finalizados é 

um fator quepode auxiliar para conhecer mais as outras pessoas da equipe, além de ser 

uma oportunidade de ampliar o conhecimento, aprendendo novas coisas: 

 

“As equipes, elas mudam...existe uma realocação das pessoas. é legal por um 

lado, deveria ser, porque as pessoas conhecem outras pessoas, não fica só no 

mesmo grupinho, trabalhando da mesma forma, não. Eu tô sendo realocada, 

então eu conheço outras pessoas de forma mais intensa, trabalho de outra 

forma, aprendo outras coisas que não aprenderia se tivesse no mesmo grupo o 

tempo todo”.P030_a 

 
 

 

 

“..já tem cerca de dois meses que iniciei as observações e as pessoas das baias 

mudaram de lugar, isso me chamou a atenção... percebi que elas se foram por 

que algumas mudaram de projeto e seguiram para próximo ao restante da 

equipe... ”Pesquisadora 
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c) Mesclagem de novatos e antigos 

HIPÓTESE: Organizar o espaço físico para misturar novatos e antigos permite que as 

pessoas se conheçam mais facilmente,iniciando um processo de integração entre eles: 

 

“Houve organização física do pessoal, pra tentar misturar o pessoal novo com 

o pessoal antigo.” P007_a 

 

“Teve a questão da organização física do pessoal, pra tentar misturar o 

pessoal novo com o pessoal antigo. Pra não... porque se botasse todo mundo 

novo num canto, todo mundo antigo no outro, ia ficar dois grupos de pessoas 

que não se conhecem. E a gente teve essa preocupação de tentar misturar o 

máximo fisicamente na estrutura do projeto”.  P014_a 

 

“Eles tentaram pegar as células da forma que ficasse com algumas pessoas 

que eram antigas, misturando esse pessoal com as pessoas novas. Isso foi a 

preocupação de não deixar que eles ficassem todo mundo junto, assim, eles 

juntos e nós juntos. Então, assim, eles misturaram pra cada pessoa que tava 

chegando sentar junto de alguma pessoa que já tava antes pra ir se 

integrando com o projeto, esse tipo de coisa.” P006_a 

 

“No início eu não conhecia todas as pessoas, mas hoje percebi quem é novato e 

quem é antigo... uma coisa que me chama a atenção é que eles estão 

misturados nas baias.” Pesquisadora  

 
 
 

 5.1.1.3. Indicação 

O processo de seleção foi realizado considerando a indicação de pessoas conhecidas dos 

colaboradores antigos da equipe. 

 

Indicação de amigos 

Seleção por indicação 

 
 
 
 

INDICAÇÃO 
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a)Indicação de amigos 

HIPÓTESE: Indicar amigos durante a seleção,além de ser uma demonstração de que o 

colaborador gosta de trabalhar neste local,permite queoscolaboradores antigos fiquemna 

expectativa de trabalharem com as pessoas que foram indicadas por elas: 

 

“Muita gente indicou amigos, então existia uma expectativa muito grande dos 

amigos, não é? Deles com relação aos amigos. Aí eles me mandavam, eles 

perguntavam...porque se você indica o seu lugar, o lugar que você trabalha 

pra vir, é porque você gosta do lugar que trabalha.”P030_a 

 

“Existem alguns grupinhos de pessoas que se conhecem desde a época de 

escola. Saindo para almoçar hoje com P009_a, P004_n, P010_a, P013_a, 

P003_a, P019_n e outras pessoas que são de pesquisa, foi comentado que eles 

são amigos fora do projeto há muito tempo... ”Pesquisadora 
 
 
 

 

b)Seleção por indicação 
 

HIPÓTESE: Contratação por indicação permite a integraçãodesde a primeira semana e a 

formação de grupos para almoçar fora da empresa uma vez que as pessoas já 

sãoconhecidas entre si: 

 
“Como teve indicação...tinha muita gente que já se conhecia. Então, uma 

semana depois tava tudo tranquilo, o pessoal tava bem integrado, almoçando 

junto, cada um sabia o seu grupo de almoço, já tinha se dividido.” P014_a 

“... a impressão que tenho é que as pessoas já se conhecem há muito tempo. 

Toda vez que existem reuniões de pessoas no aniversariante do mês ou até 

mesmo na sala de convivência, as pessoas interagem e conversam sobre 

diversos assunto abertamente como se todo mundo tivesse intimidade... ” 

Pesquisadora 

 
 
5.1.1.4. Estrutura física 
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Para realizar o processo de expansão da equipe foi necessário alterar a estrutura física do 

ambiente, realizando reforma de ampliação do espaço a fim de conseguir acomodar todas 

as pessoas. Além de realizar uma alteração no posicionamento de baias. 

Alteração da estrutura física  

Pessoas em baias afastadas 

Reforma no ambiente  

Posicionamento de baias 

 

 
a) Reforma no ambiente 

HIPÓTESE: Processo de reforma faz com que as pessoas que trabalham no local fiquem 

separadas fisicamente: 

 

“Ehh, a coisa, o pessoal, na época tava em reforma, eu fiquei um certo tempo 

separado do restante da equipe, a equipe ficou separada e a equipe que eu tava 

no momento”. P027_a 

 
“Hoje fui chamada para entregar minha documentação e assim poder dar 

início aos trabalhos no CASO. O gerente de pesquisa mostrou a estrutura do 

MAC e explicou que estavam em reforma. De fato, as pessoas estavam 

espalhadas e existiam muitas paredes quebradas, baias fora do lugar e um 

aspecto de sujeira no ambiente...”Pesquisadora. 

 
 

b)Alteração da estrutura física  
 

HIPÓTESE: Chegada de novos colaboradores gera preocupação para misturar novatos e 

antigos, ocasionando a necessidade de realizar alteração na estrutura física: 

 
“Teve a questão da organização física do pessoal, pra tentar misturar o 

pessoal novo com o pessoal antigo...a gente teve essa preocupação de tentar 

misturar o máximo fisicamente na estrutura do projeto”. P014_a 

 
“... játem cerca de dois meses que iniciei as observações e as pessoas das baias 

mudaram de lugar, isso me chamou a atenção... percebi que elas se foram por 

que algumas mudaram de projeto e seguiram para próximo ao restante da 

equipe... ”Pesquisadora 

ESTRUTURA 
FÍSICA 
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c)Pessoas em baias afastadas  
 

HIPÓTESE: Pessoas que ficam posicionadas em baias afastadas ficam isoladas, 

proporcionando que as demais pessoas da equipe não as vejam e não percebam que estão 

no ambiente, devido a esta separação física: 

 
“Algumas pessoas ficaram numa baia mais afastada. Então, tem gente que 

você passa o dia inteiro sem ver e às vezes algumas pessoas que: [“ué, 

fulaninha não veio hoje não, foi?”]; [“não, ela não veio hoje não.”]; [“eita, pô, 

eu nem percebi que ela não veio hoje.”]. Esse tipo de coisa, sabe?”P007_a 

 

“Eu acho que o pessoal de design que tá nas baias lá do outro lado, eu acho 

que eles ficam mais isolados ali ... aí, assim, eu acho que essa separação física 

torna eles um pouco mais segregados, assim.”P006_a 

 

“Fui colocada na baia dos designers. Eles ficam posicionados em um local 

totalmente afastado das demais pessoas. Aqui é difícil a comunicação com o 

restante das pessoas. Até mesmo para enxergá-las é complicado...” 

Pesquisadora 

 

 

d)Posicionamento de baias 

HIPÓTESE: Realizar um posicionamento de baias de forma que as os colaboradores 

novatos tenham maior acesso aos colaboradores antigos, pode despertar a necessidade de 

interação: 

“A gente posicionou as baias pra tentar fazer com que tivesse o maior acesso 

possível entre a gente que trabalhava lá, pra que também essas pessoas que 

iam entrar sentissem essa necessidade de interação mesmo entre eles e a 

gente, entendesse?”P015_a 
 

“... uma coisa que me chama a atenção é que eles estão misturados nas 

baias...”Pesquisadora  
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“... de manhã logo cedo as pessoas que vão chegando ficam conversando na 

baia do colega. Algumas pessoas apenas viram as cadeiras e ficam 

conversando o tempo todo... apesar disso, sempre que chega 8h00 parece que 

vira um silêncio e todos se concentram nas atividades...”Pesquisadora  
 

5.1.1.5. Promoção 
 

Para realizar a expansão da equipe, alguns colaboradores antigos passaram por um 

processo de promoção, que levou estes colaboradores a viverem um novo papel devido à 

mudança de cargo.  

 
Promoção de pessoas 

Vivência de novo papel 

Mudança de cargo 

 

a)Promoção de pessoas 
 
HIPÓTESE: Realizar promoção não é algo fácil quando se muda de papel. Além disso, a 

falta de preparação dos novos líderes pode ocasionar problemas que não aconteceria se 

fossem preparados, como é o caso da dificuldade para gerenciar e receber pessoas: 

 
“A gente começou a promover algumas pessoas, mas não é, promoção nem 

sempre é uma coisa fácil, principalmente quando ela muda de papel. Quando 

você sai da área técnica pra área de liderança, isso não é uma coisa 

trivial.”P030_a 

 

“A gente promoveu líderes que não tavam preparados para ser líderes, isso 

gerou problema...se tivesse feito preparação dessa equipe, dessas pessoas 

talvez tivesse sido, tenha sido, tinha sido mais fácil receber as outras e 

gerenciar e essas pessoas novas que tavam entrando também”.P030_a 

 
“...estava sentada em minha baia, quando percebi que P002_a (líder) e P005_a 

(líder) estavam aparentemente inquietas, como passar do tempo, através dos 

comentários das pessoas da baia, percebi que estava ocorrendo problemas 

para conseguir gerenciar a reunião com a equipe, pois existiam atividades  

P008 precisava passar para eles, porém, ocorreu algum conflito em relação a 

atualização de informações que o SIDI precisava...”.Pesquisadora. 

PROMOÇÃO 
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b)Vivência de novo papel 
 
HIPÓTESE: Promover pessoas proporciona que elas vivam um novo papel e fiquem 

motivadas com isso. Além de estimular para que o colaborador tenha perspectivas de 

continuidade no projeto: 

 

“Hoje eu tenho um motivador a mais que é o novo papel que eu to vivendo, né? 

não só por isso, mas aumenta a vontade de continuar no projeto e continuo 

também muito motivada pelas pessoas, pelo ambiente, entendeu?”P002_a 

 
 

c)Mudança de cargo 

 

HIPÓTESE: Mudança de cargo estimula o senso de responsabilidade, devido o novo cargo, 

fazendo com que o colaborador se cobre mais em relação ao trabalho; 

 

“Eu acho que eu me senti mais responsável pelo peso do novo cargo, 

realmente, né, de liderança de equipe...Sou eu quem me cobra mais no fim das 

contas. E, assim, eu acho que eu passei a me cobrar mais ainda por conta 

disso.”P017_a 

 

... participei hoje de uma reunião onde estavam apenas os líderes. As pessoas 

debateram os principais problemas que estavam ocorrendo com um dos 

projetos, e P017_a e P005_a estavam relatando o nível de esforço que estavam 

depositando no novo papel que estavam exercendo... ficou claro para mim que 

estas pessoas se cobram bastante em relação às atividades...” Pesquisadora. 

 
 
5.1.1.6. Fatores de impacto 
 

 

Considerando que esta fase é antes da expansão, ainda não existem fatores impactados, 

apenas fatores impactantes. Estes foram ações preparatórias para receber os novos 

colaboradores, e por isso são fatores que teoricamente impactariam de certa forma outros 
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fatores ao longo do processo de expansão (durante e depois). Portanto, os fatores 

evidenciados são: ausência de tempo, composição da equipe, indicação, estrutura 

física e promoção de colaboradores antigos. A Tabela 4 apresenta estes fatores. 

 

Tabela 4: Fatores de impacto para equipe antiga antes da expansão. Fonte: elaboração própria. 

CATEGORIAS IMPACTANTE IMPACTADO 

Ausência de tempo X  

Composição da equipe X  

Indicação X  

Estrutura física X  

Promoção X  

 

 5.1.2. Durante a expansão 

O momento da chegada dos novos colaboradores marca a fase chamada durante a 

expansão. Nesta fase, identificamos que a falta de tempo que existia para realizar a 

expansão, ocasionou a falta detreinamento dos novos líderes. Este fator também 

ocasionou dificuldade na gestão de pessoas.  

 Além disso, outro fator identificado a partir da indicação no processo de promoção 

dos colaboradores antigos foi amudança deatividade vivenciada por eles, bem como, 

identificamos que durante a seleção, a indicação auxiliou para a ocorrência de alterações 

no clima da equipe e a existência de formação de grupos. Estes fatores são 

apresentados a seguir: 

 

 
5.1.2.1. Treinamento 

 
O treinamento é um fator que auxilia as pessoas a desempenharem suas atividades de 

uma forma mais eficiente durante o trabalho. Pensando nisso, foi preparado um material 

para treinar as pessoas que chegariam à equipe, a fim de nivelar o conhecimento com a 

tecnologia utilizada. Apesar disso, ausência de tempo suficiente fez com que os novos 

líderes não recebessemo devido treinamento. 

 

Ausência de treinamento para líderes 

TREINAMENTO 
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a) Ausência de treinamento para líderes 
 

HIPÓTESE: Apesar da ausência de tempo para realizar treinamento de novos líderes, 

existe a necessidade de treiná-los após a promoção: 

 

“A gente promoveu líderes...a gente precisa dar um treinamento agora em 

junho, maio-junho a essas pessoas. Isso era pra ser feito antes, mas não tinha 

tempo pra fazer isso...”.P030_a 

“...fazendo um levantamento das entrevistas dos líderes, pude notar que em 

sua maioria, reclamam da falta de treinamento para poder mudar de papel... 

Pesquisadora 

 

b) Organização de material para treinamento 

 

HIPÓTESE: A falta de conhecimento das pessoas sobre a tecnologia utilizada no trabalho 

faz com que seja elaborado material para treinamento a fim de nivelar o conhecimento 

das pessoas na equipe: 

 

“A gente organizou um material pra dar curso pra esse pessoal, porque tinha 

gente que não sabia android... tinha gente que sabia pouco, sabia mais ou 

menos, e a gente teve que dar um curso, treinamento pra android. P002_a 
 

“Então a gente teve a preocupação de revisar as apresentações pra poder 

fazer treinamento do pessoal e eu fiquei preocupada se a gente conseguiria 

nivelar, né? Esse pessoal todinho, que era mais de dez pessoas que iam 

chegar.” P007_a 
 

“... nas entrevistas dos novatos, foi relatado que na primeira semana de 

trabalho eles foram direcionados para um treinamento...as pessoas 

informaram que isso ajudou para ampliar o conhecimento...” Pesquisadora 

 

 

Organização de material para treinamento 
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5.1.2.2. Formação de grupo 
 

 

Algumas pessoas já se conheciam antes de entrar na empresa. Este fator proporcionou a 

formação de uma rede interna de amigos e assim os grupos se formaram. Além 

disso,existia uma diferença de idade entre as pessoas da equipe, o que também fez com 

que ocorresse uma divisão de grupos de acordo com essa faixa etária. Por fim, a formação 

de grupos foi algo que ocasionou a individualidade destes grupos que socialmente não se 

misturaram. 

 

Formação de rede interna de amigos 

Grupos para almoço 

Grupos de idades diferentes 

Grupo de amigos 

Grupos individualistas 

 

a) Formação de rede interna de amigos 

 

HIPÓTESE: Formação de uma rede interna de amigos que se conhecem permiteque a 

integração ocorra mais facilmente com o resto da equipe: 

 

“Grande parte do pessoal que, que entrou é amigo de alguém...aí, acho que já 

criou um certo vínculo, essa questão da integração interna da equipe. Em que 

fulano é amigo de sicrano, aí já foi criando aquela rede interna. Aí eu acho que 

isso foi quem ajudou também a questão da integração com o restante da 

equipe. P027_a 

 

“Existem alguns grupinhos de pessoas que se conhecem desde a época de 

escola. Saindo para almoçar hoje com P009_a, P004_n, P010_a, P013_a, 

P003_a, P019_n e outras pessoas que são de pesquisa, foi comentado que eles 

são amigos fora do projeto há muito tempo... com exceção de P010 que foi 

inserido no grupo porque já conhecia P009_a... ” Pesquisadora 

 

b) Grupos para almoço 

 

FORMAÇÃO DE 
GRUPOS NA 

EQUIPE 
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HIPÓTESE: Internalizar pessoas indicadas na equipe proporciona a formação de grupos e 

isso faz com que exista divisão para o almoço, além de afetar o processo de comunicação 

entre as pessoas que passam a conversar com quem está por perto: 

 

“Como teve indicação...tinha muita gente que já se conhecia. Então, uma 

semana depois tava tudo tranquilo, o pessoal tava bem integrado, almoçando 

junto, cada um sabia o seu grupo de almoço, já tinha se dividido.” P014_a 

 

“Os grupos se formam, né? Então, eu converso mais com quem ta almoçando 

aqui todos os dias ou com quem ta na minha rua.” P002_a 
 

“Os grupos se formam no almoço, quem sai pra almoçar por afinidade. Então, 

existem pessoas que sempre vão juntas. No lanche, não, circulam mais, umas 

que vão com um grupo, outras que vão com outros, porque é o jeito delas 

também, mas tem mais de subgrupos.”P005_a 

“... no final da manhã, 11h45, as pessoas já se mobilizam para o almoço (isso é 

repetitivo e sempre vejo os mesmos pequenos grupos com cerca de 6 pessoas) 

uma parte almoça fora, e pelo que vi nas entrevistas, eles vieram por 

indicação de um colega da equipe. Percebi também que outra parte é 

autonominada de “grupo dos marmiteiros” e combinam apenas entre eles 

através de uma lista de email para trazem almoço e sobremesa. Outra parte é 

o pessoal que atua como designers, eles normalmente saem para almoçar, 

mas só almoçam com os próprios designers e com um estagiário...” 

Pesquisadora 

 

c) Grupos de idades diferentes 

 

HIPÓTESE: A diferença de idade proporciona a formação de grupos e afeta o processo de 

integração entre estas pessoas: 

 

“Entrou muita gente nova. Nova de idade, mesmo. Então, a gente começou a 

ter uma diferença de faixa etária...a gente tinha uma equipe antiga, que era 

um pessoal mais antigo, mais velho, mas tinha um pessoal muito novo, que 

tava entrando. Então ficou claro que existiam grupos separados agora 

dificultando a integração.”P030_a 

 

“...fiquei tão impressionada logo que cheguei... a diferença de idade entre as 

pessoas é muito visível...algumas aparentam ter mais de 30 e outros mal 

devem ter completado seus 20 anos... eu vejo que os líderes são mais velhos e 
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interagem mais entre eles do que com os mais novos de 

idade...”Pesquisadora  

 

 

 

d) Grupo de amigos 

 

HIPÓTESE: Contratação de pessoas que são indicadas como amigo ocasiona a formação 

de grupos destes amigos dentro da equipe: 

 

“A gente começou com grupos, na seleção, nas indicações surgiram outros 

grupos, que eram grupos que já existiam fora do projeto, eram amigos que 

entraram e ficaram mais próximos, né? Então, tem um grupo de p006_a, a 

gente até brincava na seleção, quando a gente tava fechando a seleção, que é 

o grupo, a gangue de p006_a, a gangue de p020_a, que eram os amigos de 

p020_a,que já eram anteriores, tem um projeto que tinha um pessoal que era 

anterior que tava.”P030_a 
 

“Eu acho que tá muito subgrupo. Acho que tem muitos amigos que já se 

conheciam antes daqui, que vieram pra cá, que um indicou o outro. Então, eles 

têm muito subgrupos hoje em dia.”P005_a 

 

“... outra parte é o pessoal que atua como designers, eles normalmente saem 

para almoçar, mas só almoçam com os próprios designers e com um 

estagiário. Eles são colegas de faculdade e amigos pessoais fora do projeto. 

Acho que esse fator deve influenciar para que eles fiquem aparentemente 

felizes interagindo apenas entre eles...” Pesquisadora. 

 
e) Grupos individualistas 

 

HIPÓTESE: A formação de grupos independentes que não se comunicam torna a equipe 

individualista: 
 

“Antes a equipe era pequena e a divisão dos grupos era quase imperceptível... 

e hoje cada projeto é como se fosse totalmente independente, sabe? você nem 

vê muito a pessoa dando “pitaco” naquele outro projeto. Tá muito mais com 

grupinhos individualistas que não se falam direito.”P017_a 

 

“As pessoas aqui são divididas por grupos diferentes que mal se comunicam. 

Eu percebi que uma parte almoça fora...percebi também que outra parte é 
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autonominada de “grupo dos marmiteiros” e combinam entre eles através de 

uma lista de email para trazem almoço e sobremesa. Outra parte é o pessoal 

que atua como designers, eles normalmente saem para almoçar, mas só 

almoçam com os próprios designers e com um estagiário...” Pesquisadora 

 

“Logo que cheguei junto à equipe, achei interessante o comportamento das 

pessoas, é como se eles estivessem em um mundo paralelo e isolados entre si...” 

Pesquisadora 

 

 

5.1.2.3. Mudança de atividade 
 

 
Promoção de colaboradores antigos fez com que as pessoas que tinham uma atividade 

mais técnica passassem a ter uma atividade mais gerencial. Além disso, a promoção a líder 

fez com que as pessoas sentissemmais responsabilidade quanto à natureza de suas 

tarefas. 

 

Mudança de atividade técnica para gerencial 

Afastamento da área técnica 

Responsabilidadequanto à natureza das tarefas 

 
 

a) Mudança de atividade técnica para gerencial 
 

HIPÓTESE: Colaboradores antigos que trabalhavam na área técnica e são promovidos à 

liderança sofrem impacto por não estarem acostumados a desempenhar esta atividade: 

 

“O pessoal sênior ainda tá muito acostumado a só desenvolver e agora tem 

que... vai ter que parar de desenvolver um pouco e passar a ser um pouco mais 

de organizadores. Eu acho que esse foi o impacto maior.”P014_a 

“Ao analisar as entrevistas das pessoas que foram promovidas, um fator que 
aparece em comum é o fato de terem trocado de atividade e passado a ter 
uma responsabilidade de gerência. ”Pesquisadora 

 
 

b) Afastamento da área técnica 
 

MUDANÇA DE  
ATIVIDADE 
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HIPÓTESE: Mudança da área técnica para a área gerencial proporciona insatisfação ao 

colaborador que gosta de trabalhar com a parte técnica: 

 

“Eu passei um tempo, assim, meio que insatisfeita pessoalmente porque eu 

tava me afastando da área técnica e eu sou técnica. Eu gosto de desenvolver, 

eu gosto de botar a mão na massa.Err, o meu perfil é mais técnico do que 

gerencial. Aí, por uma necessidade dos projetos eu passei a ser mais gerencial 

do que técnica, mas isso não me satisfaz.”P018_a 

“ Semana passada, todas as pessoas do projeto sai para almoçar juntas. Foi 
quando tive o primeiro contato com P006_a, na qual o líder de pesquisa me 
apresentou como “a melhor programadora do MAC... esta semana, ela se 
queixou três vezes seguidas que estava querendo uma promoção diferente, 
mais linear dentro da programação,pois era o que gostava de fazer...” 
Pesquisadora 

 
 

c) Responsabilidade quanto à natureza das tarefas 
 

HIPÓTESE: Colaboradores que são promovidos a um cargo mais alto na empresa sentemo 

peso da responsabilidade em relação à natureza das tarefas: 

“Acho que a promoção afetou só em termos, talvez, de responsabilidade em 
relação aos sêniores, né? responsabilidade quanto de tarefa, natureza das 
tarefas.”P017_a 

 

“Ao analisar as entrevistas das pessoas que foram promovidas, um fator que 
aparece em comum é o fato de terem trocado de atividade e passado a ter 
uma responsabilidade de gerência. ”Pesquisadora 

 
 
 

5.1.2.4. Recepção da equipe 
 

A chegada de novas pessoas na empresa fez com que a equipe antiga elaborasse um 

evento para recepcionar as pessoas. Além de realizarem apresentações, proporcionando 

que elas se conhecessem melhor.   

 
Evento para reunir equipe  

Apresentação por fotos 
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a) Evento para reunir equipe 

HIPÓTESE:Realizar um evento de recepção auxilia para que as pessoas se socializem: 

“Logo que eles chegaram, eles já organizaram um coffee break a tarde inteira, 

que era pra todo mundo ficar simplesmente lá, andando, conversando, se 

socializando.” P006_a 

“Ao analisar a entrevista dos novatos, os dados sobre o evento de recepção se 
repetem. As pessoas afirmam que este momento foi importante para a 
socialização, pois já puderam interagir com outras pessoas.” Pesquisadora 
 
 

b)  Apresentação por fotos 
 
HIPÓTESE: Realizar apresentação dos novos colaboradores para a equipe antiga através 

de fotos auxilia para que os nomessejam decorados mais facilmente e que as pessoas já 

conheçam quem serão os novos integrantes da equipe: 

“Eles fizeram uma apresentação pra gente, pegaram as fotos 3x4 do pessoal, 

fizeram uma apresentação e mostraram assim: [“ó, esse aqui é fulaninho, ele 

entende disso, disso e daquilo, ele é o nosso engenheiro sênior; beltraninho é 

esse, é júnior; sicraninha é essa, que é estagiária.”]. Elas tentaram antes que 

eles viessem, elas tentaram mostrar, dar nomes pra gente decorar mais 

facilmente, né? Pra não chegar e ficar “ei, como é que é tu mesmo?”. E pra 

gente chegar lá e não ficar trocando tanto os nomes, né? Pra eles chegarem e 

a gente já meio que conseguir chamar eles pelo nome.”  P007_a 

 
“Ehh, houve uma reunião mostrando por foto quem era quem, quem era, e o 

cargo de quem ia ser, tipo, [“fulaninho é desenvolvedor e trabalhou não sei 

aonde”]. Foi uma reunião só com o pessoal da equipe mesmo, que já fazia 

parte da equipe mais pra apresentar o pessoal antes mesmo ... Pra criar tipo, 

já um vínculo pra conhecer pessoal que ia entrar.”P027_a 

 
“Fazendo um levantamento das entrevistas dos antigos e dos novatos, em sua 
maioria, apresentam informações sobre apresentação dos novos 
colaboradores”Pesquisadora 
 
 

5.1.2.5. Volume de atividades 

 

 

RECEPÇÃO DA 
EQUIPE 
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A chegada de novos colaboradores na equipe fez com que os colaboradores antigos 

precisem auxiliá-los nas dúvidas, além de ter que executaremsuas próprias atividades,o 

que causou sobrecarga aos colaboradores antigos.  

 

Aumento de atividades  

Novas demandas  

Tirar dúvidas dos novatos 

 

a) Aumento de atividades 

 

HIPÓTESE:Aumento do nível de atividades proporciona cansaço mesmo que a carga 

horária de trabalho seja reduzida: 

 

“Minhas atividades agora aumentaram e eu ainda tinha que ajudar o pessoal 

novo. Eu pedi pra diminuir minha carga horária pra seis horas. E ainda assim 

chego muito cansada.”P007_a 

 

“Ontem eu sai no final do expediente e haviam muitas pessoas que ficaram 

trabalhando. Hoje, cerca de 9h20, P022_a reuniu a equipe na sala de 

convivência para informar que novamente eles precisariam fazer um esforço  

para cumprirem com todas as atividades... as pessoas pareciam desanimadas, 

com aspecto de cansaço ou de sono e o silêncio se sobressaiu durante todo o 

tempo... “ Pesquisadora 

 

b) Novas demandas 

HIPÓTESE: A chegada de novas demandas faz com que o trabalho pareça estar atrasando, 

quando na verdade o cronograma está sendo cumprido. Esse fator resulta em uma 

sobrecarga de trabalho aos colaboradores que ficam cansados e estressados: 

“Muitas vezes, mesmo cumprindo o cronograma chega uma demanda nova e 

faz a, e faz... o projeto parecer que tá atrasando, quando eles tão fazendo tudo 

certinho...não importa o quanto eu me esforço pra isso aqui ficar bom, a 

tarefa sempre vai atrasar, entende?”P007_a 

 

VOLUME DE 
ATIVIDADES 
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“Esses projetos é uma coisa que ta acontecendo sob demanda e isso é 

estressante. Isso ta me deixando, sabe, agoniada. Eu to doida que essa fase 

passe e espero que realmente a gente consiga chegar numa maré mais 

mansa.”P018_a 

 

“No começo eu fiquei um pouco sobrecarregado quando eu voltei de férias. 

Porque tinha um projeto com muita demanda, tem um prazo, um cronograma 

a segui. E eu me senti um pouco sobrecarregado. Aí, às vezes eu tinha que 

entender o projeto, entender o todo pra saber por que tinha aquela 

necessidade, por que tinha aquela dúvida. Então, era um pouco 

sobrecarregado.”P010_a 

 

“Chegou mais demanda de design, foi quando na época eu fiquei mais 

centrado nisso. E eu acho que até as meninas do RH [“tutástão calado!”] . E eu, 

“não é porque eu tô com muita coisa aqui [aumento do nível de 

trabalho].”P027_a 

 

Os novatos se levantam o tempo todo e seguem até os líderes de suas baias. 

P005_a recebeu hoje pela manhã, cerca de 15 visitas dos engenheiros. P010_a 

estava falando que tava muita coisa para resolverem de uma vez e notei que 

P010_a estava um pouco inquieto com as perguntas dos 

colegas...”Pesquisadora 

 

 

c) Tirar dúvidas dos novatos 

HIPÓTESE: Tirar dúvidas de colaboradores novatos durante o expediente atrapalha a 

concentração dos colaboradores antigos por causa da interrupção, o que gera a 

necessidade de realizar uma reorganização do ambiente físico para minimizar estas 

interrupções: 

“A gente teve que gerenciar um pouco também a questão das dúvidas dos 

novatos, porque muita gente perguntava a uma pessoa só, e aí a gente teve 

que mudar os lugares, pra tentar balancear isso, não deixar tantos novatos 

perto de um só antigo, deixar mais separado, pra não ficar tão pesado, porque 

querendo ou não atrapalha um pouco, né, tirar dúvida. Você fica sem linha de 

raciocínio do que você ta fazendo, né? Só sendo interrompido.” P030_a 

 
“Assim, teve só um caso de uma pessoa que se sentiu. Que tava sendo muito 

interrompido. Aí realmente não conseguia resolver as tarefas de forma tão 
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produtiva por conta das interrupções. E aí foi uma das razões que gerou que a 

gente modificasse os lugares”. P017_a 

 
“Eu tava com uma célula completamente verde [novatos], e aí o que 

aconteceu? Aconteceu que a pessoa que era a única pessoa que era mais 

antiga na minha célula sofreu, sendo interrompido a todo instante, porque os 

novatos o interrompiam pra perguntar.”P002_a 

 

“... notei que P010_a estava um pouco inquieto com as perguntas dos 

colegas...” Pesquisadora 

 

 

5.1.2.6. Gestão de pessoas 
 

Os novos líderes não receberam treinamento para que pudessem ficar preparados para 

assumir o novo papel. Com isso, eles enfrentaram dificuldadespara gerenciar as pessoas 

da equipe. 

 

Líderes com dificuldade em gerir pessoas 

Falta de preparo dos promovidos a líderes 

 

a) Líderes com dificuldade em gerir pessoas 

HIPÓTESE: Ausência de treinamento de líderes ocasiona dificuldade para gerenciar 

pessoas, bem como dificuldades para auxiliar os colaboradores novatos na empresa: 

“...se tivesse feito preparação dessa equipe, dessas pessoas talvez tivesse 

sido, tenha sido, tinha sido mais fácil receber as outras e gerenciar e essas 

pessoas novas que tavam entrando também... ”P030_a 

 

“...estava sentada em minha baia, quando percebi que P002_a (líder) e 

P005_a (líder) estavam aparentemente inquietas, como passar do tempo, 

através dos comentários das pessoas da baia, percebi que estava ocorrendo 

problemas para conseguir gerenciar a reunião com a equipe, pois existiam 

atividades  P008 precisava passar para eles, porém, ocorreu algum conflito 

em relação a atualização de informações que o SIDI 

GESTÃO DE 
PESSOAS 
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precisava...”.Pesquisadora. 

 

 

 

b) Falta de preparação dos promovidos a líderes 

 
HIPÓTESE: Promoção de líderes despreparados ocasiona a necessidadede realizar 

treinamento posterior:  

 
“Então, a gente promoveu líderes que não tavam preparados para ser líderes, 
isso gerou problema. Ainda tá gerando, na verdade. a gente precisa dar um 
treinamento agora em junho, maio-junho a essas pessoas. Isso era pra ser 
feito antes, mas não tinha tempo pra fazer isso...” P030 
 
“... segui até a sala de convivência para pegar um café, P017_a (líder) estava 

comentando com P002 que precisava ter um treinamento para que ela 

pudesse entender melhor como proceder com suas atividades...” 

Pesquisadora. 

 
 
 

5.1.2.7. Clima da equipe  
 

Chegada de novos colaboradores, tornou o clima da empresa mais harmonioso, alegre e 

descontraído, pois o ambiente se ficou menos quieto e com mais movimento de pessoas 

circulando no local. 

 
Ânimos renovados 

Dinâmico  

Harmonioso 

Alegre 

Colaborativo 

Descontraído 

Movimentado  

Ambiente menos quieto 

 

a) Ânimos renovados 

 

CLIMA DA 
EQUIPE 
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HIPÓTESE:Chegada de novas pessoas renova os ânimos dos colaboradores antigos e 

torna a hora do almoço mais movimentada: 

 
“Só chegando três menino, em abril já deu uma renovada nos ânimos, assim, 

as pessoas, assim, passaram a fazer mais alguma coisa [“ah! Eu vou trazer 

sobremesa na hora do almoço.”] A hora do almoço ficou com mais gente, mais 

movimentado.”P007_a 

 

“hoje fui inserida na lista dos marmiteiros, um conjunto de pessoas que levam 

seu próprio almoço. ao ler o conjunto de informações, percebi que as pessoas 

brincam entre si nos emails e combinam de levarem sobremesas uma vez por 

semana...”Pesquisadora 

 

“...12h05, os marmiteiros seguem até a geladeira para recolher suas 

marmitas. Vejo que estas pessoas sorriem o tempo todo umas para as outras e 

a conversa parece não ter fim...o astral das pessoas é muito nítido... ” 

Pesquisadora 

 
b) Dinâmico 

 

HIPÓTESE:Chegada de novos colaboradores torna a equipe mais dinâmica e divertida, 

proporcionando que as pessoas façam novas amizades: 

 

“Eu acho que a chegada deles [novos colaboradores] afetou positivamente, 

que a equipe ta mais dinâmica. Então, eu acho que até pra quem tá 

trabalhando também não sabe como é que a pessoa se comporta em 

determinada situação e é sempre um dinamismo diferente assim, e a questão 

de fazer novas amizades também...”P009_a 

 
“O dia a dia ta mais dinâmico, mesmo tando corrido, ta mais dinâmico, tá 
divertido no final das contas, entendeu?”P002_a 
 
“o clima de amizade no MAC é algo que chama a atenção...mesmo com muito 
trabalho para ser feito, as pessoas mantêm a dinâmica de estarem sempre 
mantendo contato pessoalmente...”Pesquisadora 

 
 

c) Harmonioso 
 
HIPÓTESE: Interação entre colaboradores da empresa proporciona um clima de 
harmonia: 
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“É uma equipe no geral harmoniosa, eles interagem brincando uma com a 

outra. Acho que elas interagem bem entre elas, no geral, assim. O clima da 

equipe é, ainda assim, bom.”P025_a 

“a professora da laboral chegou chamando todos para a aula, levantei e fui 
participar... é um dos momentos diários que vejo interação entre pessoas de 
baias diferentes e o clima é sempre muito bom e a maiorparte das pessoas são 
novatas...” Pesquisadora 
 
 

d) Colaborativo 
 

HIPÓTESE: Pessoas inseridas em um ambiente de colaboração proporcionam que o clima 

da equipe seja agradável: 

 
“Eu acho que existe uma colaboração de todo mundo, todo mundo quer se 

ajudar nas dúvidas, ninguém quer passar por cima um do outro, eu vejo isso. A 

gente tá ainda tem um clima agradável que todo mundo se ajuda e tal, no que 

eu puder ajudar eu vou fazer. Ninguém tá, assim, negando. Pelo menos comigo 

nunca aconteceu, não, de eu pedir ajuda a alguém e a pessoa se negar a me 

ajudar. E eu também nunca neguei ajuda a ninguém.”P015_a 

“percebi que as pessoas seguem até as baias de outros colegar para tirar 
dúvidas...Nunca vi ninguém se negar a ajudar...”Pesquisadora 
 
 

e) Descontraído 
 

HIPÓTESE: Chegada de novos colaboradores torna o ambiente mais descontraído: 
 

“O ambiente ficou melhor com a chegada deles. Assim, não ficou, ficou mais 

descontraído. Não é dizer que antigamente era ruim, mas era muito 

calado.”P027_a 

“o clima de amizade no MAC é algo que chama a atenção... mesmo com muito 
trabalho para ser feito, as pessoas mantêm a dinâmica de estarem sempre 
mantendo contato pessoalmente e mesmo estando em um momento de 
concentração, sempre vejo que ocorre alguma brincadeira ou piada 
engraçada que tira a sensação de tensão deles...” Pesquisadora 

 
 

 
f) Movimentado 
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HIPÓTESE: Momentos de confraternização como saída para almoço e comemoração de 

aniversário proporcionam que o ambiente fique com mais movimento de pessoas. 

 
“Eu acho que já existia essa dinâmica de sair pra almoçar junto, de escolher 
uma sexta-feira: [_”ah, hoje a gente vai almoçar fora!”], né? Tem aniversário, 
aí: [“_chama todo mundo!”], né? Eu acho que só fez foi fortalecer esse 
movimento, né, com a expansão?”P025_a 
 

“... a impressão que tenho é que as pessoas já se conhecem há muito tempo. 

Toda vez que existem reuniões de pessoas no aniversariante do mês ou até 

mesmo na sala de convivência , as pessoas interagem e conversam sobre 

diversos assunto abertamente como se todo mundo tivesse intimidade... ” 

Pesquisadora 

 
g) Ambiente menos quieto 

 
HIPÓTESE: Pessoas que se conhecem ajudam para que o ambiente da empresa se torne 
menos quieto. 
 

“Com certeza o ambiente era mais quieto do que é hoje.Isso mudou um pouco 

até porque muita gente é conhecida.”P028_a 

 
“As pessoas se movimentam bastante dentro do MAC. O barulho antes das 9h 
da manhã é algo que se repete várias vezes na semana. Vejo que alguns 
colaboradores , P010_a, P009_a e e P019_n ,mal ficam quietos em suas baias 
neste tempo e P019_n faz algumas brincadeiras com as pessoas da sua rua”. 
Pesquisadora 
 

 
 

5.1.2.8. Motivação 
 

Devido ao processo de expansão da equipe, pessoas que eram veteranas foram 

promovidos a líderes de equipe. Para estas pessoas o fato da promoção permitiu que fosse 

estimulada a motivação no trabalho, bem como aumenta a perspectiva de continuar 

trabalhando na empresa. 

 

 Promoção estimula a motivação  
dos colaboradores  

 

MOTIVAÇÃO 
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a) Promoção estimula a motivação dos colaboradores 
 

HIPÓTESE: Promover pessoas que não possuem desenvoltura técnica a líder de projeto 

proporciona motivação e aumentam as expectativas de continuidade do colaborador na 

empresa:  

“Terminou que veio a expansão e eu fiquei como líder de projeto. Também me 

motivou muito. Assim, não é uma coisa que eu esperava, até por eu não tenho 

uma desenvoltura técnica tão grande, não ta programando há muito tempo, 

aí eu não esperava que fosse por essa linha, mas como a gente fez aqui, aí 

terminou sendo legal, de ter líderes de projetos e seniores responsáveis pela 

área técnica.”P017_a 

 

“Fui promovido. E aí minha expectativa com a empresa já melhorou. Eu já 

achei que eles tavam realmente querendo melhorar como empresa, entendeu? 

Eu já fiquei satisfeito com isso.”P006_a 

 
“...hoje na reunião que o MAC faz mensalmente com todas as pessoas, vi que 
P002_afoi uma das pessoas antigas que se tornaram líderes. Durante a 
reunião ela apresentou o status da equipe que ela está liderando e falou 
bastante positivamente sobre as pessoas que a compõem. Entre as coisas 
citadas, ela falou como está sendo motivador trabalhar neste novo papel e 
junto a estas pessoas”. 
 
 
 

5.1.2.9.  Fatores de impacto 
 

Considerando que este momento discutido foi o durante a expansão, observou-se um 

conjunto de fatores que foram impactados pelos fatores da fase antes da expansão e um 

conjunto de outros fatores que possivelmente impactam outros fatores na fase depois da 

expansão. 

Entre os fatores que foram identificados como impactantes durante o processo de 

expansão da equipe, na fase dedurante a expansão, estão: treinamento, formação de 
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grupos, clima da equipe, mudança de atividade, volume de atividade e evento de recepção 

para os novos colaboradores. Entre os fatores que foram identificados como impactados 

durante o processo de expansão da equipe estão: gestão de pessoas, treinamento, 

formação de grupo, clima da equipe e mudança de atividade. A Tabela 5 resume estes 

fatores impactantes e impactados. 

 

Tabela 5: Fatores de impacto para equipe antiga durante a expansão. Fonte: elaboração própria. 

CATEGORIAS IMPACTANTE IMPACTADO 

Volume de atividade X  

Recepção da equipe X  

Gestão de pessoas  X 

Treinamento X X 

Formação de grupo X X 

Clima da equipe  X 

Mudança de atividade X X 

Motivação   X 

 

5.1.3. Depois da expansão 

A fase identificada como depois da expansãoapresenta os fatores que sofreram impacto 

dos demais fatores apresentados nas fases anteriores. Inicialmente, identificamos que o 

conhecimento da equipe sofreu impacto devidoàforma como a equipe foi composta. 

Mesclar colaboradores novatos e antigos em uma célula de desenvolvimento auxiliou que 

as pessoas aprendessem coisas novas. 

 A comunicação também foi impactadapela composição da equipe, pois, apesar de 

proporcionar maior integração entre as pessoas, alguns colaboradores ficaram afastados 

e passaram a conversar apenas com quem estava perto, dificultando a comunicação. 

 A formação de subgrupos na equipeproporcionou impacto direto na coesãoda 

equipe, pois, pessoas que se conheciam apresentaram uma tendência a se fechar apenas 

em seu grupo. Além disso, a formação de subgrupos também impactou a 

integração.Porum lado aconteceu de forma rápida devido aos eventos de recepção e à 

forma de estruturação física do ambiente. Por outro lado, ela também foi impactada pela 

formação de subgrupos que terminaram se restringindo socialmente apenas ao seu grupo. 

 Outro aspecto identificado como impactado foi aquestão de sobrecarga de 

trabalho ocasionada pela mudança de atividade de alguns colaboradores que foram 
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promovidos, além do aumento no volume de atividades desempenhadas pelos 

colaboradores. 

 Por fim, a motivação foi identificada como um fator impactado pela promoção das 

pessoas. Apesar disso, a ausência de feedback em relação às atividades desenvolvidas no 

novo papel também proporcionaram impacto na motivação. Estes fatores são 

apresentados a seguir: 

 

5.1.3.1. Feedback 
 
As pessoas foram promovidas e mudaram de função dentro da empresa. Apesar disso, 

após o período de expansão foi evidenciado que estes colaboradores nãoreceberam 

feedback sobre a forma como estão trabalhando ao desempenhar estas novas atividades. 

 
 

Ausência de feedbackpositivo e negativo 

Dificuldade para receberfeedback 

sobre o trabalho 

 

a) Ausência defeedback positivo e negativo 

 

HIPÓTESE: A falta de feedback proporciona chateação e estimula o sentimento de falta de 

reconhecimento dentro da empresa: 

 

“Eu não tenho feedback. Eu até gostaria de ter apresentado pro cara do CASO, 

pra saber a opinião deles [feedback ] mas aí quem apresentou foi P014_a, 

P018_a eu acho. Eu acho assim, eles nem participaram, não fizeram nada no 

projeto, só mostraram, mesmo, e eu que fiz não mostrei nada. Mas fiquei feliz 

que o projeto foi aprovado, mas também fiquei chateado porque eu fiz tudo e 

não tive reconhecimento nenhum. O cara mesmo que aprovou o projeto não 

sabe nem quem eu sou.”P015_a 

 
“Não recebo feedback. Raramente recebo feedback, tá? Acho que, 

particularmente. Eu me dedico muito e eu espero me dedicar mais, porque eu 

não tenho medida, não. A medida é “preciso fazer, vou fazer”. Mas eu tenho 

certeza que esse projeto, eu contribuí bastante pra esse projeto, eu sei que 

tenho minha parcela de contribuição significativa nesse projeto e até porque, 

FEEDBACK 
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como eu to no operacional, às vezes são pequenas decisões, às vezes são 

pequenas ações que fazem muita diferença. Mesmo assim, não sou 

reconhecido nesse projeto.”P022_a 

 

“p022 estava no corredor esta manhã, ele fala alto demais, e aparentemente 

estava chateado com algo. Sentei em minha baia normalmente e ele 

continuava a falar...aparentemente, apesar de estar se dedicando ao projeto, 

ninguém estava dando feedback sobre o seu trabalho e isso o incomodou...” 

Pesquisadora 

 

 

b) Dificuldades para receberfeedback sobre o trabalho  

 

HIPÓTESE:Não receber feedbackalém de não deixar claro para equipe que o trabalho final 

foi colocado no mercado, faz com que a própria equipe sinta necessidade de ajustar esta 

questão junto aos superiores: 

“Dificilmente temos feedbackdos nossos superiores e eu acho que às vezes o 

feedback, até negativo é necessário até pra ajuste, né, de não ficar com uma 

coisa ruim. A gente precisa de ajuste. Então a gente tem que ter esse feedback. 

O positivo não ta indo muito bem, não, mas como eu to falando, a gente ta 

tentando se ajustar ainda com eles.”P005_a 

 

“...feedback nenhum, absolutamente nenhum. Pra você ter uma ideia, a gente 

não sabia nem se uma ferramenta tinha ido pra mercado.  Uma ferramenta 

que a gente tinha desenvolvido. E, às vezes uma ferramenta tinha ido pra 

mercado, tinha feito um sucesso e a gente também não sabia, 

entendeu?.”P018_a 

 

“...P018_a veio falar com P020_a e com P021_n, falar que  gerente geral do 
CASO não gostou muito do desenho que eles fizeram. Eles ficaram um pouco 
resistentes e explicando a ela que é difícil saber o que o SISI quer, que eles não 
tem feedback porque não gostaram do desenho e P018_a tenta calmamente 
explicare que às vezes nem o SIDI mesmo sabe o que quer e que todos 
precisam entender esse mecanismo do SIDI” .Pesquisadora 
 

 

5.1.3.2. Conhecimento da equipe 
 

O fato de estruturar a composição da equipe misturando os colaboradores novatos e  
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antigos auxiliou para que as pessoas aprendessem coisas novas e tivessem um nível de 

conhecimento mesclado, o que tornou possível trabalharem por igual. 

 

 
Mesclagem de conhecimento 

Aprendizagem de novas coisas 

 

a) Mesclagem de conhecimento  

 

HIPÓTESE: Alocar pessoas novatas e antigas em uma mesma célula ajuda para que elas 

trabalhem por igual, pois o nível de conhecimento está equilibrado: 

 

“A questão de alocar pessoal novo com pessoal antigo foi mais pra poder 

mesclar o conhecimento.Acho que deu certo, o pessoal antigo ta conseguindo 

trabalhar bem por igual com o pessoal novo. Não to vendo muita dificuldade, 

não.” P015_a 

 

“As pessoas mal chegaram aqui e percebi que a sintonia no trabalho ocorre 

como se fosse uma equipe antiga que desenvolve o trabalho junto há muito 

tempo...” Pesquisadora 

 

b) Aprendizagem de novas coisas 

 

HIPÓTESE: Realizar mudanças periódicas dentro da equipe faz com que as pessoas 

tenham a oportunidade de conhecer outras pessoas, aumentando o aprendizado: 

 

“As equipes, elas mudam, então é normal que quando tem projeto que a 

equipe precise ficar junta, existe uma realocação das pessoas. É legal por um 

lado, deveria ser, porque as pessoas conhecem outras pessoas, não fica só no 

mesmo grupinho, trabalhando da mesma forma, não. Eu to sendo realocada, 

então eu conheço outras pessoas de forma mais intensa, trabalho de outra 

forma, aprendo outras coisas que não aprenderia se tivesse no mesmo grupo o 

tempo todo.”P030_a 
 

“... játem cerca de dois meses que iniciei as observações e as pessoas das baias 

mudaram de lugar, isso me chamou a atenção... percebi que elas se foram por 

CONHECIMENTO 
DA EQUIPE 
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que algumas mudaram de projeto e seguiram para próximo ao restante da 

equipe... ”Pesquisadora 

 

 

5.1.3.3. Comunicação 
 
Processo de comunicação sofreu alterações devido ao posicionamento das pessoas no 

espaço físico, de tal forma que pessoas que já trabalhavam na empresa passaram a ficar 

afastadas fisicamente. Esse fator auxiliou para que a comunicação entre elas 

fossereduzido. Outro fator que afetou a comunicação foi a formação de grupos que saiam 

juntos para almoçar. Além disso, existia uma limitação de comunicação entre 

colaboradores que possuíam um papel mais próximo à base do organograma da empresa 

e os que estão mais ao topo. 

 
Menor comunicação entre colaboradores antigos 

Comunicação restrita à equipe da célula 

Comunicação limitada entre júniors e sêniors 

Comunicação restrita entre grupos de almoço 

 
 

a) Menor comunicação entre colaboradores antigos 
 

HIPÓTESE: Separar colaboradores antigos dentro da composição da equipe faz com que 

eles se comuniquem menos: 

 

“A comunicação do pessoal que já tava antes [antigos] diminuiu, mas eu acho 

que é uma coisa meio inevitável. Seria pior se tivesse todo mundo junto e o 

pessoal novo que entrasse fosse pra sala nova, entendeu? Era uma coisa que 

não tinha o que fazer.”P006_a 

 

“... hoje na hora do almoço p009_a comentou que estava achando p005_a um 

pouco triste porque ela foi afastada de suas colegas e antes elas ficavam 

conversando o tempo todo e agora mal se falavam...” Pesquisadora 

 
b) Comunicação restrita à equipe da célula 

 
HIPÓTESE: Quando há um aumento do tamanho na equipe, as pessoas possuem a 

tendência de conversar apenas com as pessoas que estão próximas a ela: 

COMUNICAÇÃO 
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“Eu só converso com minha equipe hoje, né?”P002_a 

 

“Eles tão por subgrupos né, por conta da alocação dos projetos, ne? Então, éh. 

Só que os projetos têm uma durabilidade relativamente curta, ne? Então, eles 

falam com a equipe na célula, mas precisam conversar mais no grande grupo, 

entendeu?”P025_a 

 

“Hoje eu sófalo mais com o pessoal que tá mais perto de mim, né. Só teve 

P007_a e P009_a que já eram mais antigos aqui. P003_n é novo, P019_n é 

novo, P024_n é novo também. Aí esse pessoal, é o que mais interajo e tal, no 

corredor.” P010_a 

“... aqui na rua da moeda, rua onde ficam os designers, as pessoas não 
interagem com os demais da equipe, eles conversam apenas entre eles...” 
Pesquisadora 

 
 

c) Comunicação limitada entre júniors e sêniors 
 

HIPÓTESE: Nível de hierarquia de papéis dentro da empresa proporciona que a 

comunicação seja restrita entre estes níveis devido à falta de confiança para realizar a 

comunicação: 

 
“A comunicação do júnior com a líder às vezes não chega lá. Muita coisa se 

perde no júnior, fica no júnior, não chega a comunicação pro líder ...   Eu vejo 

comunicação.... muita coisa que eles reclamam vinda lá debaixo, muita coisa 

não tem coragem de trazer à tona, não tem coragem de ir pra líder dele e 

falar, por exemplo.”P030-a 

 
“...hoje P011_n veio me dizer que os seus colegas de trabalho estavam 
incomodados com P031_n e que se ele não saísse do projeto, quem sairia 
seriam eles e pediu que eu informasse isso a P030_a.... ao conversar com 
P030_a, ela fez uma reunião com os líderes e com a gerência e ninguém sabia 
que estava ocorrendo este tipo de problema....    ” Pesquisadora 
 
 

d) Comunicação restrita entre grupos de almoço  
 
HIPÓTESE: Formação de grupos que saem para almoçar afeta a comunicação com os 

demais colaboradores da equipe, restringindo a comunicação a estas pessoas: 
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“Os grupos se formam, né? Então, eu converso mais com quem ta almoçando 
aqui todos os dias ou com quem ta na minha rua.” P002_a 
 

 
“... no final da manhã, 11h45, as pessoas já se mobilizam para o almoço (isso é 

repetitivo e sempre vejo os mesmos pequenos grupos com cerca de 6 pessoas) 

uma parte almoça fora...    outra parte é autonominada de “grupo dos 

marmiteiros”...   outra parte é o pessoal que atua como designers, eles 

normalmente saem para almoçar, mas só almoçam com os próprios designers 

e com um estagiário...” Pesquisadora 

 
 

5.1.3.4. Coesão 
 

A formação de grupos dentro de uma equipe proporcionou que eles não se aproximem de 

outros grupos. Este processo dificultou a comunicação com os demais colaboradores da 

equipe. 

 

Falta de vontade de se aproximar de outros  

 

 

 a) Falta de vontade de se aproximar de outros 
 

HIPÓTESE: Quando as pessoas se sentem confortáveis em um grupo, elas possuem uma 

tendência a não quererem se aproximar de outros grupos: 

 

“Quando o seu subgrupo é muito forte, você não sente vontade de se 

aproximar de outros grupos: [“_eu tô tão confortável naquele grupo, aquele 

grupo é referência pra mim, não preciso falar com outras pessoas”]. Então, eu 

acho que isso acontece e aí afeta a comunicação do grupo como um todo. E o 

que eles falam entre eles, eles nem sempre chega pra todo mundo.”P030_a 

 
“... aqui na rua da moeda, rua onde ficam os designers, as pessoas não 
interagem com os demais da equipe, eles conversam apenas entre eles...” 
Pesquisadora 
 

 

5.1.3.5. Integração 
 
 

O processo de integração entre as pessoas em uma equipe foi facilitado quando 

ocorreram indicações, pois, pessoas selecionadas já são conhecidas de colaboradores 

COESÃO 
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antigos. Assim, permitiufazer amizades dentro da equipe, bem como, facilitou que as 

pessoas se misturassem, interagindo mais facilmente. 

 

 

Pessoas almoçando junto 

Novas amizades 

Conhecer pessoas 

Interação entre novatos e antigos 

Facilidade de entrosamento 

 
 

a) Pessoas almoçando junto 
 

HIPÓTESE: Amigos que chegam por indicação, formam grupos dentro da empresa e saem 

juntos para almoçar: 

 

“Comoteve indicação...tinha muita gente que já se conhecia. Então, uma 

semana depois tava tudo tranquilo, o pessoal tava bem integrado, almoçando 

junto, cada um sabia o seu grupo de almoço, já tinha se dividido.”P014_a 

 

“... a impressão que tenho é que as pessoas já se conhecem há muito tempo. 

Toda vez que existem reuniões de pessoas no aniversariante do mês ou até 

mesmo na sala de convivência , as pessoas interagem e conversam sobre 

diversos assunto abertamente como se todo mundo tivesse intimidade... ” 

Pesquisadora 

 
 

b) Novas amizades 
 
HIPÓTESE: Conhecer pessoas que trabalham na equipe faz com que as amizades sejam 

feitas mais rapidamente, com isso, é proporcionada a criação de uma rede interna de 

pessoas: 

 

“Grande parte do pessoal que, que entrou é amigo de alguém, acho que, se não 

me engano, tem uma pessoa ou duas que não, que foi por currículo mesmo. Aí, 

acho que já criou um certo vínculo, essa questão da integração interna da 

equipe. Em que fulano é amigo de sicrano, aí já foi criando aquela rede 

interna. Aí eu acho que isso foi quem ajudou também a questão da integração 

com o restante da equipe.”P027_a 

INTEGRAÇÃO 
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“Eu hoje eu vejo os meninos conversando, assim, na maior intimidade, um 

chamando o outro pra almoçar e fazendo aquelas brincadeiras, assim e eu 

penso: “poxa, que bacana!”. Porque, ehh, eles não tão se prendendo ao, à 

amizade antiga, entendeu? Eles tão fazendo as amizades novas, tão se 

misturando.”P007_a 

 

“... a impressão que tenho é que as pessoas já se conhecem há muito tempo...as 

pessoas interagem e conversam sobre diversos assunto abertamente como se 

todo mundo tivesse intimidade... ” Pesquisadora 

 
 

c) Conhecer pessoas 
 
 

HIPÓTESE: Conhecerpessoas  que  trabalham na  equipe,  bem  como  ter uma 
composição da equipe  que muda, torna mais fácil conhecer outras pessoas na equipe e 
assim, fazer novasamizades: 
 

“As equipes, elas mudam, então é normal que quando tem projeto que a 

equipe precise ficar junta, existe uma realocação das pessoas. É legal por um 

lado, deveria ser, porque as pessoas conhecem outras pessoas, não fica só no 

mesmo grupinho, trabalhando da mesma forma, não.” P030_a 

 

“Muita gente é conhecida, aí, ehh, a maioria das pessoas que entraram 

conhecia alguém, aí, sempre tinha pelo menos uma pessoa a quem se dirigir, 

pra poder tirar alguma dúvida, aí dessa forma fica mais fácil de você 

conhecer as outras.” P028_a 

 

“..já tem cerca de dois meses que iniciei as observações e as pessoas das baias 

mudaram de lugar, isso me chamou a atenção... percebi que elas se foram por 

que algumas mudaram de projeto e seguiram para próximo ao restante da 

equipe... ”Pesquisadora 

 

 
d) Interação entre novatos e antigos 

 
HIPÓTESE: Pessoas que já se conheciam ao chegarem na equipe permite que as pessoas 

comecem a interagir: 

 
“Acho que a dificuldade maior foi no início, mesmo, né? Aí, assim, tem duas 
coisas interessantes: eles começaram a interagir, né, os novos e os antigos”. 
P025_a 
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“...     o pessoal que tava entrando meio que já se conhecia entre si, então não 

foi difícil pra eles, assim, porque tinha gente conhecida e tal, então eles não 

tavam sozinhos de certa forma, né, e ajudou um pouco na integração.”P009_a 

 

“... a impressão que tenho é que as pessoas já se conhecem há muito tempo...as 

pessoas interagem e conversam sobre diversos assunto abertamente como se 

todo mundo tivesse intimidade... ” Pesquisadora 
 

 
e) Facilidade de entrosamento 

 
HIPÓTESE: Indicação proporciona facilidade para que as pessoas fiquem mais entrosadas 

dentro da equipe: 

 
“Assim, a indicação facilitou em termos de... ehh.. de entrosamento, que foi o 

pessoal que tava entrando meio que já se conhecia entre si.” P009_a 

“Algo que tenho percebido estes dias é que as pessoas que já se conheciam se 
entrosaram rapidamente com as demais que estão trabalhando na mesma 
rua...  ”Pesquisadora 

 
 

5.1.3.6. Sobrecarga 
 

Colaboradores antigos que mudaram de papel com a promoção e passaram a ser líderes. 

Estes novos líderessofreram sobrecarga de trabalho devido o desafio para 

desempenharas atividades deste novo papel.  

 

Mudança de papel 

Auxílio para tirar dúvida dos novatos 

 

 

a) Mudança de papel 

 

HIPÓTESE: Mudar de papel se torna um desafio para colaboradores antigos que podem 

ficar sobrecarregados ao desempenhar este novo papel: 

 

“Como eu mudei de papel, fiqueisobrecarregada com a parte de liderança da 

equipe e como eu lidero, então é natural que as pessoas me vejam, 

SOBRECARGA 
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[“comoP018_a, eu vou fazer o que P018_a mandou, vou repetir o que P018_a 

faz.”]. E aí, dá aquele medinho de “tá entrando gente nova, então não posso 

dar mau exemplo, tenho que tomar cuidado”. P005_a 

 

“Dá um pouquinho de medo também, né? Porque você, poxa, mudar o papel é 

um desafio muito grande, né? Aí, não deixa de ter mais responsabilidade, né? 

Dá um friozinho na barriga, mas é bom também porque é um desafio, 

né?”P017_a 

 

“... percebi que P002_a (líder) e P005_a (líder) estavam aparentemente 

inquietas...percebi que estava ocorrendo problemas para conseguir gerenciar 

a reunião com a equipe, pois existiam atividades que P008_a precisava passar 

para eles...  estava aparentando estar difícil gerenciar todas as tarefas.”. 

Pesquisadora 

 

b) Auxílio para tirar dúvida dos novatos 

 

HIPÓTESE: Tirar dúvida dos novatos aumenta a sobrecarga de trabalho dos 

colaboradores antigos, fazendo com que pessoas precisem ser realocadas no espaço físico: 

 

“...    era um pouco sobrecarregado porque eles [novatos] perguntavam muito. 

E eu conversei isso com P030_a e com P017_ae aí houve uma alteração de 

localização, né? Eu fui alocado pra outra equipe. A equipe. Fui alocado 

fisicamente pra equipe que eu tava trabalhando e as pessoas foram 

realocadas.”P005_a 

 

“...       a gente notou essas coisas assim de novatos perguntando o tempo todo, 

sobrecarregando antigos, aí a gente redistribuiu os lugares. E, assim, não é 

uma coisa que ta ainda. É como a gente falou pra eles, não é definitivo, pode 

ser que haja uma outra mudança, mas aí vai ser mais tranquilo, não vai ser 

quase todo mundo de novo, que foi, né? Foi praticamente todo mundo pra 

outro lugar.”P030_a 

 

“Tem um menino que ficou na minha rua e ele voltou de férias, e ele era da 

parte antiga e aí todos os novatos iam até ele na minha rua ficar 

perguntando. Ele tava afastado: [“_oh, tu sabe isso?”]. E ele é muito focado. 

Ele reclamou, foi reclamar e aí foi que pensamos na reestruturação.”P022_a 
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“Hoje P016 foi interrompido em seu trabalho cerca de 8 vezes só pela manhã... 

cerca de 10h40 ele comentou que teria que falar com P030 para resolver esta 

situação, pois estava sobrecarregando o trabalho...” Pesquisadora 

 
 

5.1.3.7. Fatores de impacto 
 

Entre os fatores que foram identificados como impactantes durante o processo 

considerado depois da expansão da equipe está a ausência de feedback. Entre os fatores 

que foram identificados como impactados estão: motivação, conhecimento da equipe, 

comunicação, coesão, integração e sobrecarga (TABELA 6). 

 

Tabela 6: Fatores de impacto para equipe antiga depois da expansão. Fonte: Elaboração própria. 

CATEGORIA IMPACTANTE IMPACTADO 

Feedback X  

Conhecimento da equipe  X 

Comunicação  X 

Coesão  X 

Integração  X 

Sobrecarga  X 
 

 

 

5.1.4. Representação do modelo dos antigos 

 

Após o processo de identificação das etapas do antes, durante e depois da expansão, bem 

como após a identificação dos fatores que causaram impacto em cada uma destas fases, 

como também, os respectivos fatores que foram impactados, esta pesquisa realizou a 

elaboração de uma representação que ilustra o relacionamento entre estes fatores 

(FIGURA 14). 
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5.2. EQUIPE NOVATA 
 

Assim como a equipe antiga, a equipe novata também apresentou algumas etapas durante 

que marcaram a fase de expansão da equipe. O primeiro momento também é definido 

como antes da expansão, onde foi identificado o fator “indic ação”.O segundo momento 

é definido como durante a expansão, que apresentou fatores como infraestrutura, 

treinamento e evento de recepção.Por fim, a terceira fase é definida como depois da 

expansão e apresentou fatores como integração, clima da equipe e adaptação.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura14: Representaçãodo modelo da equipe antiga. Fonte: Elaboração própria. 
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 5.2.1. Antes da expansão 

A primeira fase identificada no processo de expansão da equipe em relação à equipe 

novata foi a fase “antes da expansão”. Nesta fase, os colaboradores novatos que foram 

contratados, em sua maioria, conheciam pessoas que já trabalhavam na equipe, pois 

oscolaboradores antigos, ao descobrirem que a empresa abriria vagas para contratação, 

informaram diretamente aos seus conhecidos. Além disso, estes colaboradores antigos 

realizaram a indicação destas pessoas durante o processo seletivo.  

 

5.2.1.1. Indicação 
 

O comunicado sobre o surgimento de vaga dentro da empresa foi realizado pelos 

colaboradores antigos para as pessoas que eles já conheciam. Este fator fez com que os 

futuros novos colaboradores enviassem os seus currículos para os colaboradores antigos 

e estes, por sua vez, os indicaram durante o processo de seleção. 

 

Aviso sobre surgimento de vagas 

 

a) Aviso sobre surgimento de vagas 

 

HIPÓTESE: Comunicar o surgimento de vagas faz com que os colaboradores enviem 

currículo para a pessoa que o informou sobre a vaga, ao invés de enviar diretamente para 

a empresa. 

“P007_a foi meu amigo de graduação, já trabalhava aqui, estudou aqui 

também. Aí, como ele gostava muito do projeto, sempre falou muito bem, aí 

ele falou que abriu a vaga e que me indicaria. Foi quando eu enviei meu 

currículo para ele”. P003_n 

“P018_a, uma amiga minha que trabalha aqui, me disse que tava abrindo 

vaga. Ela falou que podia ser interessante e eu enviei o currículo para ela e ela 

me indicou aqui.”P029_n 

“Eu soube da vaga através de p027_a e p020_a, são meu amigos e já 

trabalhavam aqui. Eles me falaram, aí eu mandei o currículo pra 

elas.”P026_n 

INDICAÇÃO 
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“Ao analisar as entrevistas dos novatos, percebi que, em sua maioria, as 

pessoas chegaram no CASO por indicação de colegas...” Pesquisadora 

 
5.2.1.4. Fatores de impacto 
 

Entre os fatores que foram identificados como impactantes durante o processo 

considerado antes da expansão da equipe está o processo de indicação. Nesta fase não 

foram identificados fatores impactados (TABELA 7). 

 
 

Tabela 7: Fatores de impacto para equipe novata antes da expansão. Fonte: Elaboração própria. 

CATEGORIA IMPACTANTE IMPACTADO 

Indicação X  

 

 5.2.2. Durante a expansão 

Durante o processo de expansão da equipe, a infraestrutura da empresa foi organizada a 

fim de facilitar o início dos trabalhos dos novos colaboradores que iriam compor a equipe. 

Além disso, estes novos colaboradores foram recebidos com um evento de recepção a 

fim de que as pessoas pudessem se conhecer. Por fim, na fase considerada durante a 

expansão, em relação aos colaboradores novatos, encontramos que na primeira semana 

de trabalho, eles participaram de um treinamento sobre as tecnologiasutilizadas na 

empresa. Estes fatores são apresentados a seguir: 

 
 5.2.1.1. Infraestrutura 
 

Para que os novos colaboradores chegassem à equipe e já pudessem depositar seu esforço 

em iniciar os trabalhos, a equipe antiga organizou o espaço físico para a chegada dos 

novatos. Este processo incluiu a organização da infraestrutura de materiais, e esta 

preparação foipercebida pelos novatos. 

 
Organização do espaço físico 

 

INFRAESTRUTURA 
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a) Organização do espaço físico 
 

HIPÓTESE: Realizar a organização de materiais de trabalho dentro do espaço que será 

utilizado pelos novos colaboradores ajuda para que eles fiquem adaptados ao trabalho: 

 
“Quando eu entrei, já tinha uma máquina pra mim, pronta, tudo no lugar, 

certinho, bonitinho, teclado, mouse, tudo funcionando. A baia já tinha meu 

nome, o login já tinha sido criado na rede. Eu entrei, eu já tinha o ambiente de 

trabalho pronto...    Acho que... ééé, de infraestrutura foi isso e já tava pronto, 

já tava providenciado pra negócio de plano de saúde, carteira de vale-

alimentação, essas coisas. Tudo correu... eles já se planejaram para a gente se 

adaptar. Já tava tudo certinho.”P026_n 
 
 

“Eu percebi muita arrumação de infraestrutura, né, assim, as baias já tavam 

montadas, já tinha meu computador. Eu não fiquei esperando, por exemplo, 

que montassem as coisas no dia. Já tava tudo certinho já. Minha conta já tava 

criada, eu lembro. O crachá, já deram toda a instrução de como fazer. Então... 

tranquilo essa parte,foibom,já fiquei adaptado ao local.”P003_n 

 
 

“... são 10h05, todas as pessoas seguiram para a reunião no auditório. 

Aproveitei para fazer um passeio pelos corredores e olhar as características 

das baias.É visível que em alguns trazem objetos pessoais, canecas e fotos, 

porém, vi que todos trabalham com os computadores da empresa e cada baia 

possui o nome dos colaboradores... ”Pesquisadora 

 
 

5.2.1.2. Evento de recepção 
 
A organização de um evento de recepção ocorreu de forma que as pessoas puderam se 

conhecer. Pois, além de terem um momento de confraternização, foi realizada uma 

apresentação que ajudou a identificar quem eram as pessoas, e os novatos puderam 

entender como funcionava o projeto.  

 
Evento de confraternização 

Apresentação do projeto  

 
 
 
 

EVENTO DE 
RECEPÇÃO 
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a) Evento de confraternização 

 
HIPÓTESE: Iniciar o trabalho com momentos de confraternização proporciona que as 

pessoas da equipe interajam: 

 
“Eu cheguei numa semana que era aniversariante do mês, o pessoal já ficou se 

conhecendo...eu pude interagir também com outras pessoas,aí eu cheguei e 

teve o brigadeiro na quinta-feira, que também tem esse contato e teve o bolo 

na sexta-feira. Aí eu disse: [“_é, eu morri, porque eu to céu”]. Até agora eu não 

tenho nada a reclamar, sinceramente.”P011_n 

 

“...existem reuniões de pessoas no aniversariante do mês... as pessoas 

interagem e conversam sobre diversos assunto abertamente como se todo 

mundo tivesse intimidade... ” Pesquisadora 

 

 

b) Apresentação do projeto 
 
 

HIPÓTESE: Realizar reunião de apresentação de pessoas, bem como apresentação do 

funcionamento do projeto, ajuda para que o colaboradornovato entenda seu 

posicionamento dentro da empresa, além de ter a oportunidade de conhecer quem são as 

pessoas da equipe: 

 
“Teve um dia que a gente veio pra uma palestra com todos, nesse auditório 
aqui do lado. Aí eles chamaram todos... Assim, foi já no primeiro dia de 
trabalho, mas já era trabalhando já... Todos os novatos e os antigos. O pessoal 
se apresentou, eles chegaram lá pra explicar o que é o MAC, como funciona, 
qual a nossa hierarquia com o CASO. Aí foi que eu entendi onde eu me 
encaixava. Isso tudo foi muito bom, fiquei bem.”P031_n 
 
 

“Ele reuniram a gente na sala de auditório, fizeram umas apresentações, 
mostraram quem são as pessoas. Eu vi gente ali que ainda não sabia que tava 
no projeto.Foi bom. Achei válido.Conheci muita gente.” P034_n 
 
“De acordo com o que vi nas entrevista, a equipe antiga organizou uma 
apresentação dos novos colaboradores, algo que realmente vejo que ocorre 
aqui no CASO, sempre que alguém chega na equipe, ela é apresentada.” 
Pesquisadora 
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5.2.1.3. Treinamento 
 

O treinamento realizado com os novos colaboradores ocorreu de forma que as pessoas 

puderam ter uma visão de como seria executado o trabalho, bem como pudessem ter uma 

melhoria em seu nível de conhecimento. Além disso, os colaboradores tiveram a 

oportunidade de ficar mais próximos de outras pessoas, conhecendo-as melhor. 

 
Treinamento para obter maior visão do trabalho 

Treinamento junto com outras pessoas 

 

 

a) Maior visão do trabalho 
 

HIPÓTESE: Receber treinamento ajuda para que os novos colaboradores tenham maior 

visão de como é realizado o trabalho,além de auxiliar com a melhoria do conhecimento: 

 
“Teve um treinamento de uma semana que eles fizeram, assim, pra dar uma 

ideia de como é que funcionava android, como é que trabalhava aqui. Aí teve 

essa visão geral que eles fizeram, o treinamento. Foi com p006_a, p018_a, com 

p005_a, p010_a fez uma parte, assim, p009_a também e p015_a. Eles deram 

uma visãozinha, assim, do que a gente ia fazer, como era que 

trabalhava.”P008_n 

 
“Pelo trabalho que eu faço, eu percebi que hoje eu faço com bem mais 

facilidade que eu fazia no início. Até do ponto de vista do treinamento que a 

gente teve, assim, e tal, eu percebi que meu conhecimento melhorou muito já 

nesse tempo de treinamento.”P003_n 

 
“... nas entrevistas dos novatos, foi relatado que na primeira semana de 

trabalho eles foram direcionados para um treinamento...” Pesquisadora 

 
“”...     as pessoas parecem trabalhar sem dificuldades...”Pesquisadora 
 

 
b) Treinamento junto com outras pessoas 
 

HIPÓTESE: Treinamento ajuda para que pessoas se conheçam e ajudem as outras de 

acordo com suas experiências, proporcionando que as pessoas percebam o perfil das 

demais na equipe: 

 

TREINAMENTO 
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“Querendo ou não no treinamento todo mundo ficava pertinho, um ajudando 

ao outro, quem tinha mais experiência. Eu não tinha experiência nenhuma, 

alguns também não, mas tinha gente que tinha muita experiência já e no 

treinamento já via que um ajudava o outro e: [“_e aí, ta com problema? Vamos 

fazer esse exercício?”]. Aí você já começava a perceber o perfil de cada um. 

Tinha gente que era mais reservado, ficava só prestando atenção no 

treinamento”.P012_n 

 

 

“nas entrevistas dos colaboradores novatos que participaram do treinamento, 

existe uma harmonia em relação a referência que fazem sobre os colegas que 

fizeram no período de treinamento ”Pesquisadora 

 
 

 5.2.1.4. Fatores de impacto 
 

Entre os fatores que foram identificados como impactante durante o processo 

considerado durante a expansão da equipe está o espaço físico, treinamento da equipe 

novata e evento de recepção. Nesta fase não foram identificados fatores impactados. 

(TABELA 8). 

Tabela 8: Fatores de impacto para equipe novata durante a expansão. Fonte: Elaboração própria. 

CATEGORIA IMPACTANTE IMPACTADO 

Infraestrutura X  

Evento de recepção X  

Treinamento X  

  

 5.2.2. Depoisda expansão 

A fase identificada como depois da expansão para a equipe novataapresenta os 

fatores,assim como  a  equipe  antiga, que sofreram reflexo dos demais fatores 

apresentados nas fases anteriores.  

 Inicialmente identificamos que a integração foi impactada pelo evento de 

recepção que ocorreu na chegada destes novos colaboradores, como também impactou o 

clima da equipe. Aintegração da equipe foi outro fator que sofreu impactodevido 

aotreinamento realizado com estes colaboradores, que passaram a ficar mais próximos. 
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 Além disso, a adaptaçãodos novos colaboradores na equipefoi impactada pela 

infraestrutura elaborada para que pudessem iniciar os trabalhos, como também pelo 

processo de indicação dos colaboradores antigos no processo de seleção.  

  

5.2.2.1. Clima da equipe 
 

Conforme já mencionado, a equipe estudada possui colaboradores que já se conheciam. 

Este fator auxiliou para que as pessoas se considerassem amigas dentro da equipe. Além 

disso, a presença de brincadeiras ajudou para que o clima fique descontraído e as pessoas 

não estejam isoladas, favorecendo o clima de união. 

 

Descontração 

Amizade 

União 

 

a) Descontração 
 

HIPÓTESE: Fazer brincadeiras e contar histórias engraçadas proporcionam que o clima 

da equipe fique descontraído: 

 

“Eu acho bem descontraído, até. Assim, o pessoal sempre ta brincando, sempre 

ta fazendo alguma piadinha e tal.” P003_n 

 

“Toda hora que você olha tem alguém contando uma história, falando algo 

engraçado. É muito descontraído aqui.”P026_n 

 
 

b) Amizade 
 

HIPÓTESE: Pessoas que já se conheciam possuem uma tendência a ter afinidades e 

passam a imagem de que a equipe é amiga e as pessoas são integradas: 

 
“Tem gente aqui que se conhece há muito mais tempo e é claro que o pessoal 
vai ter mais afinidade com as pessoas que conhece há mais tempo. O pessoal é 
realmente amigo aqui. Isso que eu acho muito legal, né?.”P026_n 
 
“Assim, o pessoal aqui acho o pessoal bem amigo até. Eu percebi eles bem 
integrados.”P034_n 

CLIMA DA 
EQUIPE 



108 

 

 

 

 
c) União 
 

HIPÓTESE: Ausência de pessoas isoladas e ausência de competições dentro da equipe 

proporcionam um clima de união: 

 
“Acho que qualquer pessoa que chega, assim, de fora, tal... não tem isolamento, 
não, é todo mundo bem unido.”P019_n 
 
 

“As pessoas trabalham bem unidas aqui. Não tem essa... esse... eu não percebi 

até agora clima de competição: [“_ah, porque foi eu que fiz”]. Não percebi isso. 

Cada um faz uma parte pra agregar no todo aqui e é bem perceptível isso. 

Não tem... eu não percebi ainda, tipo, a “estrela” do sistema. Até agora eu não 

percebi isso.”P008_n 

 

“... a impressão que tenho é que as pessoas já se conhecem há muito tempo...” 

Pesquisadora 

 

 
5.2.2.3.  Adaptação 

 

Processo de adaptação dos novos colaboradores ocorreu devido a existência de amizades 

na equipe, estudo da tecnologia e colaboração dos colaboradores antigos: 

 

 

Amizade dentro da equipe 

Estudo sobre a tecnologia 

Apoio de colaboradores antigos 
sobre as dúvidas 
 

a) Amizade dentro da equipe 
 

HIPÓTESE: Conhecer pessoas dentro da equipe ajuda para que o colaborador novato se 

adapte e não tenha tanta dificuldade em realizar o trabalho: 

 
“A amizade é muito grande aqui e o trabalho em equipe né, por causa disso. Aí 
tem menos dificuldade com o trabalho em equipe.”P034_n 
 
“Eu já conhecia umas pessoas, P020_a já era daqui. Foi tranquilo... errr... me 
adaptei rápido quando cheguei aqui. Quando tinha alguma dúvida eles 

ADAPTAÇÃO 
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ajudavam sem problemas.”P026_n 
 
“A amizade das pessoas na equipe é algo que se torna visível...     as pessoas 
trabalham de uma forma muito profissional e parecem nitidamente estarem 
adaptadas às atividades...”Pesquisadora 

 
 
b)Estudo sobre a tecnologia 
 

HIPÓTESE: Estudar a tecnologia utilizada na empresa ajuda que os novos colaboradores 

se adaptem ao trabalho: 

 
“90% do tempo na primeira semana foi leitura de como o google funciona, de 
como ele conversa com outra aplicação externa, pra depois começar a 
implementar realmente. Eu tinha que entender como ele funcionava pra 
poder botar no programa da gente.” P011_n 
 
“Pra entender bem a plataforma androide, no início deu um trabalhinho, mas, 
assim, era coisa que eu conseguia tirar dúvida com o pessoal e tal, o pessoal 
explicava direitinho, assim, mais de entender umas coisas do framework, que 
são bem particulares, assim, só quem ta desenvolvendo que percebe mesmo, 
consegue visualizar bem.”P031_n 
 
“Eu nunca tinha trabalhado com android. Eu me preocupei mais com a parte 
técnica... Então, a parte técnica mesmo. Eu nunca trabalhei com isso: e agora? 
Fiquei sempre com o pé atrás. Aí você vai estudar, correr atrás.”P012 

 
 

“Analisando as entrevistas dos novatos, uma boa parte demonstra que buscou 
mais conhecimento através de estudos...”Pesquisadora 
 
 

c)Apoio de colaboradores antigos sobre as dúvidas 

 
HIPÓTESE: Colaboradores antigos que auxiliam os novatos apresentando a equipe e 

tirando dúvidas, ajudam no processo de adaptação: 

 
“No primeiro dia p025_a me apresentou a todo mundo, né? Assim, claro que eu 
não decorei o nome de todo mundo, né? Mas pelo menos foi bom pra saber 
onde cada pessoa tava, se eu precisasse e tal, e assim por diante, tipo, mais o 
pessoal de suporte daqui, quem você ficava precisando mais nos primeiros 
dias, e até as pessoas mais chave, mesmo, pra tirar algumas dúvidas sobre 
ferramentas e assim por diante. Ela apresentou o pessoal todo no primeiro 
dia, eu não fiquei tão perdido, não. Acho que contribuiu para que eu me 
adaptasse ao trabalho deles aqui.”P003_n 
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“...tem sido bastante comum ver os novatos fazendo perguntas aos 

colaboradores antigos....   as pessoas estão sempre prontas para ajudar...” 

Pesquisadora 

 

5.2.2.4. Integração 
 

Realizar apresentações da equipe é um fator que ajudou as pessoas a se conhecerem. 

Além disso, o treinamento que a equipe novata recebeu serviu para que elas interagissem 

etrocassem experiências. Além disso, devido as pessoas estarem misturadas dentro da 

equipe, favoreceu para que houvesse a integração das pessoas. 

 
Conhecendo pessoas  

Misturar pessoas 

 
a) Conhecendo pessoas  
 

HIPÓTESE: Apresentações da equipe ajudam para que os colaboradores conheçam as 

pessoas e troquemexperiências, auxiliando na integração: 

 
“Aí teve a reunião de integração. Querendo ou não o treinamento, porque é 
um período que a gente fica ali... Querendo ou não no treinamento todo 
mundo ficava pertinho, um ajudando ao outro, quem tinha mais 
experiência...aí eu acho que foi bom essa parte deles e é isso mesmo. É fazer 
integração,  fazer reunião de integração, mostrar o projeto, mostrar aonde é 
que você ta pisando e apresentar todo mundo.”P012_n 

 
 
“nas entrevistas dos colaboradores novatos que participaram do treinamento, 
existe uma harmonia em relação a referência que fazem sobre os colegas que 
fizeram no período de treinamento...  estas pessoas ficaram mais integradas 
dentro do projeto...”  Pesquisadora 

 
 
b) Misturar pessoas 

 
HIPÓTESE: Estruturar a equipe misturando os colaboradores novatos e antigos faz 

com que as pessoas ajudam para que os novatos não fiquem calados dificultando a 

integração: 

INTEGRAÇÃO 
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“Eu até percebi que eles fizeram meio que um esforço de integrar, tipo, aquela 
distribuição das baias e tal, o pessoal ficou mais misturado e eu achei que 
aquilo foi interessante ...    se aquilo não ocorresse e o pessoal novo ficasse 
calado, ia acabar ficando com dificuldade mais de se integrar.”P029_n 
 
“... uma coisa que me chama a atenção é que eles estão misturados nas 

baias...”Pesquisadora  

 
 

5.2.2.6. Fatores de impacto 
 

A fase depois da expansão não apresentou fatores considerados impactantes. Apesar 

disso,esta fase apresentou alguns fatores que foram sofreram impactos em decorrência de 

outros fatores que apareceram nas fases anteriores, qual seja, antes e durante à expansão. 

Os fatores apresentados nesta fase estão: integração, clima da equipe e adaptação 

(TABELA 9). 

 
Tabela9: Fatores de impacto para equipe novata depois da expansão. Fonte: elaboração própria. 

CATEGORIA IMPACTANTE IMPACTADO 

Integração  X 

Clima da equipe  X 

Adaptação  X 
  

 

 

5.2.3. Representação do modelo dos novatos 

Assim como na equipe antiga, após o processo de identificação das etapas do antes, 

durante e depois da expansão, para a equipe novata foram identificação os fatores que 

causaram impacto em cada uma destas fases, como também, os respectivos fatores que 

foram impactados. Assim, esta pesquisa também realizou a elaboração de uma 

representação de impacto para a equipe novata, que ilustra o relacionamento entre estes 

fatores (FIGURA 15). 
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Figura 15: Representação do modelo de impacto para equipe notava. Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

5.3. DISCUSSÃO 

De acordo com o apresentado neste capítulo, elaboramos um modelo que reúne as 

principais categorias apresentadas antes, durante e depois da fase de expansão. Aqui foi 

realizada uma relação entre os fatoresnominados impactantes e impactados em todo 

processo.  

 Inicialmente, realizamos a análise da equipe antiga,onde foi evidenciado que não 

existia muito tempo para realizar a expansão. Assim, a ausência de tempocausou 

impacto no treinamento de novos líderes e na gestão adequada de pessoas na equipe.  

 Além disso, o processo de indicação apresentou-se como um fator impactanteno 

clima da equipee na formação de subgrupos. Este que por sua vez, foi identificado 

como impactado devidoa ação da indicação, como também foi identificado como 

impactante direto na coesão, integração e na comunicação. 

 Por sua vez, a comunicação, além de ter sido impactada pela formação de 

subgrupos, também foi impactada pela composição da equipeao mesclarcolaboradores 

 

 

 

 

 

 

 

Indicação 

Infraestrutura 
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Evento de 

recepção 

Integração 

Clima da equipe 
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ANTES DA 
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novatos e antigos. Esta composição foi um fator que impactou o conhecimento da 

equipe, além de, juntamente com as alterações do espaço físico, clima da equipe e do 

evento de recepção dos novos colaboradores, proporcionaram impacto na integração 

da equipe. 

 Aausência defeedback e a promoçãode colaboradores antigos à liderança, são 

fatores que impactam diretamente na motivação da equipe. Apesar disso, a promoção 

impacta diretamente na mudança de atividade dos colaboradores, o que proporcionou, 

juntamente com o volume de atividades, um impacto na sobrecarga destes 

colaboradores, pois além de necessitar realizar o trabalho, precisaram se adaptar a nova 

realidade da natureza das tarefas. 

 Em seguida, realizamos as análises dos colaboradores novatos. Para esta equipe, 

identificamos que a amizade que eles possuíam com algunscolaboradores antigos facilitou 

o processo de seleção, pois houveindicações destas pessoas. Este fator de apresentou 

como impactante em relação à integração da equipe, pois foi mais fácil conhecer pessoas 

e relacionar-se com elas dentro da equipe. 

  Além disso, conhecer pessoas veteranas também auxiliou no processo de 

adaptação destes novos colaboradores na equipe, poiselas tinham a quem recorrer nos 

momentos de dúvidas em relação à forma de realizar o trabalho. Outro fator que foi 

impactado devido o conhecimento de pessoas, foi o clima da equipe. Este fator 

proporcionou que o clima transparecesse amizade, descontração e união. 

 Ainfraestruturafoi outro fator identificado que também proporcionou impacto na 

adaptação da equipe ao trabalho.Além disso, o treinamento que existiu com os novos 

colaboradores, assim comoo evento de recepção,também auxiliaram no processo de 

integração da equipe, onde as pessoas tiveram a oportunidade de ficar mais próximas. 

 Assim, diante destes fatores, aFigura 16 

demonstraosrelacionamentosqueforamdescritos na teoriagerada nos três momentos 

descritos acima,ondeoimpacto da expansão da equipe é composto por fatores que são 

causadores destes impactos, mas também possui fatores que receberam estes impactos. 

Assim foi elaborado o modelo que generaliza e representa as ligações das categorias para 

a equipe antiga e novata. 

 Neste modelo, as palavras em negrito são os fatores impactantes e as palavras em 

itálico são os fatores impactados. Entre estes fatores, algumas caixasestão 
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pontilhadospoissão caracterizados como fatores impactantes e impactados ao mesmo 

tempo, comopor exemplo a mudança de papel, treinamento, clima da equipe e subgrupo. 

 Para caracterizar a influência de impacto positiva e negativa entre os fatores, 

existem sinais de mais (+) para impactos positivos e o sinais de menos (–)para impactos 

negativos. Além disso, as caixascinzas são usadas para referenciar colaboradores antigos, 

caixas azuis referenciam colaboradores novatos e por fim, as caixas  vermelhas 

representam ambos: 

 

 

Figura 164: Modelo de impacto da expansão da equipe. Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

- 
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5.4. RESUMO DO CAPÍTULO 
 

Este capítulo apresentou um estudo de caso que analisou os fatores que causam impactos 

e os que sofrem impacto durante o processo de expansãode uma equipe de engenharia de 

software. O resultado do estudo proporcionou a elaboração de um modelo que representa 

os efeitos desta expansão. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Este trabalho teve como objetivo principal, apresentar os resultados preliminaresde uma 

pesquisa qualitativa sobre os impactos de uma estratégia de expansão de equipes de 

software nos indivíduos e nos processos da equipe. Para tanto, a pesquisa contou com a 

participação de 32 membros ente eles: 17 colaboradores que já estavam na equipe antes 

da expansão (para esta pesquisa, chamados de colaboradores antigos), sendo composta 

por 1 gerente de projeto, 2 membros de RH, 4 líderes de equipe, 03 líderes técnicos, 1 

designer e 06 engenheiros de software, bem como 15 colaboradores que entraram na 

expansão (chamados de colaboradores novatos), sendo 03 designers e 12 engenheiros de 

software. 

 Os dados da análise qualitativa apontam que em relação à equipe antiga, alguns 

fatores foram tanto impactantes como impactados, entre eles, formação de grupos, evento 

de recepção e mudança de atividade. 

 Os fatores impactantes, ou seja, que causam impacto nos indivíduos são 

classificados como ausência de tempo, composição da equipe, indicação, estrutura física, 

promoção, formação de grupos, evento de recepção, mudança de atividade, volume de 

atividade e feedback. 

 Além disso, foi evidenciado que estes fatores apresentam relação direta com 

outros fatores que sofrem efeitos durante a expansão da equipe. Estes foram chamados de 

fatores impactados e são classificados como gestão de pessoas, treinamento, formação de 

subgrupos, clima da equipe, mudança de atividade, conhecimento da equipe, 

comunicação, coesão, integração, sobrecarga e motivação. 

 Em relação à equipe novata, a análise evidencia que esta equipe também sofreu 

impacto de alguns fatores durante o processo de expansão da equipe. Os fatores 

impactantes são apresentados como treinamento, indicação, infraestrutura e evento para 

receber pessoas. Os fatores impactados a partir destes fatores impactantes são 
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classificados em adaptação, clima da equipe e integração.Por fim, a união destes fatores 

proporcionou a elaboração de um modelo de impacto que representa a expansão da 

equipe de software. 

  

6.1 CONTRIBUIÇÕES ACADÊMICAS E PARA INDÚSTRIA 
 

 

A contribuição central desta pesquisa contempla o conjunto de resultados que foram 

encontrados e estão relatados nos Capítulos 4 e5, onde destacamos os fatores que causam 

impacto nos indivíduos e na equipe como um todo, bem como a relação destes com os 

fatores impactados devido à expansão da equipe. 

 Além disso, o uso do protocolo e a descrição no capítulo de metodologia dos 

procedimentos e técnicas da teoria fundamentada em dados poderão ser utilizados 

futuramente para outras replicações deste estudo de caso, bem como 

podemservirdereferênciaintrodutória para estudos que utilizem esta técnica. 

 Podemos considerar também que os roteiros de entrevistas, os termos de 

consentimento livre e esclarecido e o de autorização concedida pela organização, também 

podem ser utilizados em outras pesquisas.   

  

6.2 LIMITAÇÕES E AMEAÇAS À VALIDADE 

 

Apesar detodo o  rigor  metodológico  planejado, esta  pesquisa  apresenta algumas 

limitações, entre elas, devido a grande quantidade de informação que foianalisada, não 

houve tempo de realizar a validação do modelo que foi gerado a partir dos dados, como 

também não houve tempo para elaborar um guideline com base no resultado do modelo 

de impacto. 

 Além disso, devido à duplicação de uma equipe ser difícil de ocorrer, esta pesquisa 

não conseguiu realizar o piloto dos questionários com outra equipe que estivesse 

enquadrada em uma situação parecida.  

 Por isso, o piloto foi limitado a uma das participantes envolvidas na concepção 

desta pesquisa, afim de avaliar se as perguntas estavam estruturadas em uma sequencia 

lógica adequada e se o roteiro estava cansativo. 
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 Por fim, saíram 07 pessoas da equipe, sendo 02 antigos e 05 novatos, após o 

período de observações. Apesar disso, Estas saídas tentaram ser identificadas para avaliar 

se possuíam relação com a expansão da equipe. Entretanto, este mapeamento só seria 

possível com o auxílio dos líderes de projeto. Estes na época estavam sobrecarregados 

com projetos e não tiveram tempo para participar da entrevista.  

  

6.3 TRABALHOS FUTUROS 
 

 

 

 

 

Como indicativos de trabalhos futuros, será elaborado um guidelinecom base nos 

resultados do modelo de impacto, a fim de proporcionar benefícios a própria empresa que 

foi objeto de estudo, bem como, para que sirva como ajuda outras empresas de software 

na indústria que passem por grande expansão no tamanho de sua equipe.   

 Além disso, temos que a pesquisa será replicada, utilizando o mesmo protocolo 

elaborado nesta pesquisa, a fim de buscar explicações complementares que possam 

conduzir um conhecimento mais amplo.  

 Iremos utilizartodo  conteúdo  qualitativo  produzido  nesta  pesquisa  com  a 

finalidade de aprofundar o relacionamento entre as categorias desenvolvidas. Além disso, 

será realizado um estudo mais detalhadoem relação a impactos no potencial motivador 

do trabalho e na coesão de equipes de software, a fim de entender com mais precisão os 

efeitos causados nestes fatores, devido a duplicação. 

 Por fim, iremos expandir o modelo de impacto desenvolvido nesta pesquisa, 

buscando incluir outros fatores que não foram abordados. Por fim, iremos disponibilizar 

os resultados deste estudo paraorganização em que o estudo foi realizado. 

  

6.4 CONCLUSÃO 
 

 

 

Oobjetivodestetrabalhoeraresponderaseguinte questãodepesquisa: “Como os membrosde 

uma equipe de software são afetados, em nível individual e em nível de equipe, pela 

expansão no tamanho da equipe?” Para tanto, realizou-se um estudo de caso que envolveu 

uma empresa de desenvolvimentodesoftware para dispositivos móveis que passou por 

uma expansão no tamanho de sua equipe. 
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 Em relação ao objetivo geral, pudemos analisar o processo de expansão e 

identificar os fatores de impacto na equipe. Além disso, em relação aos objetivos 

específicosda pesquisa, conseguimos identificar como o processo de expansão foi 

planejado e conduzido, bem como qual foi a origem da expansão e quais os resultados 

decorrentes deste processo. Por fim, foi possível responder à questão de pesquisa em 

relação à forma como os membros de uma equipe são afetados por uma estratégia 

deexpansão em seu tamanho. 

 Assim, comesseestudo,foipossívelobterum conjunto de fatores que influenciam 

positivamentee negativamente em fatores humanos. Ao indicar as influênciaspositivas, 

estamos identificando fatores que contribuíram com o processo de expansão. Ao indicar 

fatores que influenciaram negativamente, apontamos aqueles fatores que atrapalharam 

em algum modo o processo de expansão. 

  Entre os fatores que influenciaram positivamente estão acomposição da equipe, o 

treinamento, a estrutura física, a indicação, o evento de recepção, a infraestrutura e a 

promoção.Por outro lado, os fatores que tiveram influência negativa são a ausência de 

tempo, a formação de subgrupos e a ausência de feedback. Nesse sentido, através da 

relação entre estes fatores foi possível elaborar um modelo de impacto que representa a 

ligação entre estes fatores. 

 Além disso, identificamos quea existência de impacto na equipe ocorreu 

principalmente pela falta de planejamento adequado para realizar a expansão. Apesar da 

existência de algumas medidas para realizar a expansão, que foram chamadas de ações 

preparatórias, não foi levado em conta um planejamento adequado com fonte de pesquisa 

sobre os possíveis efeitos que a equipe poderia sofrer durante o processo. Por fim, 

tivemos que os dados da etnografia apoiaram a criação das hipóteses desta pesquisa. 

 Assim, conclui-se que este trabalho contribui para as pesquisas na área de 

engenharia de software, mais especificamente que trabalham com fatores humanos, onde 

ainda há uma carência de trabalhos que consolidem as várias teorias existentes. 
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SOBRE ESTE DOCUMENTO 
 
Este documento descreve o protocolo de estudo de caso sobre o impacto da mudança 

radical de Engenharia de Software. Ele contém detalhes sobre o projeto de pesquisa e 

instrumentos de pesquisa. 

 O protocolo é um documento dinâmico, pois pode sofrer atualizações ao longo 

doestudo devido a mudanças de algum plano (RUNESON e HOST, 2008; YIN, 2005).  A 

relevância do Protocolo nesta pesquisa é destacada por Yin (2005), onde afirma que, 

oProtocolo é desejável para um estudo de caso em qualquer circunstância além de  ser 

uma tática para aumentar a confiabilidade do estudo.  

 Assim, esta pesquisa elaborou um protocolo contendo o instrumento com as 

decisões definidas para o estudo, além dos procedimentos e regras gerais que deveriam 

ser seguidos ao longo do estudo. 

 

PERFIL DO PESQUISADOR 
 
A pesquisadora deste trabalho é Bacharel em Sistemas de Informação (2010) e 

Especialista em Metodologias para Engenharia de Software (2011), possuindo pesquisas 

voltadas para a área, com o foco em metodologias ágeis. 

  Ao ingressar no mestrado acadêmico em 2011, tornou-se membro do grupo de 

pesquisa H.A.S.E., onde teve a oportunidade de colaborar com pesquisas que auxiliaram o 

desenvolvimento de dissertações de demais membros do grupo.  

 Através destes estudos, pode conhecer o universo de pesquisas sobre Fatores 

Humanos na Engenharia de Software, e com o passar do tempo, foi descobrindo a riqueza 

desta área, bem como a diversidade de contribuições industriais e acadêmicas que são 

possíveis de realizar, através deste tipo de pesquisa.  

 Desta forma, a soma dos fatores proporcionou a formação do alicerce acadêmico 

para aumentar o incentivo e motivação à realização desta pesquisa. 
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EQUIPE DE PESQUISA 
 

TABLA 1: Equipe de Pesquisa 

EQUIPE TITULAÇÃO 
CARGA 

HORÁRIA 
PAPEL 

1. Prof. Fabio Silva PhD 8h semanais Coordenador do projeto  

2. Regina Miranda  Mestre 20h semanais 
Gerente do projeto de 

pesquisa  

3. Tatiana 

Bittencourt 
Doutoranda 8h semanais 

Líder da linha de fatores 

humanos 

4. Fernanda 

Martins 
Mestranda 30h semanais 

Bolsista da linha de fatores 

humanos 

5. Fabiana Marinho 
Especialização (em 

andamento) 
4h semanais 

Colaboradora da linha de 

fatores humanos 

 
 
DESIGN 
 
Objetivo Geral 
 
 

TABLA 2: Objetivo Geral 

Analisar expansão do tamanho de uma equipe de software 

Com o propósito de de identificar quais fatores impactam os membros 

em nível individual e em nível de equipe 

Do ponto de vista dos de gerentes de projeto, membros de recursos 

humanos, líderes de equipe, líderes técnicos e 

engenheiros de software 

No contexto de de um projeto de desenvolvimento de software para 

dispositivos móveis, localizada no Centro de 

Informática da UFPE. 

 

 
QUESTÃO DE PESQUISA 
 
RQ01: “Como os membrosde uma equipe de software são afetados, em nível individual e 

em nível de equipe, pela expansão no tamanho da equipe?” 
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FERRAMENTAS DE COLETA E ANÁLISE 
 
 

Tabela 34: Ferramentas utilizadas no processo de coleta, transcrição e análise dos dados. 

Fonte: Elaboração própria. 

Atividade Ferramenta  

Coleta de dados Microsoft Word 

MP3– Sony 

Transcrição de dados 
Microsoft Word 

Microsoft Word 

 

Análise dos dados 

Software Nvivo 8.0 

Microsoft Excel 

 
 
 
PARTICIPANTES DA PESQUISA – INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS 

 
 

 
 ID DOS PARTICIPANTES 

 
Tabela 4: Código dos colaboradores da equipe de software. 

Id Papel Id Papel 

P001  Piloto  P018  Líder de equipe 

P002  Líder de equipe P019  Estagiário  

P003  Engenheiro de software P020  Designer  

P004  Engenheiro de software P021  Designer  

P005  Líder técnico  P022  Gerente de projeto 

P006  Engenheiro de software P023  Líder técnico 

P007  Engenheiro de software P024  Engenheiro de software 

P008  Engenheiro de software P025  Membro de RH 

P009  Engenheiro de software P026  Designer  

P010  Líder técnico P027  Designer  

P011  Engenheiro de software P028  Engenheirode software 

P012  Engenheiro de software P029  Engenheirode software 

P013  Engenheiro de software P030  Gerente de RH 

P014  Líder técnico  P031  Líder técnico  

P015  Estagiário  P032  Líder técnico  

P016  Engenheiro de software P033  Engenheiro de software 

P017  Líder de equipe   
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 INFORMAÇÕES PESSOAIS 

 

 

Tabela 5: Dados pessoais dos participantes da equipe antiga. Fonte: Elaboração própria. 

Participante Antigo/Novato Estado Civil Faixa Etária Escolaridade 

P001 piloto piloto piloto piloto 

P002 Antigo Casado 31-40 Graduação 

P003 Novato Solteiro 21-30 Mestrado 

P004 Novato Solteiro 21-30 Graduação 

P005 Antigo Casado 31-40 Mestrado 

P006 Antigo Solteiro 21-30 Graduação 

P007 Antigo Solteiro 21-30 Doutorado, em curso 

P008 Novato Casado 21-30 Mestrado, em curso 

P009 Antigo Solteiro 21-30 Graduação 

P010 Antigo Solteiro 21-30 Mestrado 

P011 Novato Casado 21-30 Graduação 

P012 Novato Solteiro 21-30 Graduação 

P013 Antigo Solteiro 21-30 Graduação 

P014 Antigo Solteiro 31-40 Graduação 

P015 Antigo Solteiro 21-30 Graduação, em curso 

P016 Antigo Solteiro 21-30 Graduação 

P017 Antigo Solteiro 31-40 Mestrado 

P018 Antigo Divorciado 31-40 Graduação 

P019 Novato Solteiro 21-30 Graduação, em curso 

P020 Novato Solteiro 21-30 Graduação, em curso 

P021 Novato Solteiro 21-30 Graduação, em curso 

P022 Antigo Solteiro 41-50 Especialização 

P023 Novato Solteiro 31-40 Especialização 

P024 Novato Solteiro 21-30 Graduação, em curso 

P025 Antigo Solteiro 31-40 Graduação 

P026 Novato Solteiro 21-30 Graduação, em curso 

P027 Antigo Solteiro 21-30 Graduação, em curso 

P028 Antigo Solteiro 21-30 Mestrado, em curso 

P029 Novato Solteiro 31-40 Graduação 

P030 Antigo Solteiro 31-40 Doutorado, em curso 

P031 Novato Casado 21-30 Especialização 

P032 Novato Solteiro 21-30 Graduação 

P033 Novato Casado 31-40 Graduação 
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 INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS 

 

Tabela 6: Dados profissionais dos colaboradores da equipe antiga. Fonte: Elaboração própria. 

Participante Antigo/

Novato 

Admissão Demissão Cargo Graduação 

P001 piloto piloto piloto piloto piloto 

P002 Antigo 08/08/2005 Continua Líder de projeto Pleno III 

P003 Novato 03/08/2011 Continua Engenheiro de software Pleno I 

P004 Novato  22/08/2011 Continua Engenheiro de software Júnior I 

P005 Antigo 07/06/2010 Continua Líder de projeto Sênior I 

P006 Antigo 01/10/2012 Continua Engenheiro de software Pleno III 

P007 Antigo 01/02/2008 Continua Líder técnico Pleno I 

P008 Novato 05/09/2011 Continua Engenheiro de software Júnior IV 

P009 Antigo 05/04/2010 30/11/11 Engenheiro de software Júnior I 

P010 Antigo 09/06/2008 15/05/12 Engenheiro de software Sênior I 

P011 Novato 22/08/2011 06/02/12 Engenheiro de software Pleno I 

P012 Novato 22/08/2011 Continua Engenheiro de software Júnior I 

P013 Antigo 01/02/2011 Continua Engenheiro de software Júnior IV 

P014 Antigo 01/10/2008 Continua Arquiteto de software Sênior III 

P015 Antigo 01/02/2012 30/10/12 Engenheiro de software Júnior I 

P016 Antigo 05/04/2010 Continua Engenheiro de software Pleno I 

P017 Antigo 05/12/2005 Continua Líder de projeto Sênior I 

P018 Antigo 22/10/2012 Continua Líder de projeto Sênior I 

P019 Novato 02/01/2012 Continua Engenheiro de software Júnior I 

P020 Novato 18/07/2011 Continua Design UX Pleno I 

P021 Novato 01/11/2011 Continua Técnico em design UX Júnior IV 

P022 Antigo 04/04/2007 Continua Gerente de projeto - 

P023 Novato 14/09/2011 24/02/12  Engenheiro de software Sênior I  

P024 Novato 22/08/2011 Continua Engenheiro de software Júnior I 

P025 Antigo 11/08/2008 Continua 
Analista de recursos 

humanos 
Júnior III 

P026 Novato 22/08/2011 Continua Engenheiro de software 
Pleno I 

 

P027 Antigo 25/04/2011 Continua 
Técnico em design UX 

 

                      

- 

P028 Antigo 18/04/2011 Continua Engenheiro de software Pleno III 

P029 Novato 22/08/2011 Continua Engenheiro de software Pleno I 

P030 Antigo 01/08/2006 Continua Gestor de pessoas 
                       

- 

P031 Novato 01/08/2011 Continua Líder técnico Pleno I 

P032 Novato  01/04/2012 remanejado Engenheiro de software  Pleno II  

P033 Novato 22/08/2011 Continua Engenheiro de software Pleno III 

 

 
 
 
PARTICIPANTES DA PESQUISA – HORAS DE ÁUDIO 
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Tabela 7: Duração das entrevistas  dos membros da equipe antiga. Fonte: Elaboração própria. 

Participante Duração da entrevista 

P002 01:28:19 

P003 00:35:26 

P004 00:32:20 

P005 01:12:43 

P006 01:43:17 

P007 01:14:23 

P008 00:54:04 

P009 00:56:21 

P010 01:15:41 

P011 01:02:52 

P012 01:22:18 

P013 01:26:30 

P014 01:03:09 

P015 01:43:53 

P016 01:08:18 

P017 01:50:07 

P018 01:36:41 

P019 00:43:58 

P020 00:47:57 

P021 01:20:17 

P022 02:43:16 

P023 01:09:54 

P024 00:35:29 

P025 01:32:22 

P026 00:59:59 

P027 01:16:06 

P028 01:11:07 

P029 00:48:07 

P030 02:41:13 

P031 00:37:33 

P032 00:39:59 

P033 00:46:16 

 
 
MÉTODO  
 
De acordo com as definições apresentadas em Runeson (2008), este estudo pode ser 

classificado como mostrado na Tabela 8: 
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Tabela 8: Framework de Metodologia 

Natureza da pesquisa Aplicada 
Tem como objetivo gerar conhecimento direcionado para a explicação ou 

solução de problemas decorrentes da prática da engenharia de software 

Método Indutivo 
Processoque  a  partir  de  dados  específicos,  suficientemente  constatados, 
Infere-seuma  verdade  geral,  não  contida  nos  dados  investigados.  

NesseProcesso deve-se considerar três etapas principais (Marconi e Lakatos, 

2004, p.54) 

Propósito Exploratória e descritiva 
"Exploratória: descobrir o que está acontecendo, buscando novos 

conhecimentos e gerar ideias para novas pesquisas" e "descritiva:. Descrever 

o fenômeno da auto-gestão no desenvolvimento de software, estabelecendo 

relações entre as variáveis” Runeson, 2008, pg 135) 

Perspectiva Interpretativa 
“Tentativas de compreender os fenômenos através da interpretação de seu 

contexto dos participantes (Runeson, 2008, p.135) 

Natureza dos dados Qualitativo 
“Dados qualitativos são representados como palavras e imagens, e não 

números (...). Os resultados são mais ricos e informativos. (…) ” (Seaman, 

1999, pg 557) 

Design Flexível 
Em um processo de concepção flexível principais parâmetros do estudo pode ser 

alterado durante o decorrer do estudo” (Runeson, 2008, pg 136) 

Triangulação Observação e entrevista  
“Mais do que uma fonte de dados ou a recolha de dados ou os mesmos dados em 

diferentes ocasiões.”(Runeson, 2008, pg 136) 

Técnica de coleta Contato direto 
“O pesquisador está em contato direto com os sujeitos e coleta de dados em 

tempo real.” (Runeson, 2008, pg 144) 

 

 

Método de 

procedimento 

Estudo de caso único e significativo suportado por etnografia 

" Estudos de casos investigar um fenômeno contemporâneo em seu contexto 

natural "(Yin, 2003) e da etnografia é uma forma de investigação centrada 

sobre a sociologia do significado através de observação de campo. O objetivo 

é estudar uma comunidade de pessoas a entender como os membros da 

comunidade que fazer o sentido de suas interações sociais (Robinson, etal, 

2007) 

 

Natureza da pesquisa 

Aplicada 

Tem como objetivo gerar conhecimento direcionado para a explicação ou 

solução de problemas decorrentes da prática da engenharia de software. 

 

 

Método 

Indutivo 

Processo queapartirdedadosespecíficos,suficientementeconstatados, infere-

se  uma  verdade  geral,  não  contida  nos  dados  investigados.  Nesse 

processo deve-se considerar três etapas principais (Marconi e Lakatos, 2004, 

p.54) 

 

 

Propósito 

Exploratória e descritiva 

"Exploratória: descobrir o que está acontecendo, buscando novos 

conhecimentos e geração de ideias para novas pesquisas" e "Descritiva:. 

Descrever o fenômeno da autogestão em desenvolvimento de software, 

estabelecendo relações entre as variáveis" (Runeson, 2008, pg 135) 
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Perspectiva 

Interpretativa 

"Tenta compreender os fenômenos através da interpretação dos participantes 

de seu contexto" (Runeson, 2008, p.135) 

 

 

Triangulação 

Observação, entrevista e literatura 

"Mais do que uma fonte de dados ou coleta dos mesmos dados em diferentes 

ocasiões." (Runeson, 2008, pg 136) 

 

Técnica de coleta 

Contato direto 

O pesquisador está em contato direto com os sujeitos e coleta de dados em 

tempo real. " (Runeson, 2008, pg 144) 
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DESIGN DE ENTREVISTAS 
 

Tabela 9: Entrevista realizada com os membros do MAC 

Objetivo 
 

Coletar informações sobre os principais impactos 

vividos pelos membros em nível individual e em nível 

da equipe como um todo. 

Participante 
 

Líderes de equipe, líderes técnicos, engenheiros de 

software. 

Tipo da entrevista 
 

Entrevista semi-estruturada 

Instrumento 
 

Roteiro de entrevista 

Aparelho de gravação 

Procedimento 
 

 
Análise 

 
Groundedtheory  
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APÊNDICEB– TERMO DE CONCENTIMENTO DE LIVRE E 
ESCLARECIMENTO 
 

 

 
 
“O impacto de uma mudança radical em uma equipe de desenvolvimento de 
software: um estudo de caso” 
 
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE).  
 
 

<NOME DO COLABORADOR>, o MAC está passando por um processo de expansão de 

equipe, e nós estamos interessados em saber os efeitos que essa expansão causa nas pessoas e 

na equipe como um todo. Sua participação é voluntária e os dados serão tratados com sigilo. 

Neste caso, você concorda em participar da entrevista e concorda que ela seja gravada? 

 

 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: 
 

 Fabio Q. B. da Silva, PhD 

 PhD em ciência da computação pela UniversityofEndinburgh, Sctland.  

 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-tesoureiroda  sociedade Brasileira   de    computação.   

 Orientou mais de 20 alunos de mestrado e doutorado.  

 E-mail: fabio@cin.ufpe.br 

 

 Fernanda NóbregaMartins Dias 

 Especialista em metodologias para engenharia de software 

 Mestranda em ciência da computação pela UFPE (Universidade Federal de 

 Pernambuco) 

 E-mail: fnmm@cin.ufpe.br  

 

 HASE - HumanAspects  in  Software  Engineeringé  um  grupo  de  pesquisa Empírica  

que  estuda  a  influência  de  fatores  humanos  na  engenharia  de  software. 
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APÊNDICEC– GUIA DE ENTREVISTA COM GERÊNCIA 

 

 
“O impacto de uma mudança radical em uma equipe de desenvolvimento de 
software: um estudo de caso” 

 

 Auto- Apresentação 

 Esclarecimento sobre a pesquisa 

O Objetivo da entrevista 

O Sobre a voluntariedade na participação da pesquisa; 

O Dados Sigilosos 

 Termo de aceite verbal 

 

FASE 1 - ANTES DA DESCOBERTA:  

 RQ PERGUNTA TIPO 

1 Rotina  Descreva como seria um dia a dia típico seu no projeto 

antes da expansão.  

Explorar: papel, atividades, cargo, responsabilidade, etc. 

Opinion 

2 Projeto 

(antes) 

Descreva como o projeto estava funcionando antes. 

Explorar: estrutura; gestão; comunicação; processo de 

desenvolvimento. 

Opinion 

3 Expectativas Descreva suas expectativas sobre o projeto antes da 

expansão.  

Explorar:perspectivas de crescimento do projeto; 

perspectivas de futuro do projeto, etc; 

Feeling 

4 Expectativas  Descreva suas expectativas sobre o seu futuro no projeto 

antes da expansão.  

Explorar: perspectivas de crescimento do projeto; 

perspectivas de futuro do projeto; vontade depermanecer 

no projeto, etc. 

Feeling 

5 Motivação Como você estava se sentindo no projeto antes da 

expansão? 

 

Sensory 

6 Motivação Como você acha que a equipe como um todo se sentia 

antes da expansão? 

Opinion 

7 Coesão Como você sentia a união da equipe naquele momento? 

 

Feeling 

8 Percepção da 

mudança 

Você esperava uma mudança desse tipo? 

 

Opinion 

9 Percepção da 

mudança 

Você identificou algum sinal de que algo estava para 

acontecer?Explorar: tipos de sinais  

Sensory 



138 

 

 

 

FASE 2 - A DESCOBERTA:  

 

 RQ PERGUNTA TIPO 

1 Descoberta Como você ficou sabendo da expansão?  

Explorar: como a informação foi transmitida (ex.: 

e-mail, conversas informais, reunião, etc.). 

Knowladge 

2 Comunicado Quem fez a comunicação? Knowladge 

3 Comunicado O que lhe foi dito sobre a expansão? 

Explorar: razões para a expansão, quantidade de 

pessoas, quantos projetos, quais novos projetos, 

etc. 

Knowladge 

4 Sentimento O que você sentiu na hora que recebeu a notícia da 

expansão?  

Explorar: principais perguntas, preocupações, 

dúvidas.  

Feeling  

5 Imaginar o que 

ia mudar 

Assim que você soube da expansão o que você 

achou que iria mudar no projeto? 

 

Opinion 

6 Comportamento Como foi a sua reação após a comunicação da 

expansão? 

Explorar: se teve alguma atitude/comportamento 

específico. 

Feeling 

7 Comportamento 

Mudança/pessoal 

O que mudou em você após saber da expansão?   

Explorar: medo, amadurecimento, etc. 

Feeling 

8 Sentimento Quais foram as principais preocupações para 

enfrentar a expansão?  

 

Opinion 

9 Comunicação Como foi planejada a comunicação para a equipe? 

 

Knowladge 

10 Comunicação Como foi feita a comunicação para a equipe? 

Explorar: Se as pessoas foram avisadas de forma 

igualitária ou existiu mais de um comunicado. 

Knowladge 

11 Informações 

sobre a expansão 

O que foi dito para a equipe sobre a expansão? 

Explorar: razões para a expansão, quantidade de 

pessoas, quantos projetos, etc. 

Knowladge 

12 Notícia  Como você acha que a equipe recebeu a notícia da 

expansão?  

Explorar: razões para a expansão; quantidade de 
pessoas; quantidade de novos projetos, quais 
tipos de novos projetos, etc. 

Feeling  

 

13 

Impactos da 

notícia  

Quais foram os principais comentários logo após a 

comunicação da expansão? 

 

Sensory 
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FASE 3 - A MUDANÇA: 

 

 RQ PERGUNTA TIPO 

1 Expansão Qual foi o mês que ocorreu a expansão knowladge 

2 Expansão Em sua opinião, qual foi a principal causa 

para a expansão da equipe? 

 

opinion 

3 Ações preparatórias Descreva quais foram as ações preparatórias 

para viabilizar a expansão.  

Explorar: papéis, estrutura do projeto, gestão, 

comunicação, processo de desenvolvimento, 

etc. 

Sensory 

4 Ações preparatórias Qual sua participação nestas ações?  

Explorar: Se participou da definição das 

mudanças ou somente implementou o que foi 

decidido 

Experience  

5 Ações preparatórias Como você se sentiu sobre o seu nível de 

participação nas ações preparatórias? 

 

Feeling 

6 Ações preparatórias Como você acha que estas ações preparatórias 

afetaram você?  

 

Opinion 

7 Ações preparatórias Como você acha que estas ações preparatórias 

afetaram a equipe como um todo?  

 

Opinion 

8 Ações preparatórias Na sua opinião as ações preparatórias para a 

expansão foram adequadas e suficientes? 

 

Opinion 

9 Melhorias O que você acha que poderia ter sido feito 

diferente? 

Opinion 

10 Entrada de pessoas Descreva como aconteceu a entrada destes 

novos colaboradores no projeto.  

Explorar: apresentação; alocação física no 

ambiente de trabalho, etc.). 

Sensory 

11 Critérios de 

contratação  

Quais os critérios utilizados para definir quem 

seria contratado? 

  

Knowladge 

12 Informações aos 

colaboradores 

O que foi dito aos novos colaboradores sobre 

as responsabilidades que teriam ao entrar no 

projeto?  

 

Knowladge 

/ sensory 

13 Impacto da entrada 

de colaboradores 

Como a entrada dos novos colaboradores 

afetou você?  

Explorar: impacto (sobrecarga/alívio, etc.) no 

trabalho; impacto na socialização 

(aproximou/afastou das pessoas)etc. 

Feeling  
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14 Impacto da entrada 

de colaboradores 

Como você acha que a chegada dos novos 

colaboradores afetou a equipe como um todo? 

Opinion 

15 Novos projetos Descreva o que acontece quando chega um 

projeto novo, desde a solicitação do cliente 

até o desenvolvimento que é feito aqui no 

projeto. 

Knowladge 

16 Novos projetos Qual sua impressão sobre estes novos 

projetos?  

Explorar: eles são diferentes dos outros em 

que aspectos; são estimulantes/motivadores, 

etc. 

Opinion 

17 Novos projetos O que você achou sobre a forma como os 

projetos foram estruturados e alocados para a 

equipe? 

Explorar: qual foi aparticipação na alocação;  

sentimento  respeito do nível de participação; 

etc. 

Opinion 

18 Novos projetos Quando ocorre risco em algum projeto o que 

acontece?  

Explorar: reaçãodo colaborador e a reação da 

equipe na opinião do colaborador.  

Knowladge 

19 Novos projetos O que acontece normalmente quando há 

mudança, cancelamento ou substituição de 

projetos por parte do cliente? 

Explorar: procedimento adotado; se existe 

algum impacto na equipe/projeto/SIDI 

Knowladge 

20 Novos projetos Existe a possibilidade dos colaboradores 

darem a opinião sobre algum assunto do 

projeto, independente do papel que possuam 

dentro da empresa? 

Explorar: Frequência com que são aceitas, etc. 

Knowladge 

21 Rotina  Descreva como é atualmente um dia-a-dia de 

trabalho típico seu no projeto. 

 

Opinion 

22 Projeto (depois) Descreva como o projeto está funcionando 

hoje.  

Explorar: estrutura; gestão; comunicação; 

processo de desenvolvimento. 

Opinion 

23 Impactos da 

expansão 

Quais foram os principais impactos em você 

devido à expansão da equipe?  

Explorar: em particular, impacto no trabalho. 

Feeling  

24 Impactos da 

expansão 

Quais foram os principais impactos que a 

equipe sofreu devido à expansão?   

 

Feeling  

25 Sentimento Como você está se sentindo em relação a este 

momento do projeto?  

Explorar: motivação ou vontade de trabalhar; 

satisfação no trabalho, etc. 

Feeling  
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26 Sentimento  Como você acha que a equipe está se sentindo 

em relação a este momento do projeto?  

Explorar: união da equipe. 

Opinion 

27 Expectativas  Descreva suas perspectivas sobre o seu futuro 

do projeto. 

Explorar:em relação à continuidade no 

projeto, em relação ao crescimento no projeto, 

em relação a  vontade de permanecer no 

projeto, etc. 

Feeling  

28 Sentimento  Em sua opinião, como os demais membros da 

equipe estão se sentindo a respeito do futuro 

delas no projeto? 

 

Opinion 

29 Expectativas  Descreva suas perspectivas sobre o futuro do 

projeto. 

Explorar: em relação à continuidade do 

projeto, em relação ao crescimento do projeto, 

etc. 

Feeling  

30 Ocorrido conforme o 

planejado 

Depois desse tempo que ocorreu a expansão, 

você consegue identificar que as coisas saíram 

conforme o esperado?  

 

Sensory 

31 Lições aprendidas Quais as principais lições percebidas até esse 

momento com a expansão da equipe? 

 

Sensory 

32 Principal Mudança  Na sua opinião, o que mudou no projeto desde 

a expansão até agora?  

 

Opinion 

33 Não mudou  Na sua opinião, o que não mudou  no projeto?  

 

Explorar: como você se sente em relação a 

estes aspectos que não mudaram? 

Opinion 

34 Preparação  Você acha que você estava preparado para as 

mudanças decorrentes da expansão? Por quê? 

 

Sensory 

35 Outras experiências  Você já tinha vivenciado no seu ambiente de 

trabalho (atual ou anterior) algum tipo de 

mudança grande?  

Explorar: como foi essa mudança; como ela 

afetou o colaborador; o que aprendeu comessa 

experiência, etc. 

Experience  

 

 Você gostaria de adicionar alguma informação ou observação que não foi 

perguntada, mas que você considere importante?   

 Por favor, faça uma avaliação do que você achou sobre o roteiro de entrevista.  
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APÊNDICE D– GUIA DE ENTREVISTA COM RECURSOS HUMANOS 
 

 

 

“O impacto de uma mudança radical em uma equipe de desenvolvimento de 
software: um estudo de caso” 

 

 

 Auto- Apresentação 

 Esclarecimento sobre a pesquisa 

O Objetivo da entrevista 

O Sobre a voluntariedade na participação da pesquisa; 

O Dados Sigilosos 

 Termo de aceite verbal 

 

FASE 1 - ANTES DA DESCOBERTA:  

 RQ PERGUNTA TIPO 

1 Dia Descreva como seria um dia-a-dia típico seu no projeto 

antes da expansão.  

Explorar: papel, atividades, responsabilidade, cargo etc. 

Opinion 

2 Projeto 

(antes) 

Descreva como o projeto estava funcionando antes. 

Explorar: estrutura; gestão; comunicação; processo de 

desenvolvimento. 

Opinion 

3 Feedback Como ocorria o feedbackde informações entre o RH e o 

MAC? 

 

Knowledge 

4 Expectativas Descreva suas expectativas sobre o projeto antes da 

expansão.  

Explorar:perspectivas de crescimento do projeto; 

perspectivas de futuro do projeto etc.; 

Feeling 

5 Expectativas  Descreva suas expectativas sobre o seu futuro no projeto 

antes da expansão.  

Explorar: perspectivas de crescimento e futuro do projeto; 

vontade de permanecer no projeto etc. 

Feeling 

6 Motivação Como você estava se sentindo no projeto antes da 

expansão? 

 

Sensory 

7 Motivação Como você acha que a equipe como um todo se sentia antes 

da expansão? 

 

Opinion 

8 Coesão Como você sentia a união da equipe naquele momento? 

 

Feeling 
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9 Percepção  Você esperava uma mudança desse tipo? 

 

Opinion 

10 Percepção 

da mudança 

Você identificou algum sinal de que algo estava para 

acontecer? 

Explorar: tipos de sinais (ex.: ampliação do espaço físico) 

Sensory 

 

 

FASE 2 - A DESCOBERTA:  

 RQ PERGUNTA TIPO 

1 Descoberta Como você ficou sabendo da expansão?  

Explorar: como a informação foi transmitida (ex.: e-

mail, conversas informais, reunião etc.). 

Knowledge 

2 Comunicado Quem fez a comunicação? Knowledge 

3 Comunicado O que lhe foi dito sobre a expansão? 

Explorar: razões para a expansão, quantidade de 

pessoas, quantos projetos, quais novos projetos etc. 

Knowledge 

4 Sentimento O que você sentiu na hora que recebeu a notícia da 

expansão?  

Explorar: principais perguntas, preocupações, dúvidas.  

Feeling  

5 Imaginar o que 

ia mudar 

Assim que você soube da expansão o que você achou 

que iria mudar no projeto? 

Opinion 

6 Comportamento Como foi a sua reação após a comunicação da 

expansão? 

Explorar: se teve alguma atitude/comportamento 

específico. 

Feeling 

7 Comportamento 

Mudança/pessoal 

O que mudou em você após saber da expansão?   

Explorar: medo, amadurecimento etc. 

Feeling 

8 Sentimento Quais foram as principais preocupações para enfrentar 

a expansão?  

Opinion 

9 Comunicação Como foi planejada a comunicação para a equipe? Knowledge 

10 Comunicação Como foi feita a comunicação para a equipe? 

Explorar: Todas as pessoas foram avisadas de forma 

igualitária ou existiu mais de um comunicado. 

Knowledge 

11 Informações 

expansão 

O que foi dito para a equipe sobre a expansão? 

Explorar: razões para a expansão, quantidade de 

pessoas, quantos projetos etc. 

Knowledge 

12 Notícia  Como você acha que a equipe recebeu a notícia da 

expansão?  

Explorar: razões para a expansão; quantidade de 
pessoas; quantidade de novos projetos, quais tipos 
de novos projetos etc. 

Feeling  

13 Impactos Quais foram os principais comentários logo após a 

comunicação da expansão? 

Sensory 

 

 

 



144 

 

 

 

 FASE 3 - A MUDANÇA: 

 

 RQ PERGUNTA TIPO 

1 Expansão Qual foi o mês que ocorreu a expansão Knowledge 

2 Expansão Em sua opinião, qual foi a principal causa para a 

expansão da equipe? 

Opinion 

3 Ações preparatórias Descreva quais foram as ações preparatórias para 

viabilizar a expansão.  

Explorar: papéis, estrutura do projeto, gestão, 

comunicação, processo de desenvolvimento etc. 

Sensory 

4 Ações preparatórias Qual sua participação nestas ações?  

Explorar: Se participou da definição das 

mudanças ou somente implementou o que foi 

decidido 

Experience  

5 Ações preparatórias Como você se sentiu sobre o seu nível de 

participação nas ações preparatórias? 

Feeling 

6 Ações preparatórias Como você acha que estas ações preparatórias 

afetaram você?  

Opinion 

7 Ações preparatórias Como você acha que estas ações preparatórias 

afetaram a equipe como um todo?  

Opinion 

8 Ações preparatórias Na sua opinião as ações preparatórias para a 

expansão foram adequadas e suficientes? 

Opinion 

9 Melhorias O que você acha que poderia ter sido feito 

diferente? 

Opinion 

10 Entrada de pessoas Descreva como aconteceu a entrada destes novos 

colaboradores no projeto.  

Explorar: apresentação; alocação física no 

ambiente de trabalho etc.). 

Sensory 

11 Critérios de 

contratação  

Quais os critérios utilizados para definir quem 

seria contratado? 

  

Knowledge 

12 Informações aos 

colaboradores 

O que foi dito aos novos colaboradores sobre as 

responsabilidades que teriam ao entrar no 

projeto?  

Knowledge / 

sensory 

13 Contratação Demorou muito tempo entre a entrevista e a 

contratação? 

Knowledge 

14 Contratação  Todas as contratações ocorreram de uma só vez? Knowledge 

15 Contratação  Quem entrou em contato com os candidatos para 

agendar entrevistas? e para contratá-los? 

 

Knowledge 

16 Contratação  Como foi o processo de escolha de quem 

avaliaria os candidatos? 

Knowledge 

17 Impacto da entrada 

de colaboradores 

Como a entrada dos novos colaboradores afetou 

você?  

Explorar: impacto (sobrecarga/alívio etc.) no 

trabalho; impacto na socialização 

(aproximou/afastou das pessoas)etc. 

Feeling  

18 Impacto da entrada Como você acha que a chegada dos novos Opinion 
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de colaboradores colaboradores afetou a equipe como um todo? 

19 Feedback Como ocorre o feedback atualmente de 

informações entre o RH e o MAC?  

Explorar: os detalhes de uma informação são 

repassados ou existe algum cuidado tomado para 

repassar alguma informação; processo para 

repassar a informação (ex.: email, 

telefonema,reunião etc.) 

Knowledge 

20 Rotina  Descreva como é atualmente um dia-a-dia de 

trabalho típico seu no projeto. 

Opinion 

21 Projeto (depois) Descreva como o projeto está funcionando hoje.  

Explorar: estrutura; gestão; comunicação; 

processo de desenvolvimento. 

Opinion 

22 Impactos- expansão Quais foram os principais impactos em você 

devido à expansão da equipe?  

Explorar: em particular, impacto no trabalho. 

Feeling  

23 Impactos da 

expansão 

Quais foram os principais impactos que a equipe 

sofreu devido à expansão?   

Feeling  

24 Visibilidade  ORH possui visibilidade sobre os projetos 

desenvolvidos no MAC? Se sim: qual sua 

impressão sobre estes novos projetos? Se não: 

Por quê? 

Explorar: se sim: acredita que eles são diferentes 

dos outros em que aspectos; são 

estimulantes/motivadores? Se não: motivo pelo 

qual a informação não chega ao RH. 

Knowledge 

25 Percepção  O que você consegue perceber em relação  a 

forma como os projetos foram estruturados e 

alocados para a equipe? 

Explorar: participação na alocação;sentimento em 

relação ao nível de participação etc. 

Knowledge 

26 Sentimento Como você está se sentindo em relação a este 

momento do projeto?  

Explorar: motivação ou vontade de trabalhar; 

satisfação no trabalho etc. 

Feeling  

27 Sentimento  Como você acha que a equipe está se sentindo em 

relação a este momento do projeto?  

Explorar: união da equipe. 

Opinion 

28 Comunicação  Como as pessoas do MAC podem opinar sobre as 

atitudes do RH?  

Knowledge 

29 Feedback Você sabe se existefeedback da gerência com o 

MAC? Como ocorre esse processo? 

Knowledge 

30 Comunicação  Qual influencia do RH em relação a como deve 

ser o processo de desenvolvimento das atividades 

do MAC? 

Opinion 

31 Impacto  Como o RH identifica que algo não está saindo 

conforme o esperado no trabalho da equipe do 

MAC? 

Sensory 
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32 Feedback Como o RH coleta o feedback do trabalho da 

equipe? 

Knowledge 

33 Interação  Como sente a interação entre a equipe do MAC 

com as outras equipes (teste, pesquisa e RH)? 

Sensory 

34 Comunicação  Como você identifica quando as pessoas possuem 

algum bloqueio de comunicação na equipe ou 

entre a equipe com o RH? 

Sensory 

35 Expectativas  Descreva suas perspectivas sobre o seu futuro do 

projeto. 

Explorar:em relação à continuidade no projeto, 

em relação ao crescimento no projeto, em relação 

a  vontade de permanecer no projeto etc. 

Feeling  

36 Sentimento  Em sua opinião, como os demais membros da 

equipe estão se sentindo a respeito do futuro 

delas no projeto? 

Opinion 

37 Expectativas  Descreva suas perspectivas sobre o futuro do 

projeto. 

Explorar: em relação à continuidade do projeto, 

em relação ao crescimento do projeto etc. 

Feeling  

38 Ocorrido conforme 

o planejado 

Depois desse tempo que ocorreu a expansão, 

você consegue identificar que as coisas saíram 

conforme o esperado?  

Sensory 

39 Lições aprendidas Quais as principais lições percebidas até esse 

momento com a expansão da equipe? 

Sensory 

40 Principal Mudança  Na sua opinião, o que mudou no projeto desde a 

expansão até agora?  

Opinion 

41 Não mudou  Na sua opinião, o que não mudou  no projeto?  

Explorar: como você se sente em relação a estes 

aspectos que não mudaram? 

Opinion 

42 Preparação  Você acha que você estava preparado para as 

mudanças decorrentes da expansão? Por quê? 

Sensory 

43 Outras experiências  Você já tinha vivenciado no seu ambiente de 

trabalho (atual ou anterior) algum tipo de 

mudança grande?  

Explorar: como foi essa mudança; como ela 

afetou o colaborador; o que aprendeu comessa 

experiência etc. 

Experience  

 

 Você gostaria de adicionar alguma informação ou observação que não foi 

perguntada, mas que você considere importante?   

 Por favor, faça uma avaliação do que você achou sobre o roteiro de entrevista. 
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APÊNDICE E– GUIA DE ENTREVISTA COM ENGENHEIROS DE 
SOFTWARE DA EQUIPE ANTIGA 
 

 

 
“O impacto de uma mudança radical em uma equipe de desenvolvimento de 
software: um estudo de caso” 

 

 Auto- Apresentação 

 Esclarecimento sobre a pesquisa 

O Objetivo da entrevista 

O Sobre a voluntariedade na participação da pesquisa; 

O Dados Sigilosos 

 Termo de aceite verbal 

 
 FASE I - ANTES DA DESCOBERTA:  

 

 RQ PERGUNTA TIPO 

1 Dia Descreva como seria um dia a dia típico seu no projeto antes da 

expansão.  

Explorar: papel, atividades, responsabilidade,cargo, etc. 

Opinion 

2 Projeto 

(antes) 

Descreva como o projeto estava funcionando antes. 

Explorar: estrutura; gestão; comunicação; processo de 

desenvolvimento. 

Opinion 

3 Expectativas Descreva suas expectativas sobre o projeto antes da expansão.  

Explorar:perspectivas de crescimento do projeto; perspectivas de 

futuro do projeto, etc; 

Feeling  

4  Descreva suas expectativas sobre o seu futuro no projeto antes da 

expansão.  

Explorar:perspectivas de crescimento do projeto; perspectivas de 

futuro do projeto; vontade de  permanecer no projeto, etc. 

Feeling 

5 Motivação Como você estava se sentindo no projeto antes da expansão? 

 

Sensory 

6 Motivação Como você acha que a equipe como um todo se sentia antes da 

expansão? 

 

Opinion 

7 Coesão Como você sentia a união da equipe naquele momento? 

 

Feeling 

8 Percepção  Você esperava uma mudança desse tipo? 

 

Opinion 

9 Percepção 

da mudança 

Você identificou algum sinal de que algo estava para acontecer? 

Explorar: tipos de sinais (ex.: ampliação do espaço físico) 

Sensory 
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 FASE II - A DESCOBERTA:  

 

 RQ PERGUNTA TIPO 

1 Descoberta Como você ficou sabendo da expansão?  

Explorar: como a informação foi transmitida (ex.: e-mail, 

conversas informais, reunião, etc.). 

knowladge 

2 Comunicado Quem fez a comunicação? knowladge 

3 Comunicado O que lhe foi dito sobre a expansão? 

Explorar: razões para a expansão, quantidade de pessoas, 

quantos projetos, quais novos projetos, etc. 

knowladge 

4 Sentimento O que você sentiu na hora que recebeu a notícia da 

expansão?  

Explorar: principais perguntas, preocupações, dúvidas.  

Feeling  

5 Imaginar o que 

ia mudar 

Assim que você soube da expansão o que você achou que 

iria mudar no projeto? 

 

Opinion 

6 Comportamento Como foi a sua reação após a comunicação da expansão? 

Explorar: se teve alguma atitude/comportamento 

específico. 

Feeling 

7 Comportamento 

Mudança/pessoal 

O que mudou em você após saber da expansão?   

Explorar: medo, amadurecimento, etc. 

Feeling 

8 Sentimento Quais foram as principais preocupações para enfrentar a 

expansão?  

 

Opinion 

9 Comunicação Como foi planejada a comunicação para a equipe? 

 

Knowladge 

10 Comunicação Como foi feita a comunicação para a equipe? 

Explorar: Todas as pessoas foram avisadas de forma 

igualitária ou existiu mais de um comunicado. 

Knowladge 

11 Informações 

expansão 

O que foi dito para a equipe sobre a expansão? 

Explorar: razões para a expansão, quantidade de pessoas, 

quantos projetos, etc. 

Knowladge 

12 Notícia  Como você acha que a equipe recebeu a notícia da 

expansão?  

Explorar: razões para a expansão; quantidade de 
pessoas; quantidade de novos projetos, quais tipos de 
novos projetos, etc. 

Feeling  

 

13 

 Quais foram os principais comentários logo após a 

comunicação da expansão? 

Sensory 
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 FASE III - A MUDANÇA: 

 

 RQ PERGUNTA TIPO 

1 Expansão Qual foi o mês que ocorreu a expansão knowladge 

2 Expansão Em sua opinião, qual foi a principal causa para a 

expansão da equipe? 

 

opinion 

3 ações preparatórias Descreva quais foram as ações preparatórias para 

viabilizar a expansão.  

Explorar: papéis, estrutura do projeto, gestão, 

comunicação, processo de desenvolvimento, etc. 

Sensory 

4 ações preparatórias Qual sua participação nestas ações?  

Explorar: Se participou da definição das mudanças 

ou somente implementou o que foi decidido 

Experience  

5 ações preparatórias Como você se sentiu sobre o seu nível de 

participação nas ações preparatórias? 

 

Feeling 

6 ações preparatórias Como você acha que estas ações preparatórias 

afetaram você?  

 

Opinion 

7 ações preparatórias Como você acha que estas ações preparatórias 

afetaram a equipe como um todo?  

 

Opinion 

8 ações preparatórias Na sua opinião as ações preparatórias para a 

expansão foram adequadas e suficientes? 

Opinion 

9 melhorias O que você acha que poderia ter sido feito 

diferente? 

 

Opinion 

10 Entrada de pessoas Descreva como aconteceu a entrada destes novos 

colaboradores no projeto.  

Explorar: apresentação; alocação física no 

ambiente de trabalho, etc.). 

Sensory 

11 Critérios de 

contratação  

Quais os critérios utilizados para definir quem 

seria contratado? 

  

Knowladge 

12 Informações aos 

colaboradores 

O que foi dito aos novos colaboradores sobre as 

responsabilidades que teriam ao entrar no projeto?
  

 

Knowladge 

/ sensory 

13 Impacto da entrada 

de colaboradores 

Como a entrada dos novos colaboradores afetou 

você?  

Explorar: impacto (sobrecarga/alívio, etc.) no 

trabalho; impacto na socialização 

(aproximou/afastou das pessoas)etc. 

Feeling  

 Impacto da entrada 

de colaboradores 

Como você acha que a chegada dos novos 

colaboradores afetou a equipe como um todo? 

 

Opinion 
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29 Outras experiências  Você já tinha vivenciado no seu ambiente de 

trabalho (atual ou anterior) algum tipo de mudança 

grande?  

Explorar: como foi essa mudança; como ela afetou 

o colaborador; o que aprendeu com  essa 

experiência, etc. 

Experience  

 

 Você gostaria de adicionar alguma informação ou observação que não foi 

perguntada, mas que você considere importante?   

 Por favor, faça uma avaliação do que você achou sobre o roteiro de entrevista.  
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APÊNDICE F – GUIA DE ENTREVISTA COM ENGENHEIROS DE 
SOFTWARE DA EQUIPE NOVATA 
 

 

 
“O impacto de uma mudança radical em uma equipe de desenvolvimento de 
software: um estudo de caso” 

 

 

 Auto- Apresentação 

 Esclarecimento sobre a pesquisa 

O Objetivo da entrevista 

O Sobre a voluntariedade na participação da pesquisa; 

O Dados Sigilosos 

 Termo de aceite verbal 

 

 FASE 1 - ANTES DA CONTRATAÇÃO:  

 RQ PERGUNTA TIPO 

1 Informação Como você soube que a Samsung estava abrindo vaga? knowledge 

2 Interesse  Quando você soube, pensou imediatamente em participar da 

seleção ou demorou um pouco para decidir?  

Explorar: quais as dúvidas; o que fez decidir participar da 

seleção; tempo que demorou para decidir etc. 

Opinion  

3 Interesse  Você estava trabalhando quando soube da vaga? 

Explorar: Se sim: por que saiu do emprego para poder vir 

para a Samsung. Se não: motivo pelo qual  quis vir (ex.: 

proposta profissional oferecida, curiosidade, status etc.). 

Experience  

4 Indicações  Conhecia alguém que já trabalhava no projeto? (se sim) Essa 

pessoa te indicou? 

Explorar: acha que teria sido selecionado por sua experiência 

ou a indicação foi fundamental 

Knowledge  

5 Interesse  Como você fez para entrar em contato com a Samsung?  

Explorar: quem/como procurou; o que falou etc. 

Sensory 

knowledge 

6 Sentimentos  Após realizar inscrição no processo seletivo, quais os 

sentimentos que você teve em relação a possível 

contratação? 

Feeling  

7 Seleção  Como foi o processo seletivo?  

Explorar: quais foram as etapas; com quem o colaborador 

conversou; quanto tempo durou a seleção etc. 

Opinion  

8 Sentimentos  Após participar da entrevista, quais foram seus sentimentos?  Feeling  
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 FASE 2 - CONTRATAÇÃO  

 RQ PERGUNTA TIPO 

1 Divulgação  Como você ficou sabendo que seria contratado? 

Explorar: como/quem entrou em contato; o que foi dito 

etc.  

Knowledge  

2 Sentimento  Quando você soube que seria contratado, qual sua reação, 

como você se sentiu? 

Feeling  

3 Sentimentos  Começou a imaginar como seria? 

Explorar: forma de trabalho, pessoas etc. 

Feeling / 

opinion  

4 Preparação Percebeu em você alguma preocupação em se preparar 

para poder chegar no projeto? 

Feeling  

5 Comunicação  O que foi dito para vocês sobre o projeto, o seu papel e a 

sua atividade?  

Explorar: razões para a contratação, quantidade de pessoas 

que chegaria junto com você, quais projetos trabalharia, 

cargo que assumiria, responsabilidades etc. 

Sensory  

 

FASE 3 - ENTRADA NO PROJETO:  

 RQ PERGUNTA TIPO 

1 Chegada  Como foi o seu primeiro dia de trabalho? Descreva em 

detalhes desde o momento que você chegou até a hora 

que saiu. 

Explorar: apresentação dos novos colaboradores;  

alocação física no ambiente de trabalho etc. 

Opinion / 

feeling  

2 Impactos  Quais foram as suas primeiras impressões? 

 

Knowledge  

3 Ação 

preparatória  

Você conseguiu identificar alguma ação preparatória 

que tenha sido adotada para viabilizar a sua entrada na 

equipe? Se sim: Quais? 

Sensory  

4 Ação 

preparatória 

Na sua opinião, essas ações preparatórias foram 

adequadas e suficientes?  

Opinion  

5 Melhorias  O que você acha que poderia ter sido feito diferente? Opinion  

6 Clima da equipe Como era o clima da equipe quando você chegou? Sensory  

7 Recepção  Como você sentiu a recepção da equipe com a sua 

entrada? 

Sensory  

8 Impacto  Você acha que a sua chegada afetou a equipe como um 

todo? 

Opinion/ 

sensory 

9 Impacto  Como você acha que a chegada dos novos 

colaboradores afetou a equipe como um todo? 

Opinion  

10 Impacto O que mais lhe chamou atenção nesse primeiro mês? 

Explorar: problemas, dinâmica interna, clima interno, 

organização etc. 

Sensory  

11 Impactos  Quais foram suas principais dificuldades no primeiro 

mês? 

 

Knowledge  

feeling  

12 Adaptação  Hoje você se considera adaptado ou em processo de Knowledge 
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adaptação? por quê?  Opinion 

13 Adaptação  Como foi/está sendo esse processo de adaptação?  

 

Explorar: dificuldades, descobertas, aprendizados. 

Opinion  

14 Dia  Descreva como é atualmente um dia-a-dia de trabalho 

típico seu no projeto. 

Knowledge  

15 Mudança   Descreva o que mudou desde quando você entrou no 

projeto até agora 

Opinion  

16 Sentimento  Como você está se sentindo atualmente em relação ao 

projeto?  

Explorar: motivação ou vontade de trabalhar./ 

satisfação no trabalho etc. 

Feeling  

17 Sentimento  Como você acha que a equipe está se sentindo em 

relação a este momento do projeto?  

Explorar: união da equipe. 

Opinion/ 

sensory 

18 Impressão  Qual é a sua impressão sobre os projetos que você está 

trabalhando?  

Explorar: eles são diferentes dos outros que já tenha 

trabalhando(em que são diferentes); estes novos 

projetos são estimulantes/ motivadores do que os 

projetos etc. 

Opinion  

19 Processo de 

desenvolvimento 

Descreva como o projeto está funcionando hoje.  

Explorar: estrutura; gestão; comunicação; processo de 

desenvolvimento etc. 

Konwledge 

opinion 

20 Expectativas  Como você está se sentindo a respeito do futuro no 

projeto? 

Explorar: continuidade do projeto, perspectivas ou 

oportunidades de crescimento no projeto, vontade de 

permanecer no projeto etc. 

Opinion  

 

 Você gostaria de adicionar alguma informação ou observação que não foi 

perguntada, mas que você considere importante?   

 Por favor, faça uma avaliação do que você achou sobre o roteiro de entrevista.  
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APÊNDICE G – ROTEIRO DE OBSERVAÇÕES ESTRUTURADAS 
 

 

 

“O impacto de uma mudança radical em uma equipe de desenvolvimento de 
software: um estudo de caso” 

 
ROTEIRO DE OBSERVAÇÕES ESTRUTURADAS 
 

1. Eventos sociais e profissionais que ocorrem para motivar os funcionários? 

 Quando ocorrem? 

 Qual o comportamento das pessoas? 

 Todas participam? 

2. Como as pessoas interagem no dia-a-dia?  

3. Qual o foco dos diálogos durante o trabalho? E durante os eventos sociais? 

 As pessoas falam de trabalho durante o momento de lazer? 

 As pessoas falam de vida pessoal durante o trabalho? 

4. Qual o meio de comunicação mais utilizado? 

 A informação é nivelada para todos? 

5. Quem se identifica como equipe? Como eles agem? 

6. Quais os tipos de reuniões que ocorrem? 

 Quando ocorrem?  

 Quem participa?  

 Quem fala? 

 Qual o conteúdo? 

 Como é feito o chamado para essas pessoas?  

7. Qual o comportamento das pessoas em cada reunião?  

8. Quem fala mais nas reuniões? Todos possuem oportunidade de falar e utilizam este 

momento? 

9. As pessoas veem uma hierarquia e ficam submissas? 

10. Quais os eventos formais e informais da empresa? Quem participa? 

11. Só os lideres ajudam a equipe? Eles fazem isso porque aumentou a equipe ou já faziam 

antes? Como eles se sentem? 
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12. Em que momentos as pessoas utilizam o espaço de convivência? Quem normalmente 

vai é sozinho e quem vai acompanhado? Qual a relação destas pessoas no trabalho? 

13. Qual o nível de interação da equipe com os demais membros do Projeto? 

14. Qual o comportamento das pessoas quando precisa fazer hora extra? 

15. Como as pessoas usam o espaço físico de trabalho?  Ele é suficiente? 

16. Quando é necessário trocar pessoas de local nas baias? Como ocorre esse processo? 

Qual o comportamento das pessoas em relação a isso? 

17. Existem sinais de autogerenciamento? (individual ou em grupos?) 

18. Existem sinais de coesão social? E coesão na tarefa? 

19. As pessoas identificam alguém como líder nato, sendo que essa pessoa não é líder 

oficialmente?  Quais são esses indícios? 

20. As pessoas recebem feedback sobre as atividades? 

21. As pessoas possuem autonomia para realizar o trabalho? Qual o nível de significância 

que a atividade possui para elas? 

22. Qual o nível de satisfação das pessoas em relação à tarefa desempenhada? 

23.  As pessoas sabem o nome de todo mundo? 

24. Como é o clima da equipe? 

25. Qual o comportamento das pessoas quando são cobradas? Porque são cobradas? 

26. As pessoas falam de trabalho durante os eventos sociais? Quem são essas pessoas? 

27. Qual o comportamento das pessoas nos momentos que não são de trabalho? Ex.: 

almoço, laboral, aniversariante do mês.  
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ANEXO A – GRUPO H.A.S.E. 

 
Human Aspects in Software Engineering (H.A.S.E.) é um grupo de pesquisa sediado 

no Centro de Informática, na  Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, focado no 

desenvolvimento de estudos empíricos sobre os efeitos de fatores humanos na prática 

industrial do desenvolvimento de software. Este grupo é liderado pelo prof. Ph.D. Fabio 

Queda Bueno da Silva (fabio@cin.ufpe.br), que nos últimos 20 anos tem se envolvido 

ativamente em pesquisas de colaboração indústria-universidade em engenharia de 

software.  

Atualmente, o grupo é composto por 04 (quatro) alunos de doutorado e 20 (vinte) 

alunos de mestrado, e também conta com a cooperação de institutos de pesquisa como 

a University of Toronto (CAN), University of Maryland in Baltimore County (US), Open 

University (UK).  Os resultados produzidos pelo H.A.S.E. têm sido publicados em 

importantes jornais (ex. Information and Software Technology e Journal of Systems and 

Software) e discutidos em relevantes conferências da  área  (ex. ICSE³, ESEM³ CBSof³t).   

Em linhas gerais, o grupo tem centrado o foco em fatores humanos individuais (ex. 

motivação, personalidade) e do trabalho em equipe (ex. autogerenciamento, coesão), a 

fim de investigar o possível efeito que estes fatores podem ter na efetividade das equipes, 

no seu potencial de produção e inovação, e no sucesso geral dos projetos de 

desenvolvimento de Software.  Mais informações: http://haseresearch.com/ 

Em adição aos trabalhos desenvolvidos do H.A.S.E., este trabalho de dissertação 

abre caminhos de pesquisa acerca de um novo conceito de fatores humanos na 

Engenharia de Software, qual seja a investigar impactos causados por uma mudança 

radical na expansão de um time de Engenharia de Software. Esta nova linha possui foco 

tanto em fatores individuais como no trabalho da equipe.   

Para isso, o desenvolvimento deste projeto de pesquisa será realizado por uma 

estudante de mestrado, membro do H.A.S.E., que será responsável pela investigação do 

estado da arte e pela análise dos dados coletados através de estudo empírico. Através da 

análise, a pesquisadora irá identificar as melhores práticas, comparar e consolidar os 

resultados na forma de relatórios técnicos.            

Além disso, o presente trabalho de pesquisa contará com o auxílio de pessoas qualificadas 

da equipe que irão realizar pesquisas em todas as suas fases, incluindo: um Professor 

http://www.ufpe.br/
http://haseresearch.com/


157 

 

 

 

Consultor (PhD. Fabio Silva), uma estudante de doutorado (Msc. Tatiana Bittencourt) e 

uma R&D Gerente de Projetos (Msc. Regina Miranda). 

 


