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UM ESTUDO SOBRE MOTIVAÇÃO EM INTEGRANTES DE EQUIPES 

DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE  

RESUMO 

A motivação de um profissional é um fator que impacta diretamente na sua 

produtividade no trabalho. No entanto, enquanto outras áreas evoluem para utilizar a 

gestão de fatores motivacionais como alavanca para o sucesso de projetos, pouco 

se fez em relação a isto dentro da engenharia de software. Pesquisas recentes 

demonstram que os profissionais de engenharia de software estão entre os 

profissionais mais estressados e desmotivados. 

Outro agravante para o problema, é que os modelos de motivação existentes são 

excessivamente teóricos e com pouca aplicabilidade prática, dificultando assim a 

interpretação e implementação destes modelos por gerentes de projetos de 

software. 

O objetivo central desta pesquisa é propor um conjunto de programas de 

desenvolvimento sistêmico da motivação para equipes de engenharia de software, 

que seja, adaptável, extensível, fundamentado na realidade específica dos 

engenheiros de software e com alta aplicabilidade prática. 

Para tanto, foi realizada uma pesquisa de campo envolvendo 235 engenheiros de 

software em Recife, com o objetivo de medir o grau de motivação exercido por um 

conjunto de vinte fatores motivacionais. A partir dos dados coletados, foi realizada 

uma análise estatística que possibilitou, entre alguns outros resultados relevantes, o 

desenvolvimento de três programas de motivação para equipes de engenheiros de 

software eficientes e hipoteticamente eficazes.  

Palavras-Chave: Gestão de Pessoas, Engenheiro de Software, Equipes de Software, 

Motivação 



 

vi  

A STUDY ON MOTIVATION FOR SOFTWARE DEVELOPMENT 

TEAMS MEMBERS  

ABSTRACT 

People motivation is a factor that impacts directly on their productivity at work. 

However, while many areas use the management of motivational factors as leverage 

for the success of projects, little has been done about this within the software 

engineering area. Recent researches show that professionals in software 

engineering are among those most stressed and discouraged. 

Another aggravating factor is that the existing models of motivation are too 

theoretical, with little practical applicability, thus hindering the interpretation and 

implementation of these models by software projects managers. 

The central objective of this research is to propose a set of programs for systemic 

development of teams motivation on software engineering, which is adaptable, 

extensible, based on the specific reality of software engineers and highly practical. 

To achieve this objective, a field research was executed with more than 200 software 

engineers in Recife, with the aim of measuring the motivational degree exercised by 

a group of twenty motivational factors. From the data collected, a statistical analysis 

was done, which has led, among other relevant results, to the development of three 

programs to motivate teams of software engineers efficient and hypothetically 

effective.   

Key-Words: People Management, Software Engineering, Software Team, Motivation 
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1 INTRODUÇÃO 

Os impactos econômicos resultantes de práticas de gestão do comportamento têm 

despertado o interesse da indústria, fundamentadas em duas ideias principais: a 

primeira corresponde à necessidade de criação de um clima organizacional onde os 

colaboradores possam obter respeito e valorização; e a segunda é a premissa de 

que pessoas motivadas produzem mais. Por isso, constantemente surgem novas 

abordagens do tema aplicado à gestão empresarial. Especialmente as práticas 

motivacionais tornaram-se tão populares dentro das organizações, que atualmente 

são consideradas indispensáveis para a construção de um diferencial competitivo. 

Mas, de modo geral, o que é motivação? O que a motivação das pessoas pode 

causar numa organização? A motivação das pessoas é um aspecto relevante para o 

sucesso de projetos? O que a administração da motivação pode ter a ver com a 

engenharia de software? E o que a indústria e a academia pensam sobre o tema? 

Estas são as perguntas centrais que nortearam o desenvolvimento deste trabalho. 

Um conjunto de enquetes promovido pela SkillSoft1 em 2006, envolvendo 2.800 

profissionais revelou o setor de TI como o de maior número de profissionais 

estressados, ficando a frente de  outros setores considerados críticos, como 

medicina, finanças e vendas. Esta pesquisa levantou números indicando que 28% 

dos profissionais de TI estariam insatisfeitos com o atual trabalho (JAGGS, 2006a). 

Mais além, 75% deles trocariam de emprego na primeira oportunidade (JAGGS, 

2006b). Em outro relatório técnico recente cita ainda que 41% dos profissionais 

espalhados pelo mundo sentem-se desmotivados no emprego (SKILLSOFT, 2008).    

                                            

 

1 A SkillSoft Corporation é uma empresa estadunidense que oferece serviços de educação à distância e produtos 
de software para negócios e profissionais de TI. Desde1999 é PMI® Registered Education Provider (Provedor 
oficial de serviços educacionais) (PMI, 2008). 
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A indústria de software é composta em sua maioria por trabalhadores do 

conhecimento2. Por isso, os números apresentados sobre a desmotivação dos 

engenheiros de software3 representam um problema suficientemente grande a ser 

resolvido. Em termos práticos, entre os fatores que são determinantes para o 

sucesso dos projetos de software, citados pelo CHAOS Report (STANDISH, 1995), 

dois deles envolvem aspectos pessoais: equipe competente e focada, trabalho duro.  

O comportamento de equipes de desenvolvimento de software, em particular, 

tem sido estudado desde os primórdios da engenharia de software. Inclusive, a 

quantidade de pesquisas relacionadas com o tema vem crescendo nos últimos anos. 

Estas pesquisas focam principalmente a identificação de fatores que caracterizam a 

efetividade e em métodos de montagem de equipes de sucesso. Este aumento é 

justificado pelo reconhecimento, tanto da indústria quanto da academia, de que 

diversos desafios inerentes a um projeto de software problemático estão 

relacionados a uma gestão ineficaz de recursos humanos. 

Todavia, são escassas as pesquisas que abordam especificamente a 

motivação como uma alternativa para alavancar o sucesso em projetos de software. 

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. Apesar das disciplinas administração do comportamento organizacional e 

psicologia organizacional realizarem pesquisas sobre motivação há pelo menos 60 

anos,  na engenharia de software estes estudos ainda apresentam um caráter 

essencialmente teórico e com pouca aplicabilidade prática.  

                                            

 

2 Trabalhadores do conhecimento são aqueles que constroem seu conhecimento com base na experiência prática. 
Eles atuam diretamente em tarefas intelectuais, usam da comunicação intensivamente, têm o seu tempo 
autogerenciado e frequentemente desafiam as estruturas sociais. O termo original Tecnólogos do 
Conhecimento foi cunhado por Peter Drucker, no livro Management Challenges for de 21st Century (Desafios 
do Gerenciamento no Século 21) (DRUCKER, 1999). 
3 Segundo Hall et. al. (2007) a forma como o termo Engenheiro de Software tem sido utilizado nos últimos 26 
anos evoluiu consideravelmente. No entanto, nesta dissertação o termo Engenheiro de Software referir-se-á a 
analistas, desenvolvedores, designers e quaisquer outros papéis que compõem o campo da Engenharia de 
Software. 
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Uma vez ressaltado que grande parte dos problemas em projetos de software 

poderia ser combatida através da adoção de uma sistematização nos processos de 

gestão dos aspectos humanos 

 
inclusive da motivação 

 
a seguinte problemática é 

levantada: como motivar equipes de software? 

O objetivo central desta pesquisa é propor um conjunto de programas de 

desenvolvimento sistêmico

 

da motivação para equipes de engenharia de software, 

que seja, adaptável, extensível, fundamentado na realidade específica dos 

engenheiros de software e com aplicabilidade prática. Sistêmico, pois deverá 

considerar a complexidade da motivação humana. Adaptável, pois deverá considerar 

que existem diferentes contextos no qual uma equipe de software pode estar 

atuando. Extensível, para que trabalhos futuros possam expandí-lo. E aplicável, para 

conferir algum benefício prático a gestores de equipes de software. 

Para que o objetivo central da pesquisa pudesse ser alcançado, as seguintes 

metas intermediárias foram fixadas: 

 

Realizar uma revisão bibliográfica ad-hoc sobre a motivação humana e a 

sua aplicação na engenharia de software; 

 

Selecionar o conjunto de fatores de motivação que deveriam ser 

considerados como determinantes para o desenvolvimento da motivação 

em engenheiros de software; 

 

Elaborar e executar um método inquisitivo capaz de mensurar a 

motivação em equipes de software reais para, a partir daí, avaliar as 

variáveis planejadas; 

 

Categorizar os fatores de motivação, considerando diferentes tipos de 

equipes e considerando também diferentes níveis de escopo de atuação 

de gerentes de projeto. 

 

Por fim, analisar o resultado do inquérito e sugerir programas de 

desenvolvimento da motivação para diferentes equipes de engenharia 

de software.  
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Esta dissertação está organizada da seguinte maneira: 

 
No Capítulo 2 é apresentado o referencial teórico, que constitui as bases 

conceituais para o desenvolvimento desta pesquisa. Inicialmente é 

apresentada a origem do estudo da motivação humana, bem como suas 

principais teorias. Em seguida, são apresentados trabalhos teóricos sobre 

equipes e sobre o estudo do trabalho em equipe na engenharia de software. 

Por fim, são apresentadas, analisadas e discutidas as pesquisas relacionadas 

à administração da motivação aplicada à engenharia de software. 

 

No Capítulo 3 é apresentado o quadro metodológico desta pesquisa. 

Inicialmente são abordadas as variáveis primárias e secundárias 

consideradas, com suas respectivas definições operacionais (escalas, 

valores, cálculos, significados). Em seguida a elaboração das ferramentas de 

pesquisa é explicada em detalhes. Por fim, é apresentado e discutido o 

método designado para a elaboração dos programas de motivação de 

engenheiros de software. 

 

O Capítulo 4 apresenta os resultados da pesquisa de campo. Inicialmente, 

este capítulo aponta a caracterização da população, por sexo, faixa etária, 

nível de formação, tempo no projeto e função. Em seguida, é apresentada e 

discutida a categorização dos fatores de motivação, a distribuição das forças 

motivacionais e a correlação entre os fatores de motivação. Finalmente 

apresenta os programas de desenvolvimento da motivação para três tipos 

distintos de equipes de engenheiros de software, indicando o que, quando e 

quem trabalhar cada um dos fatores de motivação. Para cada um dos 

programas é apresentado um mapa para servir como guia na sua 

implementação.  

 

Ao término da dissertação, é apresentada uma análise reflexiva conclusiva, 

abordando os objetivos atingidos, as limitações e os desafios encontrados e 

as perspectivas para trabalhos futuros.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo reúne as principais teorias e conceitos relacionados à motivação e ao 

gerenciamento de equipes em projetos de software. Estes conceitos, necessários e 

suficientes para o entendimento e a correta interpretação dos resultados 

apresentados nesta dissertação, são resultantes de uma ampla revisão bibliográfica. 

A Seção 2.1 apresenta um estudo sobre a motivação humana e a sua aplicação na 

administração de empresas. A Seção 2.2 (pág. 29) apresenta referências sobre o 

gerenciamento de equipes em projetos de software. Por fim, a Seção 2.3 (pág. 38) 

apresenta pesquisas sobre motivação no campo da engenharia de software.  

2.1 O ESTUDO DA MOTIVAÇÃO HUMANA 

A motivação humana tem sido estudada desde o início do século XX. Teve suas 

bases originadas na psicoterapia, na psicometria4 e nas teorias da aprendizagem 

(TODOROV e MOREIRA, 2005). Apenas a partir de 1930 o tema difundiu-se nas 

escolas de administração do relacionamento humano. Desde aquela época, então, a 

definição do termo motivação tem levantado polêmica e estimulado pesquisadores e 

administradores. Isto resultou no surgimento de uma infinidade de teorias sobre o 

assunto (BUENO, 2002; SALGADO, 2005). Atualmente é possível encontrar 

diversas definições para o termo, como exemplificado no Quadro 1. 

A palavra motivação é derivada do Latim motus, uma variação do verbo 

movere, que também originou outras palavras para o português, como motor e 

motivo. Segundo Golembiewski (2005), ainda é possível encontrar outras 140 

definições acadêmicas para o termo motivação. Mas partindo da análise das 

diversas definições apresentadas no Quadro 1, é possível inferir que elas convergem 

para um conjunto de características comuns: a motivação é interna ao indivíduo; 

varia de acordo com o objetivo; apresenta intensidade, força e duração; e determina 

o comportamento. Estas características são resumidas na Figura 1. 

                                            

 

4 Psicoterapia é a área da psicologia que trata de perturbações mentais e comportamentais. Psicometria é a área 
da psicologia que busca identificar padrões de personalidade e de comportamento (PRIBERAM). 
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Quadro 1 - Evolução do Conceito de Motivação 

Ano

 
Autor(es)

 
O que é motivação?

 
1959 Krench e 

Crutchfield

 
Um motivo é uma necessidade ou desejo acoplado com a intenção de atingir um 
objetivo apropriado. 

1961 Young Uma busca dos determinantes (todos os determinantes) da atividade humana e 
animal. 

1964 Atkinson Pode-se falar em uma teoria da motivação e significar uma concepção coerente 
dos determinantes contemporâneos da direção, do vigor e da persistência da 
ação. 

1967 Hilgard e 
Atkinson 

Entendemos por motivo algo que incita o organismo à ação ou que sustenta ou 
dá direção à ação quando o organismo foi ativado. 

1977 Arkes e 
Garske 

O estudo da motivação é a investigação das influências sobre a ativação, força e 
direção do comportamento. 

1997 Rogers, 
Ludington 
e Graham 

Motivação é um sentimento interno é um impulso que alguém tem de fazer 
alguma coisa. 

2000 Lieury e 
Fenouillet 

... a motivação é o conjunto de mecanismos biológicos e psicológicos que 
possibilitam o desencadear da ação, da orientação (para uma meta ou, ao 
contrário, para se afastar dela) e, enfim, da intensidade e da persistência: quanto 
mais motivada a pessoa está, mais persistente e maior é a atividade. 

2001 Penna é o conjunto de relações entre as operações de estimulação ou privação e as 
modificações observadas no comportamento que se processa após as citadas 
operações. 

2004 Bzuneck A motivação tem sido entendida ora como um fator psicológico, ou conjunto de 
fatores, ora como um processo. Existe um consenso generalizado entre os 
autores quanto à dinâmica desses fatores psicológicos ou do processo, em 
qualquer atividade humana. Eles levam a uma escolha, instigam, fazem iniciar 
um comportamento direcionado a um objetivo. 

Fonte: Elaborado a partir de Todorov e Moreira (2005) 

Figura 1 - O que é Motivação? 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Faz-se importante não confundir o constructo motivação com outros 

constructos popularmente semelhantes como, por exemplo, o condicionamento. O 

que difere fundamentalmente a motivação do condicionamento é o seu caráter 

intrínseco. O condicionamento incentiva a ação a partir de recompensas extrínsecas 

e ignora a existência de sentimentos, atitudes e expectativas (Figura 2). Segundo 

Kjerulf (2006), apenas através da motivação é possível atingir um comportamento 

sustentável. No entanto, as empresas insistem em utilizar o condicionamento para 

tentar extrair um melhor desempenho dos seus colaboradores. 

Entusiasmo, satisfação, conforto, alegria, necessidade, desejo, atitude, 

vontade, instinto e fé são exemplos de outras palavras frequentemente confundidas 

com motivação. Não é o intuito deste trabalho discutir a definição, a distinção, nem a 

relação delas com o termo motivação ou entre si. Estas palavras serão apresentadas 

apenas quando for conveniente para o entendimento de alguma teoria específica.   

Figura 2 - Condicionamento x Motivação 

 

Fonte: Adaptado de Kjerulf (2006)   
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Segundo Pritchard e Ashwood (2008) e Sommerville (2007), o estudo da 

motivação está intimamente ligado ao gerenciamento em empresas. A função do 

gerente é direcionar o comportamento das pessoas, a fim de alcançar um 

determinado objetivo. Mas para isto é essencial entender o funcionamento da 

motivação. Manter alta a motivação das pessoas não só colabora para que exerçam 

o seu melhor desempenho5, mas também gera responsabilidade, confiança e 

satisfação nos colaboradores, que acabam comprometendo-se com os resultados 

organizacionais (BOWDITCH E BUONO, 2000).  

As teorias de motivação são classificadas em três grupos. As teorias de 

conteúdo estático são aquelas que observam os fatores

 

que influenciam na 

motivação humana. As teorias de processos, por sua vez, observam a dinâmica

 

destes fatores. Já as teorias baseadas no ambiente enfocam genericamente o 

equilíbrio da motivação

 

ao longo do tempo. Nenhuma delas, isoladamente, é 

suficiente para explicar o comportamento em qualquer situação. É exatamente por 

isso que existem tantas teorias (BOWDITCH e BUONO, 2000). A seguir serão 

explicadas algumas das teorias existentes. 

2.1.1  TEORIA DA HIERARQUIA DAS NECESSIDADES 

O primeiro teórico a estabelecer uma teoria completa sobre motivação foi Abraham 

Maslow, em 1943, na obra Motivation and Personality6. A sua Teoria da Hierarquia 

das Necessidades acabou dando origem a diversas outras teorias de conteúdo 

estático existentes atualmente. Maslow iniciou seus estudos observando o 

comportamento de primatas e depois passou a estudar o comportamento de 

personalidades como Abraham Lincoln, Benjamin Franklin, Albert Einstein, Mahatma 

Gandhi, entre outros. Isto, de certa forma, explica a simplicidade com que ele trata o 

comportamento humano (BUENO, 2002; TODOROV E MOREIRA, 2005). 

                                            

 

5 Nenhuma das obras referenciadas cita experimentos que comprovem a correlação existente entre motivação e 
desempenho. O entendimento de que um indivíduo, quando está fortemente motivado, apresenta um desempenho 
superior ao que apresentaria se estivesse fracamente motivado, consta como senso comum na literatura. 
6 MASLOW, Abraham H. Motivation and Personality. HarperCollins Publishers, 3ª. Ed 1987. ISBN: 
0060419873. 
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Esta teoria parte da premissa de que a motivação é determinada por um 

impulso genérico no sentido de satisfazer necessidades. Se um organismo está com 

sede, ele bebe, se está com fome, come, e assim por diante (BUENO, 2002). Então 

Maslow identificou uma hierarquia de necessidades (Figura 3). À medida que uma 

necessidade é satisfeita, a imediatamente superior passa a determinar o 

comportamento do indivíduo. Nos degraus iniciais estariam as necessidades da 

carência, que fazem com que o indivíduo se sinta saudável. As superiores são 

caracterizadas como necessidades de crescimento (SALGADO, 2005). 

Segundo Maslow, as necessidades humanas seriam (ANDRADE, 2006): 

 

Necessidades biológicas, ou fisiológicas: são as necessidades inatas, 

como fome, sede, abrigo, reprodução, entre outras; 

 

Necessidades de segurança: refere-se à busca de proteção contra os 

perigos reais ou imaginários, relacionadas à estabilidade e sobrevivência; 

 

Necessidades de afiliação, ou sociais: são as necessidades de associação, 

aceitação por parte de um grupo, troca de amizade, afeto, amor; 

 

Necessidade do ego, ou de auto-estima: são relacionadas à forma como o 

indivíduo se auto-avalia. Envolve auto-apreço, autoconfiança, etc.; 

 

Necessidade de realização pessoal: são as necessidades mais elevadas. 

São o que levam o indivíduo a querer realizar todo o seu potencial.  

Figura 3 - Hierarquia de Necessidades de Maslow7 

 

Fonte: Adaptado de Bowditch e Buono (2000) 

                                            

 

7 A obra original de Maslow apresenta a hierarquia de necessidades como uma pirâmide, pois, segundo ele, 
apenas uma minoria da sociedade (estimada arbitrariamente em 10%) seria capaz de atingir o nível superior 
durante a vida, enquanto a grande maioria ficaria estagnada nas bases da pirâmide. Porém, para facilitar o 
entendimento, optou-se por utilizar a ilustração da escada, pois dá uma noção mais adequada de sequenciamento 
entre as necessidades (BOWDITCH E BUONO, 2000). 
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A Teoria da Hierarquia das Necessidades, de Maslow, foi duramente criticada 

no curso da história8. Clayton Alderfer (apud. SALGADO, 2005), por exemplo, 

sugeriu uma simplificação para três necessidades, que denominou de teoria ERC9: 

existência, relacionamento e crescimento. Henry Murray (apud. SALGADO, 2005) 

identificou mais de 20 necessidades e sugeriu que entre elas não existiria hierarquia. 

David McLelland (apud. SALGADO, 2005), propôs que as necessidades poderiam 

variar de acordo com a cultura de origem do indivíduo.  Mas mesmo com tantas 

críticas, a teoria de Maslow, ainda hoje é a mais reconhecida. 

Mais tarde, administradores tentaram relacionar as necessidades humanas às 

necessidades de um colaborador dentro de uma empresa. Como Tenório (1997) e 

Maitland (2000) exemplificam, as necessidades fisiológicas seriam ligadas ao salário 

e benefícios. As necessidades de segurança estariam relacionadas à segurança no 

trabalho, planos de saúde, etc. As necessidades de afiliação estariam relacionadas 

ao trabalho em equipe e à amizade. As necessidades de auto-estima seriam 

satisfeitas pelo elogio ou por promoções. Por fim, a autorealização seria atingida 

quando se proporcionam trabalhos gratificantes (Quadro 2).  

Quadro 2 - Hierarquia de Necessidades aplicada ao gerenciamento em empresas 

Necessidades de Maslow Necessidades dos Colaboradores 

Necessidades fisiológicas 

 

Salário, benefícios, e condições físicas do 
ambiente. 

Necessidades de segurança 

 

Aposentadoria, plano de saúde, auxílio-
educação. 

Necessidades de afiliação 

 

Participação em movimentos de classe. 

Necessidade de auto-estima 

 

Reconhecimento e desenvolvimento profissional. 

Necessidade de realização pessoal 

 

Identificação com o trabalho e com a 
organização. 

Fonte: Adaptado de Tenório (1997) 

                                            

 

8 Segundo Oliveira (2002), inclusive o próprio Abraham Maslow publicou diversos trabalhos apontando que na 
Teoria da Hierarquia das Necessidades existia ainda muito espaço para dúvidas (sic). 
9 Do inglês ERG: existence, relationship e growth. 
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2.1.2  TEORIA DA EXPECTATIVA 

A Teoria da Expectativa10, conhecida também como Teoria Contingencial, é a mais 

importante teoria de processo de motivação. Foi formulada pelo psicólogo 

canadense Victor Vroom, e publicada em 1964. Vroom não concordara com as 

teorias de conteúdo até então existentes, pois para ele o processo motivacional não 

depende apenas dos objetivos individuais, mas também do contexto de trabalho em 

que o indivíduo está inserido (BUENO, 2002). Por isso optou por uma abordagem 

inovadora sobre o assunto, definindo a motivação como o processo de governança 

de escolhas dentre as formas possíveis de ação voluntária (LATHAM,2006). 

Vroom, então, propôs-se a descrever a dinâmica da motivação. Segundo ele, a 

natureza do indivíduo é de agir em busca da satisfação. A satisfação, por sua vez, é 

obtida a partir da avaliação que o indivíduo dá ao resultado de alguma ação. E a 

ação, por fim, é determinada pela motivação (Figura 4). Dessa forma, a motivação 

não estaria atrelada a um conjunto fechado de necessidades , mas seria uma 

combinação de fatores motivacionais presentes no ambiente, da percepção, da 

crença e da interpretação destes fatores pelo indivíduo. (GREEN, 1992; MAITLAND, 

2000; BOWDITCH E BUONO, 2000;BUENO, 2002; Latham, 2006).  

Figura 4 

 

Dinâmica da motivação 

Fonte: Adaptado de Maitland (2000)  

                                            

 

10 Do inglês Expectancy Theory. Frequentemente ela é citada na literatura em língua portuguesa como Teoria da 
Expectância ou Teoria da Expectação. No entanto, nenhum dos dois verbetes ( Expectância e Expectação ) 
são citados nos dicionários de língua portuguesa. Por isso, optou-se por utilizar a nomenclatura Teoria da 
Expectativa . 
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Então, para entender como se dá o processo de motivação, Vroom decompôs 

o que ele chamou de Força Motivacional em três vetores, nomeados Valia11, 

Expectativa e Instrumentalidade. Sinteticamente, o primeiro vetor representa o valor 

que uma pessoa atribui a alguma recompensa; o segundo representa a crença de 

que a recompensa é possível; e o terceiro representa a relação que uma ação 

escolhida tem com a recompensa desejada. Vroom, então, assumiu a motivação 

como um processo dinâmico relativamente consciente12. A seguir, estes fatores são 

apresentados detalhadamente. 

Valia (V) 

Corresponde à importância que o indivíduo atribui ao resultado de alguma ação 

(SOTO E MARRAS, 2002). Representa as suas preferências (BORGES E ALVES 

FILHO, 2001). Um alto nível de valia indica um desejo forte por algo (MAITLAND, 

2000). Quanto maior a valia, maiores são as chances de o indivíduo exercer um 

esforço na direção da ação que gerará o resultado esperado, ou seja, motivar-se 

(LATHAM, 2006). Isso explica porque um determinado sistema de recompensas 

implantado por uma empresa pode não motivar um grupo de colaboradores, mas ser 

eficaz para um grupo distinto (BUENO, 2002).  

Dado a existência de um conjunto de n fatores que resultam de uma 

determinada ação, a valia (V) de um indivíduo para realizar esta ação é dada pela 

soma das valias atribuídas a cada um dos fatores (Vn), como representado em (1) 

(BORGES E ALVES FILHO, 2001). 

n
iVV

1
, onde 10 iV (1) 

                                            

 

11 Do inglês Valency, cuja tradução ao pé da letra seria Valência . No entanto, em português, a palavra valência 
é utilizada vulgarmente na literatura popular com um sentido de sorte ou proteção . No campo da química, a 
valência de um átomo significa o poder de combinação de um elemento químico. Nesta dissertação, optou-se por 
utilizar a tradução Valia , que em português significa valor estimado e comunica com fidelidade a ideia de  
Vroom. Esta liberdade de certa forma é permitida, pois na literatura especializada há uma absoluta 
desorganização, descuidado e desatenção com a tradução do termo, que pode ser encontrado em artigos 
científicos com os nomes de Valência , Valor , Valoração , e outros. 
12 Em alguns casos a Teoria da Expectativa também é referenciada como Teoria VIE, acrônimo para Valia, 
Instrumentalidade e Expectativa (Soto e Marras, 2002). 
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Expectativa (E) 

DuBrin (2003) define a Expectativa (E) como sendo o palpite subjetivo de uma 

pessoa sobre as chances de que um esforço adicional o levará a um desempenho 

ótimo . Em outras palavras, é a percepção que o indivíduo tem da sua própria 

capacidade realizar uma determinada ação (BUENO, 2002). Por exemplo, algumas 

pessoas podem não se motivar a andar de bicicleta porque duvidam que sejam 

capazes de controlar o guidão com as mãos, para manter o equilíbrio, enquanto 

estão tentando pedalar com os pés. Assim, se esta pessoa não acredita que tenha 

habilidade para realizar uma tarefa, poderá nem tentar (DuBRIN, 2003). 

Da mesma forma como funciona a valia, dado um conjunto de n fatores de 

motivação, a expectativa (E) de um indivíduo para um determinado resultado é o 

somatório da sua expectativa (En) para cada um das ações que resultam no objeto 

desejado, vide equação (2) (BORGES E ALVES FILHO, 2001). 

n
iEE

1
, onde 10 iE (2) 

Instrumentalidade (I) 

Borges e Alves Filho (2001) interpretam a instrumentalidade como o grau 

percebido de relação entre uma ação e um resultado. É a probabilidade de que o 

esforço conduza a algum resultado (SOTO E MARRAS,2002). Assim para motivar-

se a realizar alguma ação, o indivíduo tem que acreditar que é capaz de realizá-la; 

que o resultado produzido será o esperado; e que este resultado esperado é 

importante para si. Segundo Bueno, (2002), uma organização pode extrair o melhor 

do seu colaborador quando conseguir mostrar que o caminho para a satisfação dos 

seus objetivos individuais está ao alcance do desempenho desejado . 

A equação que determina a instrumentalidade (I) de um indivíduo é dada em (3). 

n
iII

1
, onde 10 iI (3) 
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Força motivacional (Fm) 

Para a obtenção da força motivacional, os três elementos são igualmente 

importantes. Quando os três elementos estão presentes, a motivação é máxima. 

Quando um dos elementos está ausente, a motivação é fraca. Quando os três 

elementos estão ausentes, a motivação é mínima. Desta forma, a força motivacional 

(Fm) é dada pela sentença em (4) (BORGES E ALVES FILHO, 2001; BUENO, 

2002). 

VIEFm , onde 10 Fm

 

(4) 

Numa abordagem didática amigável, Green (1992) apresenta a Teoria da 

Expectativa como ilustrado na Figura 5.  

Figura 5 - Processo de motivação através da Teoria da Expectativa 

Fonte: Adaptado de Green (1992).  

Em comparação às teorias existentes até então, a inovação de Vroom deu-se 

primeiro pela consideração da motivação como um processo consciente de escolha. 

Segundo, pela inclusão do fator de julgamento (consciente ou inconsciente) do 

próprio indivíduo sobre a sua capacidade, competência e importância dos resultados 

esperados. Para Bowditch e Buono, (2000) a Teoria da Expectativa é bastante útil 

para avaliar as opções com a qual uma pessoa é confrontada, pois a escolha que o 

indivíduo fará é uma função direta da valia, da expectativa e da instrumentalidade 

envolvidas. 
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2.1.3  TEORIA DA MOTIVAÇÃO-HIGIENE 

Frederick Herzberg, psicólogo, consultor e professor universitário estadunidense, 

desenvolveu uma teoria de conteúdo, conhecida como Teoria da Motivação-Higiene, 

ou Teoria dos Dois Fatores, ou ainda Teoria Bifatorial (BUENO, 2002). Divulgada em 

1969, a teoria foi formulada a partir de uma pesquisa na qual se pedia a 

trabalhadores para descreverem situações em que se sentiam bem e mal no 

trabalho. Até então, os teóricos consideravam que o trabalho era uma atividade 

essencialmente desagradável, mas com a sua teoria, Herzberg quebrou este 

paradigma. (MAITLAND, 2000; SALGADO, 2005; LISBOA,2005) 

Basicamente, Herzberg classificou os fatores que influenciam na motivação de 

um indivíduo em dois grupos: os fatores motivacionais, que são aqueles capazes 

de aumentar a motivação e dirigir o comportamento de um indivíduo; e os fatores 

higiênicos (ou não-satisfatórios), que não são capazes de motivar, porém são 

capazes de repelir a ação se não forem devidamente tratados. A presença exclusiva 

de fatores higiênicos não é capaz de motivar o indivíduo. Já a atuação exclusiva de 

fatores motivacionais não se reflete necessariamente num comportamento motivado. 

Estes fatores estão exemplificados no Quadro 3.   

Quadro 3 - Fatores motivacionais e fatores higiênicos13 

Fatores Higiênicos 

(Prevenção da Insatisfação) 

Fatores Motivacionais 

 

Condições de trabalho 

 

Pagamento 

 

Segurança no trabalho 

 

Relações no trabalho 

 

Práticas de supervisão e administração 

 

Política e administração da empresa 

 

O trabalho em si 

 

Responsabilidade 

 

Senso de realização 

 

Reconhecimento 

 

Perspectivas de evolução 

Fonte: Adaptado de Maitland (2000) 

                                            

 

13 Alguns pesquisadores sugerem uma correspondência entre os fatores higiênicos da Teoria de Herzberg e as 
necessidades de carência, da Teoria de Maslow, bem como entre os fatores motivacionais de Herzberg e as 
necessidades de crescimento de Maslow. Nenhuma das referências consultadas comprova esta correspondência. 
Herzberg também não sugere interdependência nem hierarquia entre os fatores higiênicos e motivacionais 
identificados. 
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2.1.4  DISCUSSÃO 

Motivação é o conjunto de forças interno a um indivíduo que determina o seu 

comportamento. Este conjunto de forças apresenta direção, intensidade, duração e 

pode variar de acordo com o objetivo. A premissa de que pessoas motivadas 

atingem um melhor desempenho, fez com que a motivação no trabalho tenha 

tornado-se um dos tópicos centrais nas ciências sociais. O estudo da motivação no 

trabalho atualmente dá bases para disciplinas como comportamento organizacional 

e psicologia organizacional.  

Segundo Grohman (1999), cerca de 85% das empresas reconhecem termos 

como Empowerement, Coaching, e outros, porém os índices de utilização prática 

destas técnicas ainda são tímidos, pois giram em torno de apenas 16%. Todorov e 

Moreira (2005) e Bowditch e Buono (2000) explicam que isto acontece por que há 

uma confusão entre os diversos constructos relacionados à motivação e a 

diversidade de modelos e teorias existentes ainda dificulta a escolha e, 

consequentemente, a aplicação adequada destes modelos e teorias.  

Chen & Kanfer (2006), descrevem que o processo de motivação de uma equipe 

é mais complexo do que simplesmente desenvolver a motivação individual em todos 

os componentes da equipe. O processo é semelhante ao de motivação individual, 

mas é possível distinguir os fatores que agem no âmbito da equipe (Team-Level) e 

no âmbito do indivíduo (Individual-Level). Um bom clima de liderança, por exemplo, é 

capaz de influenciar na motivação da equipe como um todo. Este aspecto também 

deve ser considerado ao trabalhar com motivação de equipes. 

Por fim, diversas outras teorias de motivação não foram abordadas por não 

apresentarem uma importância fundamental para o entendimento desta dissertação. 

Algumas delas seriam: Teoria de Motivação pelo Caminho-Meta, Teoria da Fixação 

de Metas, a Teoria do Condicionamento e Reforço Operantes, entre outras 

(Bowditch e Buono, 2000). É importante citar que isso não reduz a importância de 

qualquer uma destas outras teorias, no entanto as teorias aqui citadas decorrem 

como as mais citadas e reconhecidas em trabalhos científicos. 
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2.2 EQUIPES E ENGENHARIA DE SOFTWARE 

Batituci (2002) descreve o estudo do trabalho em equipe14 como sendo a complexa 

busca do equilíbrio entre as porções individual e coletiva do homem . Ao longo da 

história é possível citar nomes de personalidades excepcionais, que conquistaram o 

mundo através de seu carisma e/ou do seu trabalho individual. Alguns exemplos são 

Buda, Confúcio, Ramsés, Átila, Jesus Cristo, Napoleão, Gandhi, Hitler, entre outros. 

Mas nas organizações e empresas atuais, os indivíduos, setores e iniciativas, 

quando isolados, não conseguem sequer sobreviver.  Isto retrata a importância do 

trabalho em equipe (BATITUCI, 2002). 

Segundo Katzenbach e Smith (1993) a forma como o termo trabalho em 

equipe

 

acabou tornando-se popular não corresponde exatamente ao seu real 

sentido. Mas o que uma equipe de fato é? Segundo Batituci (2002), uma equipe 

deve ser definida como um conjunto de pessoas que trabalham de forma 

interdependente para um propósito comum . A Figura 6 ilustra a diferença entre o 

conceito de equipe e outros conceitos que confundem os executivos. Diversos outros 

autores concordam com esta definição, como Katzenbach e Smith (1993), Scholtes, 

Joiner e Streibel (2003) e Harvard (2006). 

Figura 6 - Configurações de agrupamentos de pessoas 

 

Fonte: Adaptado de Batituci (2002) 

                                            

 

14 Nos títulos em língua inglesa, o termo é referenciado como Team . A tradução ao pé da letra seria Time . 
No entanto, optou-se por utilizar a palavra Equipe . Apesar de serem sinônimos, a palavra Time no português 
brasileiro tem uma conotação esportiva muito popular, enquanto que na língua portuguesa europeia a palavra 
Time nem sequer existe (PRIBERAM). 
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Para Harrington-Mackin (1994), os maiores benefícios que o trabalho em 

equipe pode trazer para uma empresa são: 

 
Ambiente altamente motivado15; 

 
Um melhor clima de trabalho; 

 

Propriedade e responsabilidade compartilhada; 

 

Respostas mais rápidas às mudanças tecnológicas; 

 

Distribuição equilibrada da carga de trabalho; 

 

Flexibilidade na atribuição de tarefas; 

 

Comprometimento comum com os valores e objetivos da organização; 

 

Abordagem pró-ativa para resolução de problemas, inovadora e efetiva; 

 

Alto nível de comunicação; 

 

Valor próprio bem desenvolvido nos componentes; 

 

As melhores decisões serão tomadas; 

 

Agilidade para alertar sobre problemas; 

 

Desenvolvimento conjunto das habilidades das pessoas. 

Por outro lado, trabalhar em equipe também tem seus riscos e custos 

(HARRINGTON-MACKIN, 1994): 

 

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

 

Pode causar confusão com relação a papéis e funções; 

 

Requer um longo tempo para começar a produzir os resultados; 

 

Requer uma mudança de paradigma nas pessoas. 

                                            

 

15 Em suas próprias palavras, sem estabelecer necessariamente uma relação com as teorias de motivação vistas 
no tópico anterior. 
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2.2.1 TIPOLOGIA DE EQUIPES 

Os teóricos do assunto, em geral, alertam para o fato de que o trabalho em equipe 

deve ser implantado com cautela dentro de uma empresa. Principalmente os 

seguintes fatores devem ser observados para a escolha de um tipo de equipe (FAA 

HUMAN FACTORS): 

 

Composição Funcional: refere-se ao conjunto de papéis funcionais 

diferentes que devem ser agrupados para compor a equipe; 

 

Propósito: refere-se ao foco da equipe: resolver problemas, desenvolver 

produtos específicos ou executar atividades rotineiras. 

 

Duração: refere-se ao tempo que as pessoas permanecerão na equipe, e 

como será a composição dela em relação aos membros fixos e temporários. 

Diversos autores apresentam categorizações de equipes, diferenciando-as pelo 

propósito (LARSON, 1989), pela composição funcional (HARRINGTON-MACKIN, 

1994; HARVARD, 2006), pelo grau de autonomia (SWAMIDASS, 2002), pela 

composição de diversos destes critérios (SCHOLTES, JOINER E STREIBEL, 2003; 

Grazier, ?) ou mesmo pela estabilidade dos membros (CLUTTERBUCK, 2007). O 

Quadro 4 apresenta a classificação de Larson (1989), de acordo com o propósito da 

equipe.  

Quadro 4 

 

Diferentes tipos de equipes de acordo com o propósito 

Propósito Característica 

Dominante 

Ênfase  

1. Resolução de Problemas Confiança Foco nos problemas  

2. Criativo Autonomia Explorar possibilidades e alternativas  

3. Tático Direção Clareza, papéis bem definidos, foco na tarefa.  

Fonte: Traduzido e adaptado de Larson (1989) 
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A classificação de Larson (1989) pode ser aprofundada como segue: 

Equipes táticas 

São aquelas que têm foco na execução de tarefas técnicas claramente 

definidas, padronizadas e cujos resultados são facilmente mensuráveis. Estas 

equipes são geralmente rígidas com relação a seus prazos, qualidade, custos, etc. 

As pessoas que compõem este tipo de equipe devem ser responsáveis, 

comprometidas, orientadas à ação e possuir senso de urgência. Para incentivar o 

desempenho deste tipo de equipe, as metas determinadas devem ser 

progressivamente desafiadoras, porém sempre alcançáveis. O trabalho cooperativo 

também é uma característica deste tipo de equipe. 

Equipes criativas 

São aquelas que têm foco na criação de produtos/serviços novos, inovadores 

ou exclusivos. Na indústria, Larson (1989) cita exemplos de produtos como o do IBM 

PC e do projeto do avião Boeing 747. Estas equipes são compostas geralmente por 

pessoas inteligentes, independentes, pró-ativas, autoconfiantes, teimosas, analíticas 

e capazes de quebrar paradigmas para explorar alternativas que vão além das 

soluções tradicionais. Os indivíduos que compõem este tipo de equipe têm 

interesses pessoais que casam com os objetivos da equipe e, por isso, muitas vezes 

não relutam em trabalhar durante finais de semana. 

Equipes de resolução de problemas 

São aquelas que têm foco na resolução de problemas críticos. Exemplos 

seriam: uma central de atendimento ao cliente, ou um gabinete presidencial 

 

onde 

os problemas precisam ser resolvidos rapidamente. Este tipo de equipe trabalha 

constantemente sob pressão, por isso, demanda confiança mútua entre os 

componentes. As pessoas que compõem esta equipe devem ser inteligentes, 

íntegras, sociáveis, e possuírem alto grau de pensamento analítico, capazes de 

reduzir problemas complexos em tarefas objetivas, além de demandarem 

capacidade de concentração para levar as atividades até o fim. 
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2.2.2 EQUIPES NA ENGENHARIA DE SOFTWARE 

O gerenciamento de pessoas na engenharia de software não é um tópico novo, nem 

tampouco inovador. Fred Brooks, no clássico The Mythical Man-Month16, de 1975, 

trata o gerenciamento da produtividade em projetos de software com foco nas 

pessoas. Ele exemplifica o problema citando que se um pedreiro constrói um muro 

em quatro dias, cem pedreiros não o construirão em 10 minutos . O raciocínio que 

parece absurdo no exemplo era o aplicado, até então, para resolver os problemas de 

prazo em projetos de software (KOSCIANSKI E SOARES, 2007). Ou seja, há mais 

variáveis por trás da produtividade do que apenas a quantidade de pessoas17. 

Uma década mais tarde, DeMarco e Lister publicaram Peopleware: Productive 

Projects and Teams18. Neste outro clássico sobre o gerenciamento de equipes de 

projetos de software, eles trazem à tona uma discussão sobre como os diversos 

itens, alguns dos quais apontados por Brooks, poderiam ser gerenciados para gerar 

produtividade para uma equipe. São considerados itens como a personalidade dos 

componentes, o ambiente de trabalho, a composição e a organização da equipe. 

Para eles, criar uma equipe eficiente é uma questão de semear (como na 

agricultura) e não de construir (como na engenharia) (DeMARCO E LISTER, 1999). 

De acordo com Lettice e McCracken (2007), a quantidade de pesquisas 

relacionadas com o gerenciamento de equipes em projetos de software vem 

crescendo ao longo do tempo19, e focam principalmente nos dois seguintes tópicos: 

 

Identificação dos fatores que caracterizam a eficácia e alto desempenho da 

equipe e o sucesso do projeto, a exemplo de Becker, Burns-Howel e 

                                            

 

16 BROOKS, Fred. The Mythical Man-Month. Addison-Wesley. 1975. ISBN: 201-00650-2 
17 Brooks cunhou o termo Lei de Brooks , que determina que adicionar força-humana a um projeto de 
software atrasado o tornará ainda mais atrasado (Koscianski e Soares, 2007). 
18 DeMARCO, Tom; LISTER, Timothy. Peopleware: Productive Projects and Teams. Dorset House Pub. 1987. 
ISBN 0932633439. Peopleware é uma palavra que não possui tradução para a língua portuguesa. Aparentemente 
é uma alusão à software e hardware, para indicar que por trás da engenharia há também o fator humano. 
19 De 1995 a 2006, a quantidade de artigos sobre o assunto mais do que duplicou. Neste período, os Estados 
Unidos se manteve sempre como o maior produtor de conhecimento na área. 
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Kyriakides (2000), Tarricone and Luca (2002), Trent (2003), Senior and 

Swailes (2004) e França et al. (2008); 

 
Como a combinação de diferentes perfis de personalidade pode ajudar a 

construir times mais produtivos, a exemplo de Bradley & Herbert (1997), 

Stevens (1998), Neuman, Wagner and Christiansen (1999), Capretz (2003), 

Fürst (2004), Karn and Cowling (2006) e França e da Silva (2007).  

De acordo com dados do SEI20, os recursos humanos constituem em média 

70% dos custos de um projeto de engenharia de software (SEI,?). Por isso, é 

possível afirmar que diversos problemas que caracterizam o fracasso de um projeto, 

por exemplo, a alta quantidade de falhas em um produto de software, a variabilidade 

do escopo de um projeto de software, entre outros, estão relacionados com uma 

gestão de pessoas ineficaz nos projetos de software. Segundo França et al. (2008) 

grande parte destes problemas poderia ser evitada apenas adotando-se um 

gerenciamento adequado da equipe de desenvolvimento (Figura 7) 21. 

Figura 7 

 

Fatores pessoais que influenciam no fracasso de um projeto 

 

                                            

 

20 O SEI 

 

Software Engineering Institute (Instituto de Engenharia de Software), pertencente à Carnegie Melon 
University, ficou famoso pela publicação do modelo de capacidade e maturidade integrado (CMMi), o modelo 
de qualidade mais amplamente respeitado na engenharia de software. 
21 França et. al. (2008) desenvolveram uma pesquisa de campo qualitativa a fim de levantar suposições entre 
práticas de gerenciamento de equipes de software e o sucesso/fracasso de projetos. A Figura 7 foi construída a 
partir de dados de entrevistas realizadas com seis gerentes de projetos de empresas de desenvolvimento de 
software em Recife-PE. 
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Os modelos de processos e de qualidade de software demonstram certo 

cuidado com a administração de equipes (Quadro 5). O UP22 sugere as 

características pessoais adequadas para cada papel funcional de acordo com as 

suas responsabilidades (KROLL E KRUTCHEN, 2003). O SEI também desenvolveu 

processos especificamente para equipes de software: o People CMM (ou p-CMM) 

(SEI, 2001) e o Team Software Process (SEI, 2000). O PMBOK do PMI23, 

largamente utilizado na engenharia de software, define a gerência de recursos 

humanos como uma área-chave para o sucesso do projeto (PMI, 2005).  

Quadro 5 - Gerenciamento de equipes na Engenharia de Software 

Modelo de Processos Características 

Unified Process 

(Processo Unificado) 

Trata-se de um modelo de processo para desenvolvimento de 
software. Determina fases, iterações, disciplinas, procedimentos, 
atividades, tarefas, artefatos e responsabilidades (papéis).  Para 
cada papel funcional definido, o UP sugere um conjunto de 
características pessoais, por exemplo: o gerente do projeto deve ser 
comunicativo, o arquiteto deve ser criativo, etc. 

Team Software Process O TSP é um modelo de processos para desenvolvimento de software 
em equipe, desenvolvido baseado nas características de efetividade 
de equipes (vide Seção 2.2.3).  O TSP determina procedimentos para 
construção e gerenciamento de equipes (planejamento de metas, 
distribuição de papéis, controle de mudanças, custos, comunicação e 
qualidade, etc.). 

People CMM O p-CMM é um modelo de implementação gradativa de boas práticas 
de gerenciamento de equipes. Classifica um conjunto de práticas de 
gerenciamento de pessoas em cinco níveis de maturidade: 
gerenciamento inconsistente (nível inicial); gerenciamento de pessoas 
(nível gerenciado); gerenciamento de competências pessoais (nível 
definido); gerenciamento de capacidades (nível previsível) e 
gerenciamento de mudanças (nível otimizado). 

PMBOK É um conjunto de boas práticas de gerenciamento de projetos. Não é 
específico para projetos de software, mas é amplamente utilizado na 
engenharia de software. Define que um projeto deve ter os seguintes 
processos: planejamento de recursos humanos; contratação e 
mobilização de equipes; desenvolvimento da equipe do projeto e 
gerência do desempenho da equipe. Descreve em detalhes como cada 
um destes processos deve ser executado. 

Fonte: Adaptado de Kroll e Krutchen (2003), SEI (2000), SEI (2001) e PMI (2005). 

                                            

 

22 UP Unified Process (ou Processo Unificado), como passou a ser conhecido o antigo RUP (Rational Unified 
Process), após a aquisição da Rational pela IBM. 
23 PMI 

 

Project Management Institute (Instituto de Gerenciamento de Projetos) é a maior associação de 
profissionais de gerenciamento de projetos do mundo. Está presente em mais de 160 países e conta com mais de 
240.000 registros de associados (ANSI). 
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2.2.3  CRITÉRIOS DE EFETIVIDADE PARA EQUIPES DE SOFTWARE 

Como citado anteriormente, apenas entender o conceito de trabalho em equipe não 

é suficiente para garantir um impacto significativo na produtividade da empresa. 

Pesquisadores buscam identificar exatamente os fatores que influenciam na 

efetividade de uma equipe de software (BECKER, 2000; TARRICONE E LUCA 2002; 

TRENT; 2003; SENIOR E SWAILES; 2004; FRANÇA et al., 2008). Segundo 

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

sua barreira de limite de desempenho e a atingir o estado que ele denominou de 

equipes de alto desempenho (Figura 8).  

Figura 8 - Curva de desempenho do trabalho em equipe 

 

Fonte: Traduzido de Katzenbach e Smith (1993)   
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Becker, Burns-Howel e Kyriakides (2000), em um trabalho específico com 

equipes de engenharia de software, condensaram os diversos fatores de efetividade 

em dezessete grupos, exibidos no Quadro 6. Eles não sugeriram nenhuma 

ordenação específica ou relação entre estes fatores. No entanto, a motivação como 

explicada nos tópicos anteriores, é claramente influenciada por diversos dos outros 

fatores presentes nesta lista. Apesar de isso gerar certa confusão, acaba por 

estabelecer um vínculo bem apropriado entre as teorias de motivação e 

administração da efetividade de equipes abordadas neste capítulo.  

Quadro 6 - Fatores de efetividade para equipes de software 

Fatores de efetividade para equipes de software 

 

Propósito e objetivos claros 

 

Gerenciamento de conflitos  

 

Comunicação aberta 

 

Aprendizagem 

 

Identidade e Abordagem de trabalho 

 

Diversão 

 

Papéis bem definidos 

 

Qualidade e desempenho 

 

Flexibilidade 

 

Empowerement 

 

Individualidade 

 

Confiança e responsabilidade mútua 

 

Gerenciamento do relacionamento 

externo 

 

Recompensas financeiras 

apropriadas 

 

Comprometimento 

 

Motivação24 

 

Heterogeneidade de habilidades  

Fonte: Elaborado a partir de Becker, Burns-Howel e Kyriakides (2000)    

                                            

 

24 O fator motivação, ao ser citado nesta, ajuda a estabelecer o vínculo apropriado entre todas as teorias de 
motivação e gerenciamento de equipes descritas neste capítulo. 
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2.3 O ESTUDO DA MOTIVAÇÃO EM EQUIPES DE SOFTWARE 

Como tratado nos tópicos anteriores, a motivação é um tema trabalhado nas 

empresas como uma ferramenta indispensável para atingir o diferencial competitivo. 

No entanto, poucas são as pesquisas que abordam a motivação como uma 

alternativa para prover produtividade em equipes de software (FREITAS E 

BELCHIOR, 2006; BEECHAM et al., 2007; HALL et al., 2007; FRANÇA et al., 2008; 

entre outros). Mas a escassez de estudos nesta área pode ser justificada tanto pela 

dificuldade de mensuração dos aspectos humanos e sociais envolvidos, quanto pela 

a dificuldade de se obter resultados práticos nesta área. 

Freitas e Belchior (2006) utilizaram como base as práticas do 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 desenvolvimento25. 

A pesquisa foi realizada utilizando uma simplificação da Teoria da Expectativa para 

mensurar a motivação26 dos profissionais. Mesmo tendo adotado uma abordagem 

indutiva, eles chegaram a um resultado curioso: as práticas motivacionais mais 

valorizadas pelos profissionais eram exatamente as menos utilizadas pelas 

empresas, enquanto as mais utilizadas pelas empresas foram as de menor valor. 

Este resultado tem duas interpretações possíveis: a primeira é a de que as 

empresas estão de fato valorizando as práticas erradas em relação à motivação dos 

seus colaboradores. A segunda é que os profissionais têm a tendência de 

supervalorizar aquilo que não possuem, enquanto por outro lado sub-valorizam o 

que já possuem. Esta segunda interpretação, inclusive, faria mais sentido do ponto 

de vista das teorias de conteúdo, que predizem que as necessidades não-satisfeitas 

determinam o comportamento. No entanto, por se tratar de uma pesquisa qualitativa 

com amostra reduzida, nada se pode concluir, de fato, a partir dela. 

                                            

 

25 A pesquisa envolveu apenas quinze engenheiros de software, com em média cinco anos de experiência, de três 
empresas do ramo de desenvolvimento de software, em Fortaleza. 
26 A simplificação sugeria que os respondentes deveriam atribuir um valor de 0 a 5 para representar o seu grau de 
motivação real, e outro para a sua motivação ideal. Motivação ideal seria o julgamento da importância dada à 
prática. A motivação real correspondeu à aplicação da prática pela empresa. 
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Outra equipe, de duas universidades do Reino Unido27, adotou uma abordagem 

diferenciada para tratar a motivação na engenharia de software. O seu objetivo foi 

desenvolver um modelo conceitual de motivação específico para engenheiros de 

software28. Para tanto, eles realizaram uma revisão sistemática da literatura de 20 

anos sobre motivação aplicada à engenharia de software, envolvendo mais de 2.000 

documentos disponíveis na internet em portais confiáveis, a fim de responder as 

seguintes cinco questões (BEECHAM et al., 2007; BADOO et al., 2007; SHARP et 

al., 2007; HALL et al., 2007):  

 

Quais são as características dos engenheiros de software?  

 

O que (des)motiva engenheiros de software a serem mais/menos produtivos?  

 

Quais são os benefícios de ter uma equipe de engenheiros motivada? 

 

Quais aspectos intrínsecos à engenharia de software (des)motivam os 

engenheiros de software? 

 

Quais são os modelos de motivação existentes na engenharia de software? 

Com os resultados obtidos, eles elencaram um conjunto de fatores, 

anteriormente estudados por outros pesquisadores, que são capazes de motivar ou 

desmotivar engenheiros de software. Estes fatores estão expostos no Quadro 7. A 

identificação e a análise destes fatores motivacionais e o reconhecimento dos 

modelos já existentes permitiram a elaboração de um novo modelo de motivação. 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 (BEECHAM et al., 2008).    

                                            

 

27 School of Computer Science, University of Hertfordshire, College Lane Campus, Hatfield, Hertfordshire e 
Department of Computing, Faculty of Mathematics and Computing, The Open University, Walton Hall, Milton 
Keynes. 
28 A importância de desenvolver um modelo de motivação é que este ajuda a entender a sistemática da realidade 
(Badoo et al., 2007). 
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Quadro 7 - Fatores que motivam e desmotivam engenheiros de software 

Motivadores29 Desmotivadores 

 
Benefícios, recompensas e incentivos financeiros; 

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

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

 

Perspectiva de carreira (promoções ou planos de carreira); 

 

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

 

Bom gerenciamento (boa comunicação e gerente 
experiente); 

 

Sensação de pertencimento (relações amigáveis com os 
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 equipe por parte da 
gerência); 

 

Confiança/Respeito; 

 

Trabalho desafiador; 

 

Segurança no trabalho/Ambiente estável; 

 

Identificação com a tarefa (interesses pessoas no trabalho); 

 

Autonomia (liberdade para gerenciar suas próprias tarefas); 

 

Condições de trabalho apropriadas; 

 

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

 

Recursos suficientes; 

 

Resolução de problemas; 

 

Mudança constante; 

 

Experimentar coisas novas; 

 

Aplicação de boas práticas de engenharia de software; 

 

Participação de todo o ciclo de vida de um projeto. 

 

Exercitar a criatividade 

 
Risco; 

 
Estresse; 

 
Inequidade (reconhecimento 
baseado em fatores subjetivos);

  

Terceirização do trabalho mais 
interessante; 

 

Sistema de recompensas 
injusto; 

 

Falta de oportunidades de 
crescimento  

 

Falta de identificação com o 
trabalho 

 

Falta de comunicação; 

 

Salário abaixo do mercado; 

 

Metas e objetivos não-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 nas tomadas 
de decisão. 

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

                                            

 

29 Aqui foram agrupados os fatores motivacionais do engenheiro de software e os fatores motivacionais 
intrínsecos à engenharia de software. 
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A Figura 9 exibe as dimensões de atuação dos fatores motivacionais (SHARP 

et al., 2007). Os fatores individuais são aqueles que dependem unicamente de 

aspectos pessoais (como personalidade, cultura, preferências, etc.). Os fatores da 

equipe envolvem: o bom relacionamento entre os colegas, confiança, respeito, 

comunicação, entre outros. Os fatores da empresa envolvem a disponibilidade de 

recursos e os outros fatores controlados pela organização. E os fatores globais 

envolvem aqueles externos à organização (por exemplo, o reconhecimento como 

uma empresa de sucesso, por exemplo) (SHARP et al., 2007).   

Figura 9 - Dimensões dos fatores motivacionais 

 

Fonte: Adaptado de Sharp et al. (2007) 

Por fim, o modelo de motivação elaborado pelos britânicos ainda considerou 

um conjunto de outros modelos de motivação previamente existentes: o Job 

Characteristics Model, modelos de liderança, modelos de motivação para o 

desenvolvimento Open Source, inclusive modelos desenhados baseando-se nas 

Teoria da Expectativa, além de outros. Para completar o modelo, eles adicionaram 

ainda os elementos de controle: que são relacionados à personalidade e ao 

contexto. Estes elementos mediam as características dos engenheiros e influenciam 

a efetividade dos fatores motivacionais (Figura 10) (SHARP et al., 2007).    
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Figura 10 - Modelo de motivação de engenheiros de software 

 

Fonte: Traduzido de Sharp et al. (2007) 

Apesar do cuidado na sua elaboração e do seu rigor científico o modelo, 

denominado MOCC30 pelos ingleses, ainda carece de muitos esclarecimentos 

relacionados principalmente à sua aplicação prática. Ele é um modelo criado 

recentemente, por isso, é possível acreditar que uma evolução futura possa povoá-lo 

de técnicas e práticas de administração, a fim de ajudar os gerentes de projeto a 

desenvolverem engenheiros motivados e com melhor desempenho. No geral, o seu 

processo de construção já trouxe importantes evoluções para o campo de estudo da 

motivação aplicada ao gerenciamento de equipes de software. 

O fato de ser um modelo focado essencialmente na motivação individual 

acrescenta algumas fraquezas ao MOCC. Primeiro porque, dada uma equipe com 

propósito específico, ele não orienta os gerentes sobre como motivar os seus 

subordinados. Ele atua unicamente explicando o porquê dos colaboradores estarem 

motivados ou desmotivados. E segundo porque, de acordo com Chen e Kanfer 

(2006), a motivação de equipes não deve ser tratada unicamente como a resultante 

da motivação dos seus membros. Devem ser considerados fatores que 

motivam/desmotivam a equipe como uma entidade distinta. 

                                            

 

30 MOCC é acrônimo de Motivators, Outcomes, Characteristics, Context .  
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2.4 RESUMO DO CAPÍTULO 

O propósito deste capítulo foi reunir as principais teorias, conceitos e constructos 

necessários e suficientes para o entendimento e a correta interpretação dos 

resultados apresentados nesta dissertação, sobre motivação e gerenciamento de 

equipes em projetos de software. Discutiu-se o que se entende por motivação, por 

que é importante manter os profissionais motivados dentro de uma empresa, porque 

acreditar que equipes motivadas conduzem à produtividade e foram apresentadas 

algumas pesquisas sobre como motivar engenheiros de software. 

No primeiro tópico foram apresentados os significados atribuídos ao termo 

motivação. A motivação atrai a atenção de setores como psicologia, administração e 

sociologia. Mas a grande quantidade de pesquisas e a falta de coordenação entre as 

diversas áreas acabam gerando uma enorme confusão. Esta confusão foi 

esclarecida através da apresentação das principais teorias de motivação: a Teoria 

da Hierarquia das Necessidades (de Maslow), a Teoria da Motivação-Higiene (de 

Hezberg) e a Teoria da Expectativa (de Vroom). 

Em seguida, foi apresentado o significado do termo trabalho em equipe, seus 

benefícios reais para uma empresa, e as diferentes classificações existentes de 

equipes. Esta Seção trouxe um histórico sobre o estudo do trabalho em equipe na 

engenharia de software e apresentou um conjunto de critérios importantes para 

gerar efetividade numa equipe de software. A definição do constructo de efetividade 

é um ponto que merece especial atenção neste tópico, pois apenas através da 

efetividade, é possível conduzir equipes ao estado de equipe de alto desempenho . 

Por fim, foram apresentadas as pesquisas mais recentes sobre a administração 

da motivação como ferramenta para desenvolvimento de equipes produtivas na 

engenharia de software. Apesar da escassez de pesquisas neste tópico, foi possível 

referenciar importantes resultados como, por exemplo, a elaboração do modelo 

MOCC, discutindo inclusive os méritos das suas principais contribuições e eventuais 

limitações. Levando-se, pois, em consideração os limites do escopo desta 

dissertação, consideram-se plenamente cumpridos os objetivos deste capítulo. 
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3 METODOLOGIA 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o quadro metodológico selecionado para 

esta pesquisa. Na Seção 3.1 é apresentada inicialmente a classificação da pesquisa 

de acordo com a abordagem metodológica, procedimento, natureza das variáveis e 

objetivo. Em seguida, são apresentadas as etapas da pesquisa. A Seção 3.2 (pág. 

48) explora os detalhes da elaboração da pesquisa de campo relacionados ao 

universo da pesquisa, variáveis e definições operacionais. Por fim, a Seção 3.3 (pág. 

63) aborda o procedimento de análise dos resultados, incluindo os métodos de 

testes de hipóteses e de elaboração dos programas de motivação. 

3.1 CLASSIFICAÇÃO E ETAPAS DA PESQUISA 

Segundo Marconi e Lakatos (2004), o quadro de referência metodológica, quando 

cuidadosamente selecionado, é o que confere rigor científico a um trabalho de 

pesquisa. Esta pesquisa optou por uma abordagem indutiva, apoiada no método 

de procedimento estatístico. Naturalmente, por se tratar de um procedimento 

estatístico, a natureza das variáveis é quantitativa. Quanto ao fim, esta pesquisa 

pode ser classificada como descritiva e causal, pois objetiva colher um conjunto de 

variáveis a partir de um estudo de campo e identificar a relação existente entre 

estas variáveis. 

O método de abordagem indutiva caracteriza-se por partir de um conjunto de 

dados particulares, suficientemente constatados (amostra), para inferir uma verdade 

geral, não necessariamente contida nas partes examinadas (população). A primeira 

etapa desta abordagem consiste na observação dos fenômenos, em seguida a 

descoberta da relação entre eles, e por fim a generalização das conclusões 

(MARCONI E LAKATOS, 2004). Nesta pesquisa em particular, o fenômeno 

examinado trata-se da força de motivação, exercida por um conjunto de fatores de 

motivação, em uma amostra limitada de engenheiros de software.   



 

45  

Wainer (2007) elenca os benefícios de uma pesquisa de campo cuja natureza 

das variáveis é quantitativa, e estes benefícios influenciaram definitivamente na 

escolha do quadro metodológico para esta pesquisa:  

 
As variáveis a serem observadas são objetivas e bem definidas, isto é, 

diferentes observadores obterão os mesmos resultados em observações 

distintas;  

 

Não há desacordo entre o que é melhor e o que é pior para os valores 

destas variáveis objetivas;  

 

Medições numéricas são consideradas mais ricas e confiáveis do que 

descrições verbais. 

O quadro metodológico desta pesquisa encontra-se resumido no Quadro 8.  

Quadro 8 - Quadro metodológico 

Quadro Metodológico 

Método de Abordagem Indutivo 

Natureza das Variáveis Quantitativo 

Método de Procedimento Estatístico 

Quanto ao Objetivo Descritiva e Causal 

Quanto ao Escopo Estudo de campo 

Fonte: Elaboração própria. 

Esta pesquisa iniciou-se com uma revisão da bibliografia31 até então produzida 

sobre os temas envolvidos: motivação, equipes e engenharia de software. Foram 

considerados genericamente livros, artigos científicos e dissertações acadêmicas, 

disponíveis em português e inglês. Para medir a motivação dos engenheiros de 

software, objetivamente, a Teoria da Expectativa foi selecionada por se tratar de 

uma teoria de fácil aplicação prática. Ainda assim, optou-se por compô-la com a 

Teoria da Motivação-Higiene para evitar problemas de interpretação, buscando 

sempre conferir confiabilidade aos instrumentos de pesquisa. 

                                            

 

31 Segundo, Wainer (2007) este tipo de atividade não deve ser chamado de pesquisa bibliográfica. Uma 
pesquisa bibliográfica tem como objetivo produzir uma avaliação quantitativa e qualitativa dos trabalhos 
produzidos sobre algum assunto. A exemplo de pesquisas bibliográficas, é possível citar os artigos de Beecham 
et al. (2007) e Lettice e McCracken (2007).  
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Após o estudo e a seleção das teorias apropriadas, um estudo de campo foi 

cuidadosamente planejado e executado. A coleta de dados ocorreu entre os dias 

01/12 e 20/12 de 2008 e envolveu 235 profissionais, espalhados em 19 equipes de 

projeto, com a participação de 20 empresas situadas em Recife, PE. Foi realizada 

utilizando um questionário objetivo, desenhado especificamente para este fim, e 

utilizando as teorias selecionadas citadas anteriormente. À medida que os dados 

eram coletados, estes eram também tratados, de forma iterativa. A pesquisa de 

campo é explicada em detalhes na próxima Seção. 

Com os dados devidamente coletados, os resultados puderam ser gerados 

utilizando-se o tratamento estatístico. Uma vez com estes resultados, seguiu-se para 

a análise das variáveis. Primeiramente os fatores motivacionais passaram por uma 

categorização, para viabilizar a elaboração dos programas de motivação. Em 

seguida, os tais programas de motivação foram elaborados. Estas etapas de análise 

dos resultados são explicadas em detalhes na Seção 3.3 (pág. 63), os resultados 

são apresentados no Capítulo 4 (pág. 68), incluindo os programas de 

desenvolvimento da motivação. 

A última etapa constituiu-se na consolidação dos resultados e produção do 

relatório de pesquisa. A Figura 11 ilustra o encadeamento entre as etapas desta 

pesquisa.  
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Figura 11 

 
Etapas da pesquisa 

Revisão Bibliográfica

Seleção da 
bibliografia 

Pesquisa de Campo

Análise de Resultados

Consolidação

Seleção de 
conceitos 
e teorias

Determinação 
do universo 
de pesquisa

Elaboração 
dos 

Instrumentos 
de pesquisa

Coleta de dados

Tratamento 
de dados

Categorização 
dos Fatores de 

Motivação

Elaboração dos 
programas de 

motivação

Análise das 
contribuições e 

limitações

Produção do 
relatório

 

Fonte: Elaboração própria.   
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3.2  ELABORAÇÃO DA PESQUISA DE CAMPO 

3.2.1  DETERMINAÇÃO DO UNIVERSO DA PESQUISA 

Segundo Selltiz, Wrighstman e Cook (1987), quando pesquisas de campo 

quantitativas que envolvem relações sociais são realizadas, a intenção primária não 

é descobrir as características da amostra per si, mas sim traduzir o que a amostra 

nos diz sobre o mundo real . Porém, é possível extrair conclusões genéricas sobre 

alguma população apenas se a amostra for significante e representativa 

(denominada, tecnicamente, de amostra probabilística) (MARCONI E LAKATOS, 

2004). A significância é o que norteia o número mínimo de participantes, enquanto a 

representatividade dirige a qualidade do resultado (método de amostragem).  

O alvo deste estudo foram equipes de engenheiros de software em Recife-PE. 

Segundo Selltiz, Wrighstman e Cook (1987), para provar as propriedades de 

significância e representatividade de uma amostra, é necessário obter dados de 

referência sobre a população. De acordo com dados do Porto Digital32, estima-se 

que esta seria composta por aproximadamente 3.000 profissionais. Sendo assim, 

esta pesquisa abordou 6,23% do total da população. Este montante é suficiente para 

atingir um nível de confiança aceitável (p=0,05), considerando um intervalo de 

confiança de 7 pontos percentuais.  

Os métodos de amostragem utilizados para garantir a qualidade da população 

pesquisada foram a conveniência e o aleatório, considerado o mais eficaz para evitar 

amostras tendenciosas ou enviesadas (SELLTIZ, WRIGHSTMAN E COOK, 1987). 

Esta pesquisa considerou apenas equipes de projetos de engenharia de software, 

que estivessem completas (ou com pelo menos 80% dos componentes disponíveis), 

incluindo os respectivos gerentes de projeto. Não se fez restrições quanto à 

participação de pessoas de empresas diferentes num único projeto. 

                                            

 

32Entre as fontes pesquisadas, nenhum documento contara com dados estatisticamente exatos sobre o a 
população de engenheiros de software. O Porto Digital - pólo de tecnologia que agrega um conjunto de empresas 
de tecnologia em Recife - estima que entre as suas empresas componentes, existam quatro mil empregos, 
contando com todas as atividades envolvidas (e não apenas engenheiros de software). Portanto, o número 
utilizado acima (3.000) trata-se de uma estimativa. (PORTO DIGITAL).  
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3.2.2  DEFINIÇÃO OPERACIONAL DAS VARIÁVEIS 

Selltiz, Wrighstman e Cook (1987) explicam que é fundamental descrever as 

variáveis consideradas na pesquisa, bem como a sequência de passos adotadas 

para obter alguma medida. Isto confere a propriedade de replicabilidade da 

pesquisa, ou seja, permite a outros pesquisadores seguirem os mesmos passos e 

obterem as mesmas medidas33. Então primeiramente será explicada cada uma das 

variáveis, bem como a sua origem. Mais abaixo é explicado como a Teoria da 

Expectativa foi utilizada para obter medidas capazes de indicar o nível de motivação 

de algum indivíduo. 

3.2.2.1. SELEÇÃO DO CONJUNTO DE FATORES MOTIVACIONAIS  

As variáveis independentes deste trabalho consistem basicamente na Valia (V), 

Expectativa (E) e Instrumentalidade (I) atribuídas a fatores de motivação. Na Seção 

2.2 (pág. 33), são apresentados conjuntos de fatores que poderiam servir como 

ponto de partida para esta pesquisa: os critérios de efetividade de Becker, Burns-

Howel e Kyriakides (2000) (Quadro 6, pág. 37) e os fatores motivacionais de 

Beecham et. al. (2007) (Quadro 7, pág. 40). O conjunto de Beecham et. al. (2007) foi 

escolhido, pois é mais recente e casa com o objetivo desta pesquisa, que é criar 

programas de motivação para engenheiros de software. 

No entanto, ainda foi preciso realizar as seguintes adaptações: 

 

Tradução do conjunto de fatores motivacionais para a língua portuguesa 

(Quadro 7, pág. 40); 

 

Criação de um conjunto discriminante de fatores motivacionais, através do 

agrupamento de fatores semelhantes34(Quadro 9, pág. 50); 

 

Classificação dos fatores de acordo com a Teoria da Motivação-Higiene 

(Quadro 10, pág. 51).  

                                            

 

33 Frequentemente esta propriedade é conhecida como propriedade de repetibilidade da pesquisa. 
34 A intenção deste agrupamento foi principalmente evitar dúvidas entre os participantes da pesquisa.  
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Quadro 9 - Conjunto discriminante de fatores motivacionais 

Fatores motivacionais e desmotivacionais 

identificados por Beecham et. al. (2007) 

Fatores motivacionais traduzidos e 

agrupados 

Sensação de pertencimento; Participação, 
envolvimento, trabalho em equipe; Confiança/Respeito; 
Mau relacionamento 

Trabalhar com outras pessoas 

Aplicação de boas práticas de engenharia de software; 
Má qualidade do produto 

Exercício de boas práticas de ES  

Participação de todo o ciclo de vida de um projeto Participação no ciclo de vida do projeto inteiro 

Mudança constante Alteração constante da rotina de trabalho 

Trabalho desafiador; Risco Trabalho desafiador 

Resolução de problemas Resolução de problemas 

Experimentar coisas novas Experimentação de coisas novas 

Exercitar a criatividade Exercício da criatividade 

Significado do trabalho Significado do Trabalho 

Falta de influência nas tomadas de decisão Participação nas tomadas de decisão 

Balanceamento do trabalho com a vida pessoal; 
Estresse 

Equilíbrio entre a vida pessoal e profissional 

Desenvolvimento pessoal Especialização técnica 

Variedade de trabalhos Exercício amplo das habilidades pessoais 

Receber Feedback; Reconhecimento pessoal Feedback individual 

Benefícios, recompensas e incentivos financeiros; 
Sistema de recompensas injusto 

Recompensas e incentivos financeiros 

Perspectiva de carreira; Falta de oportunidades de 
crescimento 

Desenvolvimento de carreira 

Empowerement Empowerement 

Identificação com a tarefa; Terceirização do trabalho 
mais interessante; Falta de identificação com o trabalho 

Identificação com a tarefa 

Autonomia Autonomia 

Trabalhar em empresas de sucesso Trabalhar em empresas de sucesso 

Segurança no trabalho; Condições de trabalho 
apropriadas; Ambiente de trabalho pobre 

Condições físicas de trabalho apropriadas 

Ambiente estável; Condições de trabalho apropriadas; 
Recursos suficientes 

Condições tecnológicas apropriadas 

Salário abaixo do mercado Salário base competitivo  

Benefícios, recompensas e incentivos financeiros; Benefícios Trabalhistas 

Bom gerenciamento; Falta de comunicação; Metas e 
objetivos não-realistas; Gerenciamento ruim 

Bom gerenciamento 

Equidade; Inequidade Tratamento igualitário 

Fonte: Elaboração própria, com dados de Beecham et. al (2007).  
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Quadro 10 - Categorização e indexação dos fatores motivacionais 

Fatores Higiênicos Fatores Motivacionais 

H1  Condições físicas de trabalho 
apropriadas 

H2 Condições tecnológicas 
apropriadas 

H3 Salário base competitivo 

H4 Benefícios Trabalhistas 

H5 Bom gerenciamento 

H6 Tratamento igualitário  

F1 Trabalhar com outras pessoas 

F2 Exercício de boas práticas de ES 

F3 Participação no ciclo de vida do projeto 
inteiro 

F4 Alteração constante da rotina de trabalho 

F5 Trabalho desafiador 

F6 Resolução de problemas 

F7 Experimentação de coisas novas 

F8 Exercício da criatividade 

F9 Significado do Trabalho 

F10 Participação nas tomadas de decisão 

F11 Equilíbrio entre a vida pessoal e 
profissional 

F12 Especialização técnica 

F13 Exercício amplo das habilidades pessoais

 

F14 Feedback individual 

F15 Recompensas e incentivos financeiros 

F16 Desenvolvimento de carreira 

F17 Empowerement 

F18 Identificação com a tarefa 

F19 Autonomia 

F20 Trabalhar em empresas de sucesso  

Fonte: Elaboração própria.     
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3.2.2.2. DEFINIÇÃO OPERACIONAL DAS VARIÁVEIS PRIMÁRIAS 

Uma vez determinado o conjunto de fatores motivacionais (F1...20) que 

comporiam a pesquisa de campo, foi necessário estabelecer uma escala para 

representar o valor de cada uma das variáveis primárias. Esta foi desenvolvida 

seguindo os preceitos da Teoria da Expectativa, para evitar o mesmo problema de 

ambiguidade enfrentado por Freitas e Belchior (2006), como discutido na Seção 2.3 

(pág. 38). Assim sendo, foi atribuída uma escala intervalar, com apenas três valores 

possíveis para cada variável, onde 1,00 representara a satisfação máxima, 0,50 

representara a intermediária35 e o 0,10 representara a mínima36 (Quadro 11). 

Quadro  11 - Escalas e significados das variáveis primárias 

Variáveis Valor Significados 

Valia (Vx) 

1,00 Máximo 

0,50 

 

0,10 Mínimo 

Expectativa (Ex) 

1,00 Máximo 

0,50 

 

0,10 Mínimo 

Instrumentalidade (Ix) 

1,00 Máximo 

0,50 

 

0,10 Mínimo 

Fonte: Elaboração própria. 

Já para aqueles fatores que foram classificados como higiênicos (H1... 6) optou-

se por utilizar uma abordagem diferenciada. Uma vez que eles naturalmente 

representam o grau de insatisfação de alguma necessidade individual, julgou-se 

como viável a simplificação sugerida por Freitas e Belchior (2006). Isto porque, caso 

algum indivíduo supervalorize algum destes fatores, eles apenas não terão qualquer 

impacto sobre a sua motivação real. Já se este indivíduo sub-valorizar um fator, 

                                            

 

35 Selltiz, Wrighstman e Cook (1987) sugerem que se deve evitar elaborar escalas bipolares na pesquisa social, 
colocando-se um valor intermediário. Essa propriedade é chamada de balanceamento da escala. Ao mesmo 
tempo, cada um dos valores da escala deve ser devidamente justificado. Buscando simplificar o processo de 
preenchimento dos questionários, esta pesquisa optou por atribuir apenas 3 valores, devidamente justificados ao 
longo do texto. 
36 Para conveniência do cálculo, a satisfação mínima aqui foi representada pelo 0,10 ao invés do 0,00, como 
sugerido pela Teoria da Expectativa (Seção 2.1.2). Desta forma, mesmo com a anulação de um dos componentes 
de cálculo (Valia, Expectativa ou Instrumentalidade), fora possível manter os valores numéricos para fins de 
comparação. 
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representa realmente uma insatisfação, e ele deve ser considerado no cálculo da 

sua motivação. O Quadro 12 exibe a escala adotada para os fatores higiênicos. 

Quadro 12 - Escalas e significados dos fatores higiênicos 

Variáveis Valor Significados 

Fator Higiênico (Hx) 

1,00 Insatisfação Mínima 

0,50 

 

0,10 Insatisfação Máxima 

Fonte: Elaboração própria. 

3.2.2.3. DEFINIÇÃO OPERACIONAL DAS VARIÁVEIS SECUNDÁRIAS 

Força de motivação (Fm) 

Como explicado na Seção 2.1.2 (pág. 23), a força motivacional (Fm) representa 

o grau com que um certo fator contribui para a motivação de um indivíduo. Dado o 

conjunto de fatores (F1... 20), a força motivacional de cada um deles é calculada 

através da sentença em (5)37. 

xVxIxExFm , onde 1001,0 xFm e 200 X

 

(5)  

O valor numérico resultante do cálculo da Fm é capaz de indicar apenas se a 

influência deste fator num determinado indivíduo é mais próximo do máximo ou do 

mínimo. No entanto, este cálculo não é suficiente para gerar uma interpretação 

absoluta correta sobre o quanto este fator motiva o indivíduo. Considerando também 

a tendência cultural da população analisada, alguns fatores tendem a ser mais 

valorizados do que outros em certos contextos culturais38. Para tanto, foi designada 

uma norma que situa a força de motivação de um fator em diferentes graus, 

habilitando a interpretação dos fatores para uma dada população (Figura 12). 

                                            

 

37 Na equação (5), o valor mínimo de Fm é 0,001 pois, como explicado na Seção 3.2.2.2, os valores mínimos de 
cada um dos componentes do cálculo (E, I , V) foram definidos como 0,1. 
38 Um exemplo disto, é que considerando aspectos da cultura brasileira, onde é repulsivo um indivíduo assumir 
que o seu maior motivador no trabalho é o dinheiro, o fator Recompensas e incentivos financeiros tende a ter 
um valor médio mais baixo do que o fator Trabalhar com outras pessoas , por exemplo, mesmo isto não 
necessariamente correspondendo à realidade. 



 

54  

Figura 12 

 
Método de normalização da escala de motivação39 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Força de insatisfação (Fh) 

Como a Teoria da Motivação-Higiene determina, os fatores de higiene são 

aqueles capazes de gerar apenas desmotivação no indivíduo. Sendo assim, esta 

variável representa a insatisfação exercida em um indivíduo por um determinado 

fator higiênico, e é calculada através dos valores atribuídos a H1... 6. Dado um fator y, 

quanto maior o valor de Fhy, maior a insatisfação do indivíduo com o fator y. Neste 

caso, o 0 representa o mínimo e 0,9 o máximo de insatisfação possível, vide (6). 

yHyFh 1 , onde 9,00 Fh

 

e 60 y

 

(6)

  

                                            

 

39 Esta escala foi baseada no método utilizado por Belbin (1981) para tratamento de fatores culturais no estudo 
de perfis de comportamento humano. Belbin (1981) divide a sua amostra em três partes iguais (baixa, média e 
alta), sendo a última dividida ainda em mais duas partes iguais (alta e muito alta). Este mecanismo permite que a 
própria amostra sirva para calibrar os limites que definem a interpretação adequada dos valores (baixa, média, 
alta, muito alta), evitando assim atribuições arbitrárias e possibilitando a portabilidade do método para outras 
populações sem produzir vieses. 
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Motivação potencial (Mp) 

A motivação potencial (Mp) representa a força média com que os fatores de 

motivação atuam sobre um conjunto de indivíduos. É calculada como mostra a 

equação (7). Nota-se também que valor numérico resultante do cálculo da Mp 

também precisa ser normalizado para que possa ser interpretado. O significado da 

Mp representa basicamente o grau de motivação gerado num indivíduo, se este 

estivesse totalmente satisfeito com os fatores higiênicos. A Mp tem uma denotação 

importante, pois através dela é possível avaliar o potencial de motivação de um fator 

ao anular os fatores higiênicos40. 

n

n
iFm

Mp 1
, onde 1001,0 Mp

 

e n é a quantidade de indivíduos 
(7)  

Motivação real (Mr) 

A motivação real é a variável que retrata exatamente a motivação exercida por 

um determinado fator, em um indivíduo, considerando inclusive a influência da 

insatisfação do indivíduo com os fatores higiênicos. Deve ser calculada como mostra 

a equação (8).   

MpFhMr )1( , onde 10009,0 Mr

 

(8)    

                                            

 

40 Como visto anteriormente, os fatores higiênicos, no âmbito do gerenciamento de equipes são aqueles fatores 
considerados básicos e, portanto, obrigatórios. Assim sendo, anular a influência dos fatores higiênicos deve ser 
considerado o primeiro passo na implantação de um programa amplo de desenvolvimento da motivação em 
equipes de engenheiros de software. 
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Relevância sistêmica de um fator (W) 

Utilizando a medida da força de motivação de um fator, e aplicando 

devidamente a sua norma de interpretação, é possível saber se a sua influência na 

motivação geral de um indivíduo é alta ou baixa. No entanto, apenas com esta 

informação, não é possível identificar quais são os fatores de motivação mais 

relevantes41. Distinguir quais são os fatores de motivação mais relevantes é 

fundamental para construir um programa de motivação hipoteticamente eficaz. Esta 

variável denominada Relevância (W) foi estabelecida exatamente com o objetivo de 

determinar a relevância sistêmica de cada um dos fatores motivacionais.  

A Relevância (W) de um fator é calculada através da contagem da quantidade 

de correlações estatísticas que o fator apresenta com todos os outros fatores. A 

correlação testada estatisticamente não esclarece necessariamente a relação 

causa/efeito entre duas variáveis categóricas, no entanto indica que a variação das 

duas ocorre de forma harmônica. Dessa forma, seria correto afirmar que quanto 

maior a quantidade de correlações de um fator com os outros, maior é a sua 

relevância sistêmica. O entendimento desta variável é fundamental para a correta 

interpretação dos programas de motivação. 

Para testar a correlação entre os fatores motivacionais, foi utilizado o teste do 

qui-quadrado ( 2). O qui-quadrado é um teste útil, popular nas ciências sociais e 

médicas, que serve exatamente para avaliar se duas distribuições são 

significativamente diferentes ou não. Ele é recomendado para o uso apenas com 

variáveis categóricas, como é o caso nesta pesquisa. No entanto, o teste do qui-

quadrado se mostra ineficaz quando a amostra é reduzida. Para resolver este 

problema, é aplicada a correção de Fisher, que basicamente é uma versão do teste 

do qui-quadrado adaptado para pequenas amostras (WAINER, 2007). 

O cálculo da correlação entre duas variáveis, por exemplo A e B, é feita 

seguindo o seguinte passo a passo: 

                                            

 

41Outra opção seria calcular a média apenas das Valias atribuídas pelos respondentes a cada fator motivacional. 
Neste caso, chegaríamos à esta resposta apenas verificando qual é o fator com maior média. No entanto, 
recairíamos em dois problemas: o primeiro seria a ambigüidade de Freitas e Belchior (2006), pois como 
discutido, os indivíduos tendem a valorizar mais as necessidades não satisfeitas (e o maior benefício da Teoria da 
Expectativa é resolver exatamente este problema). O segundo seria o problema cultural, também discutido, na 
pág. 1. 
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Primeiro é estabelecida a hipótese de correlação:  

o Hipótese nula: A e B não têm correlação. 

 
Em seguida, são calculadas as frequências considerando uma combinação 

dois a dois dos valores possíveis (classe), e dispostas em uma tabela. 

 

Calcular o valor do 2 dado pela fórmula da equação (9), já considerando a 

correção de Fisher, abaixo: 

e

eo
2

5,02

 

(9)

 

Em que:  

o = frequência observada para cada classe;  

e = frequência esperada para aquela classe42.   

 

Para um dado nível de significância43, se o valor obtido para 2 for maior do 

que o valor do c
2, dado pela tabela de referência (Anexo I), então a hipótese 

nula é rejeitada, concluindo-se que a correlação existe. 

Sendo assim, a Relevância (Wx) de um dado fator (Fx) é calculada formalmente 

segundo a equação (10), onde a correlação entre dois fatores é representada por 

wx,y. 

20

1
,

0,
22

,

1,
22

,

ixwxW

yxwcyx

yxwcyx

 

(10) 

                                            

 

42 Para casos em que não se dispõe de uma teoria para nortear a freqüência esperada para uma determinada 
classe, como nesta pesquisa, este número pode ser calculado através da multiplicação do total da linha pelo total 
da coluna e dividindo o resultado pelo total geral. 
43 O Nível de Significância representa a máxima probabilidade de erro do cálculo. 
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3.2.3  ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

Para viabilizar a coleta das variáveis primárias em campo, foi escolhida a técnica de 

aplicação de questionários. Segundo Wainer (2007), questionários são uma forma 

simples para coletar as opiniões, objetivos, anseios etc. de pessoas. Mas por ser 

uma forma simples, se mal concebida, pode levar a um viés considerável . Para ser 

considerado legítimo, o questionário deve atender a dois requisitos fundamentais: 

confiabilidade: é a propriedade que rege que duas aplicações do mesmo 

questionário para uma mesma pessoa devem dar resultados semelhantes; e 

validade: é a garantia de que se está medindo exatamente o que se pretende medir. 

Wainer (2007) ainda sugere que o questionário não deve desencorajar o 

participante a respondê-lo. Por isso, questionários objetivos (com questões de 

marcar) geralmente são mais eficazes, pois são capazes de gerar uma maior taxa de 

resposta. Por isso, o instrumento de coleta de dados para esta pesquisa foi 

desenhado apenas com questões objetivas. As únicas questões abertas foram 

relacionadas com a identificação da empresa e do projeto, visto que não seria viável 

tornar estas objetivas. 

Para cada fator de motivação, foram elaboradas três perguntas, a fim de apurar 

a Valia, a Expectativa e a Instrumentalidade. E para cada fator de higiene foi 

acrescentada mais uma pergunta (Quadro 13). Por fim, foram acrescentadas 

perguntas relativas à caracterização da população (sexo, grau de formação, tempo 

na equipe, entre outros). Para tornar o questionário amigável para o respondente e 

ainda tornar o seu preenchimento ágil, foram elaboradas sentenças subjetivas para 

representar o valor de cada variável. O Quadro 14 mostra como estes rótulos foram 

utilizados.      
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Quadro 13 - Perguntas atribuídas aos fatores  

Variáveis Perguntas 

Instrumentalidade

 
I(1... 20) Na função que você atua no projeto...   

(... é possível executar o fator Fx?) 

Expectativa E(1... 20) Atualmente, no seu projeto, você...   

(...executa o fator Fx) 

Valia V(1... 20) Na sua opinião, qual o grau de importância dos itens abaixo, para a 
garantia da sua satisfação no trabalho? 

Higiene H1 Sou capaz de atingir um bom desempenho com as condições físico-
ambientais que a empresa me oferece (infraestrutura, temperatura, 
iluminação, etc.). 

H2 Sou capaz de atingir um bom desempenho com o ambiente tecnológico 
que a empresa me oferece (máquinas, recursos, rede, etc.). 

H3 A empresa me oferece um salário-base competitivo em relação ao 
mercado local. 

H4 A empresa me oferece todos os benefícios trabalhistas previstos em lei. 

H5 As atividades que me são atribuídas têm estimativas realistas, prazos 
realistas e metas atingíveis. 

H6 Todas as pessoas da minha equipe são tratadas igualitariamente. 

Fonte: Elaboração própria 

Quadro 14 - Representação subjetiva das escalas 

Variáveis 

 

Valor Significados 

Higiene (hx) 

Concordo 1,00 Mínimo 

Concordo parcialmente 0,50 

 

Discordo  0,10 Máximo 

Valia (Vx) 

Muito importante 1,00 Máximo 

Importante 0,50 

 

Pouco importante 0,10 Mínimo 

Expectativa (Ex) 

Sim 1,00 Máximo 

Não, mas acredito que irei, no futuro 0,50 

 

Não 0,10 Mínimo 

Instrumentalidade (Ix) 

Sempre 1,00 Máximo 

Às vezes 0,50 

 

Nunca 0,10 Mínimo 

Fonte: Elaboração própria 
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Por questões éticas, foram incluídas ainda no questionário: uma seção 

introdutória, explicando o objetivo da pesquisa; um campo para o respondente 

escolher se gostaria de ser avisado sobre os resultados da pesquisa ou não; e mais 

uma seção para explicar que as informações pessoais seriam tratadas com absoluto 

sigilo e não seriam reveladas sem a autorização prévia e por escrito do entrevistado. 

Como participaram voluntariamente desta pesquisa, as empresas ainda receberam 

garantias de que seus nomes não seriam divulgados. A Figura 13 exibe estrutura 

geral do instrumento de pesquisa, que está disponível no Apêndice B (pág. 125).  

Figura 13 - Estrutura do instrumento de pesquisa 

 

Fonte: Elaboração própria  

Especificamente para os gerentes dos projetos, foi criado outro instrumento de 

pesquisa, baseado no primeiro, mas com as seguintes modificações: 

 

Foram incluídas questões com objetivo de mapear as características do 

projeto (tamanho, custo, duração, distribuição física) 

 

As questões relacionadas aos fatores de motivação e aos fatores de higiene 

foram adaptadas a fim de captar a visão do gerente sobre a opinião da equipe 

(percepção gerencial da motivação), ao invés da sua própria motivação. 

Este segundo instrumento está disponível no Apêndice A (pág. 116). 
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3.2.4  COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS 

A coleta de dados ocorreu entre os dias 01/12 e 20/12 de 2008 e envolveu 235 

profissionais de engenharia de software, distribuídos em 19 equipes de projeto, com 

a participação de 20 empresas, todas situadas em Recife, PE. Foi realizada 

utilizando os questionários objetivos descritos detalhadamente na Seção anterior.  

Segundo Wainer (2007), um grande risco corrido pelas pesquisas de campo 

que utilizam questionários objetivos são as altas taxas de não-respostas. Altas taxas 

de não-resposta são frequentemente obtidas quando os questionários são enviados 

através do correio, ou mesmo por e-mail. Para contornar o problema da não-

resposta, esta pesquisa optou por distribuir os questionários impressos nas mãos 

dos coordenadores de recursos humanos das empresas, para que estes ficassem 

responsáveis pela coleta de dados dentro da sua empresa, pelo agrupamento e pela 

devolução. A Figura 14 ilustra este procedimento. 

Figura 14 - Procedimento de distribuição e coleta de questionários 

Fonte: Elaboração própria  
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O tratamento dos dados ocorreu simultaneamente à coleta. À medida que os 

dados eram coletados, estes eram também tabulados, de forma iterativa e 

incremental, como ilustrado pela Figura 15. A ferramenta MS Excel® foi utilizada 

para a tabulação dos dados, realização dos cálculos estatísticos e geração de 

gráficos para apoio à análise. 

Figura 15 - Processo iterativo e incremental de coleta e tratamento de dados 

 

Fonte: Elaboração própria.  

A validação dos questionários foi realizada utilizando os seguintes critérios:  

 

Questionários sem o preenchimento dos campos empresa/equipe 

seriam anulados; 

 

Seriam anulados também os questionários com mais de 10% das 

questões não-respondidas ou rasuradas; 

 

Para as questões não-respondidas ou rasuradas, quando dentro da faixa 

dos 10%, foi considerado o menor valor possível para o quesito; 

 

Os questionários devolvidos após 20/12 não seriam mais considerados; 
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3.3  PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS RESULTADOS 

3.3.1  CATEGORIAS DE FATORES DE MOTIVAÇÃO 

De acordo com o objetivo desta pesquisa, um dos requisitos essenciais dos 

programas de desenvolvimento da motivação em engenheiros de software é a sua 

aplicabilidade prática. Este talvez seja o requisito mais valioso, visto que os outros 

modelos de motivação disponíveis na literatura (discutidos na Seção 2.3) se 

mostram essencialmente teóricos e carecem desta característica. Mas, dado o 

conjunto selecionado de fatores de motivação, para que os programas atingissem 

um nível razoável de aplicabilidade prática, três questões deveriam ser devidamente 

tratadas: 

Questão 1: Nem todos os fatores de motivação podem ser gerenciados.  

Esta questão diz respeito à possibilidade de manuseio dos fatores de 

motivação pelos gerentes ou gestores do projeto. Alguns fatores podem 

considerados como intrínsecos à função de um colaborador, enquanto outros fatores 

podem ser facilmente mais ou menos trabalhados pelos gerentes. Assim sendo, um 

dos pré-requisitos para a elaboração dos programas de motivação seria a 

categorização dos fatores em Gerenciáveis e Não-Gerenciáveis, como define o 

Quadro  15. A categorização dos fatores quanto ao seu manuseio pode ser vista no 

Capítulo 4 (pág. 72).  

Quadro  15 - Definição das categorias, quanto ao manuseio 

Fatores Gerenciáveis Fatores não-gerenciáveis 

São os fatores motivacionais que podem ser 
manipulados pelos gerentes de projeto ou 
gestores de uma empresa, com a intenção de 
prover uma maior ou menor motivação aos seus 
colaboradores. A manipulação destes fatores 
depende apenas de práticas de gerenciamento. 

São os fatores motivacionais sobre os quais 
gerentes de projetos e gestores não têm 
liberdade de manipulação, exceto através da 
demissão de colaboradores ou trocas de 
funções. Estes fatores ou são inerentes ao 
trabalho, ou têm origem externa à organização. 

Fonte: Elaboração própria.  
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Questão 2: Em uma organização complexa, existem diferentes escopos de gestão. 

Entende-se por escopo de gestão a liberdade que o gerente de uma 

determinada equipe tem para tomar decisão sobre quais fatores de motivação 

desenvolver. Por exemplo, dada uma hierarquia complexa, composta por 

coordenadores, gerentes de projeto e diretores da empresa44, os coordenadores não 

teriam poder para decidir sobre a implantação de uma política de remuneração 

variável. Por isso, para tratar esta segunda questão, os fatores de motivação 

deveriam ser categorizados de acordo com as dimensões dos fatores sugeridas por 

Sharp et al. (2007) (pág. 41), como conceituados no Quadro  16. 

Quadro  16 

 

Definição das categorias, quanto ao escopo de gestão 

Fatores Operacionais Fatores Táticos Fatores Estratégicos Fatores Globais 

São os fatores de 
motivação relacionados 
à tarefa, ou que podem 
ser administrados por 
coordenadores ou 
líderes técnicos 
(analistas, líderes de 
equipe, etc.). 

São os fatores de 
motivação relacionados 
à equipe, que podem 
ser administrados pelo 
gerente da equipe 
(gerente do projeto, 
gerente do setor, etc.). 

São os fatores de 
motivação relacionados 
à organização, que 
podem ser 
administrados apenas 
pelos gestores da 
organização (diretores, 
administradores, etc.). 

São os fatores de 
motivação que fogem 
ao escopo de 
administração da 
organização, ou seja, 
são originados ou 
percebidos fora da 
organização. 

Fonte: Elaboração própria.  

Questão 3: Equipes diferentes devem priorizar diferentes fatores de motivação. 

Como explorado na Seção 2.2.1 - Tipologia de Equipes (pág. 31), equipes 

podem ser constituídas de acordo com diferentes objetivos. Para cada caso, é 

razoável afirmar que os fatores de motivação têm um efeito de maior ou menor 

prioridade, visto que eles podem ajudar a desenvolver diferentes características nos 

colaboradores da equipe. Por isso, baseando-se na classificação de equipes de 

Larson (1989) (apresentada na pág. 32), os fatores de motivação foram 

categorizados em: fatores de aceleração, fatores de inovação e fatores de tração, 

conceituados no Quadro  17.  

                                            

 

44 Em equipes pequenas, freqüentemente, uma única pessoa assume todos estes papéis. 
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Quadro  17 

 
Definição das categorias, quanto ao efeito 

Fatores de aceleração Fatores de inovação Fatores de tração 

São os fatores que estão 
subjetivamente ligados ao 
desenvolvimento do 
desempenho individual e da 
produtividade da equipe.  

São os fatores que estão 
subjetivamente ligados ao 
desenvolvimento da criatividade 
das pessoas numa equipe.   

São os fatores que estão 
subjetivamente ligados ao 
desenvolvimento da dedicação 
e do empenho das pessoas que 
atuam na resolução de 
problemas.  

Estes fatores seriam os mais 
adequados para serem 
aplicados em equipes táticas, 
pois como Larson (1989) ilustra, 
poderiam servir como óleo para 
a máquina funcionar melhor . 

Estes fatores seriam os mais 
adequados para serem 
aplicadas em equipes de 
desenvolvimento de produtos 
novos, denominadas equipes 
criativas. 

Na tipologia de Larson (1989), 
estes fatores seriam adequados 
para as equipes de resolução 
de problemas. 

Fonte: Elaboração própria. 

3.3.2  ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE MOTIVAÇÃO 

O cerne do problema de elaboração de programas para motivação de equipes de 

engenheiros de software consiste em determinar em quais situações priorizar a 

aplicação de um ou outro fator de motivação. Todavia não é possível criar um 

programa universal para desenvolvimento da motivação, dado que diferentes tipos 

de equipes demandam diferentes abordagens, com intuito de desenvolver diferentes 

capacidades. Por isso, os programas de desenvolvimento da motivação deverão 

considerar os fatores prioritários, respeitando a sua capacidade de manuseio, o seu 

escopo de gestão e a sua adequação ao objetivo das equipes. 

Outra questão, menos óbvia, mas que já foi discutida anteriormente, é: dado 

um conjunto de fatores de motivação adequados para a realidade de uma equipe, 

qual trabalhar primeiro? A Teoria da Expectativa retrata basicamente a força de 

atuação de cada um dos fatores na motivação dos participantes, mas não exprime 

diretamente a importância estratégica de cada fator. Por isso, não faria sentido 

sugerir um programa de motivação que abordasse prioritariamente os fatores com 

maior Força de motivação (Fm), pois na prática são os que já estão relativamente 

resolvidos (já que apresentam maior atuação na motivação dos participantes).  

Por isso, a Relevância (W) dos fatores motivacionais foi utilizada para 

determinar a sua ordem de prioridade. Desta forma, um plano de ação para 
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desenvolvimento da motivação que trabalha os fatores de maior Relevância (W), 

consequentemente, diminui progressivamente a dificuldade com que os fatores 

seguintes são absorvidos pela equipe. Isso se dá justamente porque a Relevância 

(W) representa a influência sistêmica, ou seja, o impacto de um fator na satisfação 

dos outros fatores nos indivíduos 

 
dado pela prova da correlação estatística entre 

cada dois fatores 

 

como ilustra a Figura 16. 

Figura 16 

 

Atuação sistêmica dos fatores de motivação 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Como ilustra a Figura 16 (Situação 2), após executar o esforço inicial no fator 

Fc, os fatores seguintes a serem trabalhados seriam justamente Fb e Fd
. 

Considerando estas três soluções apresentadas acima, os programas de 

desenvolvimento da motivação, propostos nesta dissertação, serão capazes de 

sugerir não somente o que fazer, mas também o quem 

 

através do escopo de 

gestão 

 

e o quando 

 

através da ordem de prioridade dada pelas Relevâncias 

(W) dos fatores. Para tanto, os programas de motivação serão estruturados em 

etapas, nas quais cada escopo de gestão pode seguir independentemente dos 

outros45. Porém, como cada equipe tem a sua realidade específica, cabe ao gerente 

de projeto selecionar o como implementar cada um dos fatores de motivação46. 

                                            

 

45 Como o encadeamento dos fatores se dá pela sua relevância sistêmica, é recomendável que os três níveis de 
gestão atuem em cooperação. 
46 Devido aos limites de escopo e tempo desta pesquisa, não serão postulados projetos com ações e tarefas 
práticas.  
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3.4 RESUMO DO CAPÍTULO 

O propósito deste capítulo foi apresentar o quadro de referência metodológica 

selecionado para elaboração desta pesquisa. Em suma, o método indutivo foi 

implementado através de uma pesquisa quantitativa, utilizando um procedimento 

estatístico. A coleta de dados deu-se por uma pesquisa de campo, realizada entre 

os dias 01/12 e 20/12 de 2008, envolvendo 235 engenheiros de software. As 

propriedades de significância e representatividade da pesquisa atingiram um nível 

aceitável, dado as estimativas sobre a população. 

No primeiro tópico foi apresentada a classificação metodológica desta 

pesquisa, que seguiu uma abordagem indutiva, de procedimento estatístico, com 

variáveis quantitativas e com um estudo de campo de objetivo descritivo-causal, 

utilizando como base as teorias da Expectativa e da Motivação-Higiene para coleta 

de dados sobre a motivação dos engenheiros de software. As etapas da pesquisa 

constituíram-se na revisão bibliográfica, na pesquisa de campo, na análise dos 

resultados e na elaboração do relatório.  

Em seguida, foram apresentados os detalhes específicos da pesquisa de 

campo, relativos à determinação do universo da pesquisa, à definição operacional 

das variáveis primárias e secundárias (escalas, significados, fórmulas, etc.). Foi 

abordado o porquê de o questionário ter sido designado com questões objetivas, os 

cuidados que foram tomados para garantir as suas propriedades de confiabilidade e 

validade, o tratamento das questões éticas, os critérios de anulação e a tradução 

das escalas de valores numéricos para valores subjetivos. 

Por fim, foram apresentadas e discutidas as questões relacionadas à elaboração 

dos programas de motivação: quais fatores são adequados para diferentes equipes, 

quais são os prioritários, e as limitações relacionadas ao escopo de gestão, 

explorando a forma de tratamento para cada um dos problemas. Neste capítulo, os 

principais riscos e limitações das decisões metodológicas tomadas foram 

apresentados, analisados, discutidos e tratados com o rigor necessário para conferir 

validade científica, qualidade e confiabilidade aos resultados deste trabalho.  
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4 RESULTADOS 

Este capítulo tem como objetivo apresentar e discutir os resultados da pesquisa de 

campo. Na Seção 4.1 será apresentada a caracterização da população pesquisada. 

Na Seção 4.2 (pág. 72) será apresentada a categorização dos fatores de motivação. 

As Seções 4.3 (pág. 78) e 4.4 (pág. 80) destrincham a distribuição média das forças 

de insatisfação e de motivação exercida pelos fatores. A Seção 4.5 (pág. 83) explora 

os resultados dos cálculos das correlações e das relevâncias dos fatores de 

motivação e serão determinados os mais importantes para a elaboração dos 

programas de motivação. A Seção 4.6 (pág. 89) apresenta os programas de 

desenvolvimento da motivação para três tipos de equipes de engenharia de software 

e, por fim, a Seção 4.7 (pág. 99) demonstra alguns resultados secundários desta 

pesquisa. 

Como discutido no capítulo de Metodologia (pág. 44) a propriedade de 

significância desta pesquisa pôde ser classificada como aceitável para a população 

de engenheiros de software de Recife-PE. No entanto, sugere-se que o leitor utilize 

com cautela os resultados desta, pois eles são válidos, a princípio, nesta população. 

Técnicas estatísticas permitem comparar as características de populações distintas, 

a fim de avaliar a semelhança de seu comportamento (WAINER, 2007) e podem ser 

utilizadas em pesquisas futuras para transposição destes resultados para outras 

populações. O Quadro 18 exibe a taxa de resposta obtida pela pesquisa de campo. 

Quadro 18 - Taxa de resposta na pesquisa de campo 

Quantidade de questionários... 

...distribuídos 235 100% 

...respondidos 187 80% 

...não-respondidos 36 15% 

...anulados 12 5% 

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa de campo. 
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4.1 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO PESQUISADA 

A pesquisa envolveu um total de 19 equipes, com 20 empresas participantes, 

resultando num total de 187 participantes, considerando apenas os respondentes 

válidos (vide Quadro 18, pág. 68). O Gráfico 1 apresenta a distribuição da população 

por sexo, faixa etária, nível de formação e tempo de alocação na equipe do projeto. 

O Gráfico 2 apresenta a distribuição da população de acordo com as diferentes 

funções existentes num processo de engenharia de software. Todavia, para o 

cálculo das variáveis relacionadas à motivação, os gerentes de projetos foram 

desconsiderados, totalizando 176 engenheiros de software. 

Gráfico 1 

 

Caracterização da população 

 

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa de campo.  
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Devido à quantidade de nomenclaturas existentes para representar as mesmas 

funções dentro de um processo de software (Gráfico 2), optou-se por agrupar as 

funções nas categorias sugeridas pelo RUP (Kroll e Kruntchen, 2003), para 

simplificar o entendimento. Assim, por exemplo, engenheiros de software, 

desenvolvedores, programadores foram agrupados na categoria implementadores. 

Engenheiros de testes e testadores foram agrupados na categoria testadores. A 

categoria outros inclui funções como DBA, Coordenadores e líderes de projeto, 

analista de suporte, pesquisadores, etc. 

Gráfico 2 - Distribuição da população por função no processo de software 

 

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa de campo. 

O Quadro 19 apresenta a caracterização das equipes participantes, 

considerando os fatores: quantidade de pessoas no projeto, distribuição física da 

equipe, duração total do projeto, custo total do projeto, quantidade de 

empresas/instituições envolvidas. A maioria das equipes apresenta entre 7 e 20 

pessoas. Com relação aos custos, a maioria dos projetos varia entre R$150.000,00 e 

R$1.000.000,00. Analisando a combinação duas a duas entre as características das 

equipes, a população se mostra sortida, expressando assim a qualidade dos dados, 

proporcionada pelo método de amostragem aleatório.   
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Quadro 19 - Caracterização das equipes pesquisadas 
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E1 Não Informado Não Informado Não Informado Não Informado 7 

E2 7 a 20 pessoas Mesma sala Entre 6 meses e 1 ano Entre R$150.000,00 e R$1.000.000,00 10 

E3 Não Informado Não Informado Não Informado Não Informado 7 

E4 7 a 20 pessoas Mesma sala Entre 2 anos e 5 anos 
Entre R$1.000.000,00 e 

R$3.000.000,00 
14 

E5 7 a 20 pessoas Mesma sala Mais de 5 anos Entre R$150.000,00 e R$1.000.000,00 10 

E6 7 a 20 pessoas Mesma sala Entre 6 meses e 1 ano Entre R$150.000,00 e R$1.000.000,00 8 

E7 7 a 20 pessoas Mesma sala Mais de 5 anos 
Entre R$1.000.000,00 e 

R$3.000.000,00 
11 

E8 7 a 20 pessoas Não Informado Não Informado Não Informado 13 

E9 7 a 20 pessoas 

Mesmo prédio, 

em salas 

diferentes 

Até 6 meses Entre R$150.000,00 e R$1.000.000,00 11 

E10 7 a 20 pessoas Mesma sala Entre 2 anos e 5 anos Entre R$150.000,00 e R$1.000.000,00 14 

E11 7 a 20 pessoas 

Mesmo prédio, 

em salas 

diferentes 

Entre 2 anos e 5 anos Mais de R$3.000.000,00 7 

E12 51 a 100 pessoas 

Mesma cidade, 

prédios 

diferentes 

Mais de 5 anos Entre R$150.000,00 e R$1.000.000,00 32 

E13 Não Informado Não Informado Não Informado Não Informado 13 

E14 1 a 6 pessoas Mesma sala Entre 6 meses e 1 ano Entre R$150.000,00 e R$1.000.000,00 8 

E15 1 a 6 pessoas 

Mesmo prédio, 

em salas 

diferentes 

Entre 2 anos e 5 anos 
Entre R$1.000.000,00 e 

R$3.000.000,00 
6 

E16 1 a 6 pessoas Mesma sala Entre 1 ano e 2 anos Entre R$150.000,00 e R$1.000.000,00 3 

E17 1 a 6 pessoas Mesma sala Mais de 5 anos Entre R$50.000,00 e R$150.000,00 3 

E18 7 a 20 pessoas 

Mesmo prédio, 

em salas 

diferentes 

Entre 2 anos e 5 anos 
Entre R$1.000.000,00 e 

R$3.000.000,00 
6 

E19 Não Informado Não Informado Não Informado Não Informado 3 

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa de campo. 
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4.2 CATEGORIZAÇÃO DOS FATORES DE MOTIVAÇÃO 

Como descrito na Seção 3.3.1 (pág. 63), a categorização dos fatores de motivação 

foi um dos passos da pesquisa necessário para a elaboração dos programas de 

desenvolvimento da motivação. Esta categorização foi realizada de forma subjetiva, 

levando em consideração a adequação do fator com cada uma das categorias 

estabelecidas. Por si só, esta categorização já se configura como um resultado 

relevante e, por isso, segue abaixo a alocação dos fatores de motivação nas suas 

respectivas categorias, considerando suas características de manuseio, de escopo 

de gestão e os diferentes tipos de efeito, com a devida argumentação. 

Categorização dos fatores de motivação, quanto ao manuseio 

Quanto ao seu manuseio, os fatores podem ser classificados em: 

Gerenciáveis 

(...) podem ser manipulados pelos gerentes de projeto ou gestores de uma empresa (...)

 

Não-Gerenciáveis 

(...) gerentes de projetos e gestores não têm liberdade de manipulação (...) são inerentes ao 

trabalho, ou têm origem externa à organização (...)  

Quadro  15, Pág. 63

  

Os fatores considerados não gerenciáveis foram: Trabalhar com outras 

pessoas, Resolução de problemas e Exercício da criatividade, pois são inerentes à 

tarefa 

 

por exemplo, a função do analista de sistemas interage com pessoas, o 

arquiteto de software lida com a criatividade, o programador com a resolução de 

problemas, e assim por diante; e o Significado do trabalho e Trabalhar em empresas 

de sucesso por que são relativos ao negócio da empresa e ao reconhecimento que o 

mercado faz sobre a sua imagem. Todos os outros fatores foram considerados 

gerenciáveis. No Quadro 20 estas categorias aparecem resumidas.  
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Quadro 20 - Categorização dos fatores, quanto ao manuseio 

Fatores Gerenciáveis Fatores Não-Gerenciáveis 

H1 Condições físicas de trabalho apropriadas 
H2 Condições tecnológicas apropriadas 
H3 Salário base competitivo 
H4 Benefícios Trabalhistas 
H5 Bom gerenciamento 
H6 Tratamento igualitário 
F2 Exercício de boas práticas de ES 
F3 Participação no ciclo de vida do projeto inteiro 
F4 Alteração constante da rotina de trabalho 
F5 Trabalho desafiador 
F7 Experimentação de coisas novas 
F10 Participação nas tomadas de decisão 
F11 Equilíbrio entre a vida pessoal e profissional 
F12 Especialização técnica 
F13 Exercício amplo das habilidades pessoais 

F14 Feedback individual 
F15 Recompensas e incentivos financeiros 

F16 Desenvolvimento de carreira 
F17 Empowerement 

F18 Identificação com a tarefa 

F19 Autonomia 

F1 Trabalhar com outras pessoas 
F6 Resolução de problemas 
F8 Exercício da criatividade 
F9 Significado do Trabalho 
F20 Trabalhar em empresas de sucesso  

Fonte: Elaboração própria. 

Categorização dos fatores de motivação, quanto ao escopo de gestão 

Quanto ao escopo de gestão, os fatores podem ser classificados como segue: 

Fatores Operacionais 

(...) relacionados à tarefa, ou podem ser administrados por coordenadores ou líderes técnicos (...)

 

Quadro  16, Pág. 64

 

Foram considerados como fatores operacionais primeiramente os não 

gerenciáveis inerentes à tarefa (Trabalhar com outras pessoas, Resolução de 

problemas, Exercício da criatividade). Então, identificaram-se os fatores relacionados 

ao direcionamento das tarefas entre as pessoas (Participação no ciclo de vida do 

projeto inteiro, Alteração constante da rotina de trabalho, Experimentação de coisas 

novas).  Por fim, identificaram-se os fatores para os quais apenas o gestor 

operacional, por estar mais próximo à equipe, detém o conhecimento necessário 

para administrá-los (Exercício de boas práticas de ES, Identificação com a tarefa). 
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Fatores Táticos 

(...) podem ser administrados pelo gerente da equipe (...)

 
Quadro  16, Pág. 64

 
Os seguintes fatores foram categorizados como táticos: Trabalho desafiador e 

Feedback individual, pois compete ao gerente do projeto estabelecer metas 

audaciosas, porém realistas e atingíveis, além de fornecer o feedback oral para que 

a equipe possa continuamente ser amadurecida; Empowerement, Autonomia e 

Exercício amplo das habilidades pessoais, pois também compete ao gerente do 

projeto decidir o nível de liberdade, responsabilidade e comprometimento que deseja 

imprimir na sua equipe. Os fatores táticos, quando administrados pelo gerente, são 

percebidos igualmente por todos os integrantes da equipe. 

Estratégicos 

(...) podem ser administrados apenas pelos gestores da organização (...)

 

Quadro  16, Pág. 64

 

Os seguintes fatores foram categorizados como estratégicos: Especialização 

técnica, Desenvolvimento de carreira, Recompensas e incentivos financeiros, pois 

considerando o caso das estruturas organizacionais complexas, nem sempre o 

gerente de projeto tem acesso aos recursos financeiros necessários para oferecer 

recompensas, cursos de especialização técnica ou promoções à sua equipe; 

Participação nas tomadas de decisão, Equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, 

pois ambos envolvem práticas de gestão mais apuradas, como criação de comitês, 

controle de estimativas e gerenciamento do contrato com o cliente, etc.  

Globais 

(...) fogem ao escopo de administração da organização (...)

  

Quadro  16, Pág. 64

 

Foram categorizados como globais, os fatores: Significado do Trabalho , pois 

o produto/serviço é originado na percepção que a equipe tem do benefício que está 

sendo gerado aos clientes finais do projeto; Trabalhar em empresas de sucesso, 

pois o reconhecimento de uma empresa parte necessariamente do mercado, e é 
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percebido pelas pessoas no ambiente externo ao trabalho. Naturalmente, os dois 

fatores globais também são classificados como não-gerenciáveis, pois como são 

externos à organização, não pode haver a interferência de nenhum dos gestores.  

Ainda os fatores higiênicos foram classificados da seguinte forma: Salário 

base competitivo e Benefícios Trabalhistas foram considerados de escopo 

estratégico, pois são administrados pelos gestores da empresa; Condições físicas e 

tecnológicas de trabalho apropriadas foram considerados fatores táticos, pois podem 

ser administradas pelo próprio gerente do projeto; por fim, Bom gerenciamento e 

Tratamento igualitário foram considerados fatores operacionais, por estarem mais 

ligados às tarefas do dia-a-dia e do relacionamento do líder com a equipe. O Quadro 

21 resume a categorização dos fatores quanto ao seu escopo de gestão. 

Quadro 21 

 

Categorização dos fatores, quanto ao escopo de gestão 

Fatores operacionais

 

H5 Bom gerenciamento 
H6 Tratamento igualitário 
F1 Trabalhar com outras pessoas 
F2 Exercício de boas práticas de ES 
F3 Participação no ciclo de vida do projeto inteiro 
F4 Alteração constante da rotina de trabalho 
F6 Resolução de problemas 
F7 Experimentação de coisas novas 
F8 Exercício da criatividade 
F18 Identificação com a tarefa 

Fatores táticos

 

H1

 

Condições físicas de trabalho apropriadas

 

H2 Condições tecnológicas apropriadas 
F5 Trabalho desafiador 
F14 Feedback individual 
F17 Empowerement 
F19 Autonomia 
F13 Exercício amplo das habilidades pessoais 

Fatores estratégicos

 

H3 Salário base competitivo 
H4 Benefícios Trabalhistas 
F10 Participação nas tomadas de decisão 
F11 Equilíbrio entre a vida pessoal e profissional 
F12 Especialização técnica 
F15 Recompensas e incentivos financeiros 
F16 Desenvolvimento de carreira  

Fatores globais

 

F9 Significado do Trabalho  
F20 Trabalhar em empresas de sucesso 

Fonte: Elaboração própria. 
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Categorização dos fatores de motivação, quanto ao efeito na equipe 

Quanto ao efeito na equipe, apenas os fatores de motivação foram 

classificados. Os fatores higiênicos não couberam nesta classificação, pois eles 

nunca exercem efeito positivo de motivação nos integrantes de qualquer tipo de 

equipe. Assim sendo, os fatores podem ser classificados em: 

Fatores de aceleração 

(...) ligados ao desenvolvimento do desempenho individual e da produtividade da equipe (...)

 

Quadro  17, Pág. 65

 

Foram considerados como fatores de aceleração: Exercício de boas práticas de 

ES, Trabalho desafiador, Especialização técnica, Recompensas e incentivos 

financeiros, pois estão relacionadas diretamente ao método de incentivo e cobrança 

de resultados; Trabalhar com outras pessoas, Equilíbrio entre a vida pessoal e 

profissional, Feedback individual, pois em equipes táticas, os fatores que não estão 

relacionados diretamente à rotina de trabalho são mais valorizados do que nos 

outros tipos de equipes (ambiente amistoso, boa comunicação, etc.).  

Fatores de inovação 

(...) ligados ao desenvolvimento da criatividade das pessoas numa equipe (...)

 

Quadro  17, Pág. 65

 

Os seguintes fatores foram considerados como fatores de inovação: Alteração 

constante da rotina de trabalho, Experimentação de coisas novas, Exercício da 

criatividade, pois incitam diretamente a pesquisa e a inovação, através da fuga da 

rotina e de padrões pré-estabelecidos; Significado do Trabalho, Identificação com a 

tarefa e Autonomia, pois em equipes criativas, estes fatores ajudam a desenvolver o 

interesse pessoal dos integrantes em torno do trabalho, considerado como requisito 

essencial para a qualidade dos resultados deste tipo de equipe.  
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Fatores de tração 

(...) ligados ao desenvolvimento da dedicação e do empenho das equipes (...)

 
Quadro  17, Pág. 65

 
Os seguintes fatores foram considerados como fatores de tração: Resolução de 

problemas, Participação no ciclo de vida do projeto inteiro, Participação nas tomadas 

de decisão, Empowerement, pois estão relacionados à participação da equipe, e à 

liberdade que ela deve ter para resolver ou evitar os problemas no projeto; Exercício 

amplo das habilidades pessoais, Desenvolvimento de carreira e Trabalhar em 

empresas de sucesso, pois estes fatores implementam o reconhecimento pessoal 

valorizado pelas equipes de resolução de problemas. 

Quadro  22 - Categorização dos fatores, quanto ao efeito na equipe 

Fatores de aceleração 

(Equipes táticas) 

F1 Trabalhar com outras pessoas 

F2 Exercício de boas práticas de ES 

F5 Trabalho desafiador 

F11 Equilíbrio entre a vida pessoal e profissional 

F14 Feedback individual 

F12 Especialização técnica 

F15 Recompensas e incentivos financeiros 

Fatores de inovação 

(Equipes criativas) 

F4 Alteração constante da rotina de trabalho 

F7 Experimentação de coisas novas 

F8 Exercício da criatividade 

F9 Significado do Trabalho 

F18 Identificação com a tarefa 

F19 Autonomia 

Fatores de tração 

(Equipes de resolução de 

problemas) 

F3 Participação no ciclo de vida do projeto inteiro 

F6 Resolução de problemas 

F10 Participação nas tomadas de decisão 

F13 Exercício amplo das habilidades pessoais 

F16 Desenvolvimento de carreira 

F17 Empowerement 

F20 Trabalhar em empresas de sucesso 

Fonte: Elaboração própria. 
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4.3 DISTRIBUIÇÃO DAS FORÇAS DE INSATISFAÇÃO 

A primeira análise que se faz necessário realizar sobre os dados da pesquisa de 

campo diz respeito aos fatores higiênicos. Através da análise da força de 

insatisfação (Fh), é possível determinar o grau de prioridade que deve ser atribuído a 

cada fator higiênico. É importante citar que uma análise de correlação entre os 

fatores higiênicos não foi realizada, pois por serem poucos fatores, o resultado desta 

análise não seria relevante do ponto de vista da elaboração dos programas de 

desenvolvimento da motivação. O Gráfico 3 exibe a distribuição da insatisfação dos 

profissionais pesquisados com os seus respectivos valores médios. 

Gráfico 3 - Distribuição das forças de insatisfação 

  

Segundo o Gráfico 3, Salário base competitivo e Benefícios Trabalhistas são 

os fatores que mais prejudicam a motivação dos indivíduos, pois são os de maior 

média de força de insatisfação. Já o fator Condições físicas de trabalho apropriadas 

é o fator mais neutro, ou seja, que menos influencia negativamente a motivação47. 

Esta análise torna-se importante, pois a anulação da influência dos fatores 

higiênicos deve ser tratada como uma das etapas iniciais em um programa de 

motivação eficaz.  

                                            

 

47 Este resultado pode ser devido ao fato que os ambientes de trabalho das equipes entrevistadas são de boa 
qualidade. Desta forma, o fator não é percebido como relevante pelos entrevistados. 
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É relevante lembrar que a Fh constitui-se numa importante componente da 

motivação real, que será tratada em mais detalhes na próxima Seção. O Gráfico 4 

ilustra o impacto da Fh sobre a Motivação potencial (Mp) exercida pelos fatores de 

motivação, resultando na Motivação real (Mr). Segundo este Gráfico 4, calculando-

se a média das variações, é possível concluir que atuar corretivamente nos fatores 

higiênicos eleva a motivação da equipes em aproximadamente 20%. Este dado 

indica que os fatores higiênicos por um lado prejudicam a motivação, e por outro 

lado não são suficientes para elevar a motivação da equipe ao máximo. 

Gráfico 4 - Impacto da insatisfação na motivação 

 

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa de campo.  
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4.4 DISTRIBUIÇÃO DAS FORÇAS DE MOTIVAÇÃO 

O próximo resultado significativo que a compilação dos dados da pesquisa traz à 

tona é a média da motivação real (Mr) dos fatores de motivação. Este dado permite 

analisar de forma absoluta quais são os fatores de motivação mais influentes, em 

média, na motivação das pessoas. Estes fatores são considerados os mais 

praticados e valorizados pelas empresas. Como discutido anteriormente, isto não 

reflete necessariamente a importância sistêmica dos fatores. O Quadro 23 

demonstra um exemplo de cálculo da Mr média de um fator, enquanto o Quadro 24 

apresenta os fatores na ordem do mais atuante para o menos atuante.   

Quadro 23 

 

Exemplo de cálculo do valor médio da Mr de um fator 

Mr (F1) dos 176 profissionais 

  0,0008 

 

  0,1917 

 

  0,3000 

 

  0,3750 

 

  0,4583 

 

  0,6000 

 

  0,6833 

 

  0,7667 

 

  0,8333 

 

  0,9167 

 

  1,0000 

 

  0,0167 

 

  0,2250 

 

  0,3000 

 

  0,3750 

 

  0,4583 

 

  0,6167 

 

  0,7500 

 

  0,7667 

 

  0,8333 

 

  0,9167 

 

  1,0000 

 

  0,0171 

 

  0,2250 

 

  0,3333 

 

  0,3750 

 

  0,4583 

 

  0,6167 

 

  0,7500 

 

  0,8333 

 

  0,8333 

 

  0,9167 

 

  1,0000 

 

  0,0208 

 

  0,2250 

 

  0,3333 

 

  0,3750 

 

  0,4583 

 

  0,6167 

 

  0,7500 

 

  0,8333 

 

  0,8333 

 

  0,9167 

 

  1,0000 

 

  0,0500 

 

  0,2250 

 

  0,3333 

 

  0,3833 

 

  0,4583 

 

  0,6167 

 

  0,7500 

 

  0,8333 

 

  0,8333 

 

  0,9167 

 

  1,0000 

 

  0,0833 

 

  0,2292 

 

  0,3333 

 

  0,3833 

 

  0,4583 

 

  0,6667 

 

  0,7500 

 

  0,8333 

 

  0,8333 

 

  0,9167 

 

  1,0000 

 

  0,0917 

 

  0,2292 

 

  0,3333 

 

  0,4167 

 

  0,5000 

   

0,6667 

 

  0,7500 

 

  0,8333 

 

  0,8500 

 

  0,9167 

 

  1,0000 

 

  0,0958 

 

  0,2500 

 

  0,3333 

 

  0,4167 

 

  0,5000 

 

  0,6667 

 

  0,7500 

 

  0,8333 

 

  0,8500 

 

  0,9167 

 

  1,0000 

 

  0,1042 

 

  0,2500 

 

  0,3417 

 

  0,4167 

 

  0,5000 

 

  0,6667 

 

  0,7500 

 

  0,8333 

 

  0,9167 

 

  0,9167 

 

  1,0000 

 

  0,1250 

 

  0,2500 

 

  0,3417 

 

  0,4167 

 

  0,5000 

 

  0,6667 

 

  0,7500 

 

  0,8333 

 

  0,9167 

 

  0,9167 

 

  1,0000 

 

  0,1500 

 

  0,2583 

 

  0,3417 

 

  0,4167 

 

  0,5000 

 

  0,6667 

 

  0,7500 

 

  0,8333 

 

  0,9167 

 

  0,9167 

 

  1,0000 

 

  0,1667 

 

  0,2583 

 

  0,3417 

 

  0,4167 

 

  0,5333 

 

  0,6667 

 

  0,7500 

 

  0,8333 

 

  0,9167 

 

  0,9167 

 

  1,0000 

 

  0,1708 

 

  0,2917 

 

  0,3417 

 

  0,4167 

 

  0,5833 

 

  0,6667 

 

  0,7500 

 

  0,8333 

 

  0,9167 

 

  0,9167 

 

  1,0000 

 

  0,1875 

 

  0,3000 

 

  0,3667 

 

  0,4250 

 

  0,5833 

 

  0,6667 

 

  0,7500 

 

  0,8333 

 

  0,9167 

 

  1,0000 

 

  1,0000 

 

  0,1875 

 

  0,3000 

 

  0,3750 

 

  0,4500 

 

  0,6000 

 

  0,6833 

 

  0,7500 

 

  0,8333 

 

  0,9167 

 

  1,0000 

 

  1,0000 

 

  0,1875 

 

  0,3000 

 

  0,3750 

 

  0,4583 

 

  0,6000 

 

  0,6833 

 

  0,7667 

 

  0,8333 

 

  0,9167 

 

  1,0000 

 

  1,0000 

 

Média aritmética: 0,6039 

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa de campo.     
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Quadro 24 - Fatores de motivação mais valorizados na prática 

Fatores de motivação mais praticados Média da Mr  

F1 Trabalhar com outras pessoas

 
0,6039 

F11 Equilíbrio entre a vida pessoal e profissional 0,5987 

F6 Resolução de problemas

 
0,4878 

F9 Significado do Trabalho

 

0,4318 

F20 Trabalhar em empresas de sucesso

 

0,3900 

F8 Exercício da criatividade

 

0,3628 

F5 Trabalho desafiador 0,3581 

F17 Empowerement 0,3539 

F12 Especialização técnica 0,3388 

F2 Exercício de boas práticas de ES 0,3358 

F7 Experimentação de coisas novas 0,3351 

F19 Autonomia 0,3161 

F13 Exercício amplo das habilidades pessoais 0,3055 

F10 Participação nas tomadas de decisão 0,2854 

F14 Feedback individual 0,2784 

F3 Participação no ciclo de vida do projeto inteiro 0,2638 

F18 Identificação com a tarefa 0,2319 

F16 Desenvolvimento de carreira 0,1403 

F4 Alteração constante da rotina de trabalho 0,1392 

F15 Recompensas e incentivos financeiros 0,1045 

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa de campo.  

Destacados no Quadro 24 aparecem os fatores não-gerenciáveis que, como 

definido anteriormente (pág. 31), são aqueles inerentes à tarefa ou externos à 

organização. Deste modo, conclui-se que os gestores das equipes não estão sendo 

capazes de interferir significativamente na motivação real exercida por cada fator, 

seja qual for o seu escopo de gestão. Assim sendo, este quadro exprime que as 

práticas de gerenciamento da motivação dos indivíduos encontram-se relegadas nas 

equipes pesquisadas, pois os fatores mais atuantes na realidade são exatamente os 

não-gerenciáveis, que não são determinados diretamente pelos gestores.  
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No entanto, para obter uma visão mais adequada da força motivacional real 

exercida pelos fatores de motivação, foi necessário calcular a norma para 

interpretação da motivação real para cada um dos fatores de motivação, 

estabelecida na Seção 3.2.2.3 (pág. 54). O quadro com estas normas encontra-se 

no Apêndice C (pág. 134). O Gráfico 5 ilustra o significado dos valores das forças 

exercidas pelos fatores de motivação. Então, o fator F1, ao contrário do que mostra o 

Quadro 24, não é necessariamente o mais importante, mas é considerado um dos 

fatores cuja avaliação tende a ser naturalmente alta nesta população específica. 

Gráfico 5 - Normalização da Motivação 

 

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa de campo. 

De acordo com o Gráfico 5, o valor numérico resultante da aplicação dos 

questionários em um profissional, pode incorrer em diferentes interpretações para 

diferentes fatores de motivação. Para o fator F15, por exemplo, o valor 0,3 significa 

motivação muito alta , enquanto para o F1 significaria motivação baixa .  
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4.5 RELEVÂNCIA SISTÊMICA DOS FATORES DE MOTIVAÇÃO 

A relevância (W) de um fator de motivação representa a quantidade de correlações 

que a variação da força motivacional deste fator apresenta com outros fatores de 

motivação. Para criação de um programa de desenvolvimento da motivação de uma 

equipe, a comparação entre as relevâncias dos fatores pode levar à resposta para a 

questão: por onde começar? . Em outras palavras, a relevância de um fator 

representa a sua influência sistêmica, como discutida anteriormente no capítulo de 

metodologia. Abaixo segue um exemplo de como foi calculada a correlação entre os 

fatores utilizando o teste do qui-quadrado. 

Supõem-se, como exemplo, os fatores F15 (Recompensas e incentivos 

financeiros) e F16 (Desenvolvimento de carreira), onde ambos são fatores 

gerenciáveis (Quadro  25).  À medida que a força de motivação de um aumenta, a 

força de motivação do outro aumentará também. Este resultado permite, então, duas 

explicações possíveis: ou as pessoas acreditam que quanto mais recompensas 

financeiras receberem, maior é a possibilidade de concorrerem a promoções; ou 

acreditam que ao receber um aumento proporcionado por uma promoção de cargo, 

este aumento, por si só, é reconhecido como recompensa financeira. 

Para que estas relações de causa-consequência sejam devidamente provadas, 

sugere-se a realização de pesquisas mais específicas, que investiguem cada uma 

delas isoladamente, em pares. Dado o conjunto de 20 fatores de motivação 

selecionados para esta pesquisa, seriam necessárias 190 verificações deste tipo, o 

que tornaria esta pesquisa, especificamente, inviável para os parâmetros de tempo e 

custo originais. Por isso, a relevância e a complexidade destas relações de causa-

consequência não foram consideradas quando da elaboração dos programas de 

motivação desenvolvidos nesta dissertação.     
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Quadro  25 - Exemplo do teste de correlação entre os fatores de motivação  

Teste do 2  

Hipótese nula:  O grau de motivação exercido por F15 não está correlacionado com o grau de 

motivação exercido por F16. 

Hipótese 1:  O grau de motivação exercido por F15 está correlacionado com o grau de 

motivação exercido por F16.  

Tabela de distribuição das frequências 

  

F16 

   

Baixo Médio Alto Muito Alto 

 

F15

 

Baixo 33 16 4 1 

 

Médio 21 23 11 6 

 

Alto 3 13 16 1 

 

Muito Alto 1 4 4 19 

   

Tabelas de cálculo do 2   

E

   

17,80

 

17,18

 

10,74 8,28 

20,10

 

19,41

 

12,13 9,36 

10,88

 

10,50

 

6,56 5,06 

9,23 8,91 5,57 4,30 

 

2

   

12,15 0,03 3,62 5,56 

0,01 0,49 0,03 0,87 

5,00 0,38 12,17 2,51 

6,47 2,18 0,20 46,97 

  

2 = 98,66 

 

G.L. = 9 

 

p = 0,1% 

 

c
2 = 27,88 

2 > c
2 

Rejeita-se, pois, a hipótese nula, e comprova-se a correlação entre  

o grau de motivação exercido por F15 e o grau de motivação exercido por F16.  

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa de campo. 
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Logo abaixo, o Quadro 26 apresenta, em resumo, o resultado do teste de 

correlação entre todos os fatores de motivação, numa combinação de dois a dois. 

Neste quadro, o X representa a existência da correlação entre as duas variáveis, 

enquanto o vazio representa a inexistência desta correlação. Observa-se que o fator 

de motivação F6 (Resolução de Problemas) é o que apresenta o maior número de 

correlações. Como determinado na Seção 3.2.2.3 (pág. 56) a quantidade de 

correlações de uma variável com as outras exprime a relevância sistêmica (W) do 

fator de motivação. 

Quadro 26 

 

Teste de correlação entre os fatores de motivação  

F1

 

F2

 

F3

 

F4

 

F5

 

F6

 

F7

 

F8

 

F9

 

F10

 

F11

 

F12

 

F13

 

F14

 

F15

 

F16

 

F17

 

F18

 

F19

 

F20

  

W

 

F1 

                     

10

 

F2 X

                     

08

 

F3  X 

                   

04

 

F4    

                  

00

 

F5 X X   

                 

12

 

F6 X X X  X

                 

13

 

F7 X    X X 

               

10

 

F8 X X X  X X X

               

11

 

F9 X    X X X X 

             

07

 

F10

     

X X X X X 

            

10

 

F11

 

X X   X X   X  

           

07

 

F12

                      

00

 

F13

 

X X X  X X X X  X   

         

11

 

F14

          

X   X 

        

02

 

F15

       

X X       

       

03

 

F16

          

X   X  X

       

04

 

F17

     

X X X   X

            

05

 

F18

 

X    X X  X   X       

    

07

 

F19

          

X       X X 

   

04

 

F20

 

X X   X X X    X

  

X   X  X X 

  

10

  

W

 

10

 

08

 

04

 

00

 

12

 

13

 

10

 

11

 

07

 

10

 

07

 

00

 

11

 

02

 

03

 

04

 

05

 

07

 

04

 

10

    

A tabela é simétrica, ou seja, a metade de cima corresponde exatamente à metade de baixo.  

 

As correlações sublinhadas correspondem aos exemplos citados no curso do texto. 

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa de campo. 



 

86  

Abaixo seguem exemplos de como estas correlações podem ser interpretadas: 

 
A correlação existente entre os fatores F5 (Trabalho desafiador) (gerenciável) 

e F6 (Resolução de problemas) (não-gerenciável), aponta para o fato de que 

quanto mais desafiadores as tarefas são, mais problemas para serem 

resolvidos serão gerados. Por outro lado, pode-se entender que trabalhar 

diretamente na resolução de problemas é que implica na percepção do 

trabalho, por parte do indivíduo, como sendo desafiador. Ambos os fatores 

atuam em consonância na motivação do indivíduo.  

 

A correlação existente entre os fatores F7 (Experimentação de coisas novas) 

(gerenciável) e F8 (Exercício da criatividade) (não-gerenciável) aponta para o 

fato de que o exercício da criatividade pode ser percebido pelo indivíduo no 

momento em que este é incentivado a buscar soluções alternativas e 

experimentar coisas novas. Ou então, a liberdade para exercer a criatividade 

naturalmente leva o indivíduo a experimentar coisas novas. Os dois fatores 

também atuam harmonicamente na motivação do indivíduo. 

 

A correlação existente entre os fatores F11 (Equilíbrio entre a vida pessoal e 

profissional) (gerenciável) e F20 (Trabalhar em empresas de sucesso) (não-

gerenciável) aponta para o fato de que quando trabalhando em empresas de 

sucesso, os indivíduos podem gozar da estabilidade do emprego e do 

equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Ou então, quando percebem 

esta estabilidade e equilíbrio, acreditam serem originados no fato da sua 

empresa/projeto ser bem sucedido. 

 

A correlação existente entre os fatores F10 (Participação nas tomadas de 

decisão) e F17 (Empowerement), ambos os fatores gerenciáveis, aponta para 

o fato de que, quando envolvidos nas tomadas de decisão, os indivíduos 

sentem-se mais responsáveis pelo cumprimento dos resultados acordados, 

além de sentirem-se mais poderosos, mesmo sem necessariamente sê-lo. 

Por outro lado, quando embebidos em responsabilidade e poder, passam a 

participar mais das tomadas de decisão. 

Outras correlações, que também poderiam ser citadas, se mostram menos 

óbvias do que as citadas acima. Por exemplo, a correlação existente entre F1 
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(Trabalhar com outras pessoas) e F2 (exercício de boas práticas de engenharia de 

software). Por se tratar de uma pesquisa fundamentalmente quantitativa, os dados 

estatísticos indicam a existência das relações, mas não expõem as suas reais 

justificativas. Alguns argumentos arbitrários até poderiam ser colocados sobre esta 

correlação, mas o fato é que, para este trabalho, a apresentação das justificativas 

não é tão relevante quanto a própria existência da correlação.  

No Quadro 26 (pág. 85), a coluna da direita e a linha da base apresentam a 

contagem da quantidade de correlações de cada fator. No Quadro 27, abaixo, os 

fatores de motivação estão dispostos por ordem de relevância (W).  

Quadro 27 - Ordem de relevância dos fatores de motivação 

Fatores de motivação W 

F6 Resolução de problemas

 

13 

F5 Trabalho desafiador 12 

F8 Exercício da criatividade

 

11 

F13 Exercício amplo das habilidades pessoais 11 

F1 Trabalhar com outras pessoas

 

10 

F7 Experimentação de coisas novas 10 

F20 Trabalhar em empresas de sucesso

 

10 

F10 Participação nas tomadas de decisão 10 

F2 Exercício de boas práticas de ES 08 

F9 Significado do Trabalho

 

07 

F11 Equilíbrio entre a vida pessoal e profissional 07 

F18 Identificação com a tarefa 07 

F17 Empowerement 05 

F3 Participação no ciclo de vida do projeto inteiro 04 

F16 Desenvolvimento de carreira 04 

F19 Autonomia 04 

F15 Recompensas e incentivos financeiros 03 

F14 Feedback individual 02 

F4 Alteração constante da rotina de trabalho 00 

F12 Especialização técnica 00 

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa de campo. 

O Quadro 27 reflete a relevância dos fatores de motivação enquanto no Quadro 

24 (pág. 81) são exibidos os fatores de motivação mais praticados pelas empresas e 
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gerentes de projetos. Uma análise comparativa (Gráfico 6) permite notar uma 

alteração significativa do posicionamento de alguns itens como, por exemplo, o F13 

(exercício amplo das habilidades pessoais) subiu de 13º para 3º lugar, enquanto o F1 

(Trabalhar com outras pessoas) desceu do 1º para o 5º lugar. Os fatores não-

gerenciáveis aparecem mais distribuídos neste último quadro, refletindo a real 

importância da interferência do gestor na manutenção da motivação da equipe. 

Gráfico 6 - Comparativo entre ordem de relevância e fatores mais praticados 

 

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa de campo. 
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4.6 ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DA MOTIVAÇÃO 

Como discutido anteriormente, para diferentes tipos de projetos, ou de funções, são 

demandados diferentes tipos de equipes. Estas equipes podem ter não somente 

configurações distintas, como também características distintas. Como consequência 

de tudo isso, seria correto inferir que dependendo do objetivo da equipe, os fatores 

de motivação priorizados devem ser os mais adequados, pois não há uma solução 

única que seja eficaz para todos os casos. Por isso, os programas de 

desenvolvimento da motivação para engenheiros de software, propostos nesta 

dissertação, foram adequados para os diferentes tipos de equipe. 

Anteriormente, na Seção 4.2, os fatores de motivação foram distribuídos em 

categorias, de acordo com o efeito na equipe: aceleração, inovação ou tração (pág. 

76); e também de acordo com o seu escopo de gestão: operacionais, táticos, 

estratégicos ou globais (pág. 73). O Quadro  28 e o Quadro 29, abaixo, apresentam 

novamente estas categorizações, porém desta vez ordenados de acordo com a 

relevância dos fatores, apresentadas na Seção 4.5 (pág. 83). Os fatores não-

gerenciáveis aparecem grifados no Quadro  28, e foram removidos do Quadro 29. Já 

os fatores higiênicos não aparecem no Quadro  28. 

Quadro  28 - Fatores de motivação mais relevantes, por tipo de equipe 

Fatores de aceleração 
(Equipes táticas)  

Fatores de inovação 
(Equipes criativas)  

Fatores de tração 
(Equipes de resolução de problemas)

 

F5 Trabalho desafiador  F8 Exercício da criatividade

  

F6 Resolução de problemas

 

F1 Trabalhar com outras 
pessoas

  

F7 Experimentação de 
coisas novas  

F13 Exercício amplo das 
habilidades pessoais 

F2 Exercício de boas 
práticas de ES  

F9 Significado do Trabalho

  

F20 Trabalhar em empresas 
de sucesso

 

F11 Equilíbrio entre a vida 
pessoal e profissional  

F18 Identificação com a tarefa  F10 Participação nas 
tomadas de decisão 

F15 Recompensas e 
incentivos financeiros  

F19 Autonomia  F17 Empowerement 

F14 Feedback individual  F4 Alteração constante da 
rotina de trabalho  

F3 Participação no ciclo de 
vida do projeto inteiro 

F12 Especialização técnica    F16 Desenvolvimento de 
carreira 

Fonte: Elaboração própria.  
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Quadro 29 - Fatores de motivação mais relevantes, por escopo de gestão 

Fatores Operacionais  Fatores Táticos  Fatores Estratégicos 

H5 Bom gerenciamento   H1  Condições físicas de 
trabalho apropriadas  

H3 Salário base competitivo  

H6 Tratamento igualitário   H2 Condições tecnológicas 
apropriadas  

H4 Benefícios Trabalhistas  

F7 Experimentação de 
coisas novas  

F5 Trabalho desafiador  F10 Participação nas 
tomadas de decisão 

F2 Exercício de boas 
práticas de ES  

F13 Exercício amplo das 
habilidades pessoais  

F11 Equilíbrio entre a vida 
pessoal e profissional 

F18 Identificação com a 
tarefa  

F17 Empowerement  F16 Desenvolvimento de 
carreira 

F3 Participação no ciclo de 
vida do projeto inteiro  

F19 Autonomia  F15 Recompensas e 
incentivos financeiros 

F4 Alteração constante da 
rotina de trabalho  

F14 Feedback individual  F12 Especialização técnica 

Fonte: Elaboração própria. 

Naturalmente, o primeiro passo para selecionar um programa de motivação 

adequado, é identificar qual o tipo da equipe que se pretende interferir. O Quadro  28 

exibe como os fatores motivacionais não-gerenciáveis, referentes aos três tipos de 

equipes, podem ser utilizados para identificar cada tipo de equipe. Dado que estes 

fatores não são gerenciáveis, seria correto afirmar que o tipo de equipe 

recomendado para tal tarefa é aquela que melhor se adequa a estes fatores. 

Portanto, os fatores não-gerenciáveis podem ser utilizados para apoiar a decisão 

sobre o programa de motivação, da forma demonstrada na Figura 17. 

Como ilustrado na Figura 17, devem ser priorizados os fatores com maior 

relevância. A presença do fator Resolução de problemas indica que o tipo de equipe 

deve ser de resolução de problemas; o fator Exercício da criatividade indica que 

devem ser equipes criativas; o fator Trabalhar com outras pessoas indica o tipo de 

equipe tática; Trabalhar em empresas de sucesso, por sua vez, indica o tipo de 

equipe de resolução de problemas; e, por fim, Significado do trabalho indica equipes 

criativas. Caso nenhum destes fatores esteja presente no projeto, o tipo de equipe 

mais indicado seria a equipe tática.  
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Figura 17 - Método de identificação do tipo da equipe 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Larson (1989) aponta para o fato de que cada tipo de equipe demanda 

componentes com diferentes características pessoais. Isso quer dizer, por exemplo, 

que os programas resultantes desta pesquisa, apresentados neste capítulo, não 

serão capazes de desenvolver a motivação de pessoas com características criativas, 

mas que trabalham em equipes táticas. A única forma existente de contornar este 

problema é alocando adequadamente as pessoas nas equipes, de acordo com as 

suas características. Isso justifica a relevância das pesquisas relacionadas a 

adequação de perfis pessoais a funções num processo de engenharia de software. 

França et al. (2008) desenvolveram um modelo com os critérios que devem ser 

considerados no momento da construção das equipes (Figura 18), moldado em 

diferentes tipos e tamanhos de organizações e orientado para o aumento da 

probabilidade de sucesso em projetos de software. Este modelo, consolidado e 

aprofundado em Lucena (2009), ilustra que existem critérios internos e externos ao 

projeto que ajudam a escolher onde um colaborador será alocado ou quais 

colaboradores farão parte de um projeto. No entanto, para que faça sentido 

implantar um programa de desenvolvimento da motivação, os critérios estratégicos 

da Figura 18 devem ter sido previamente atendidos.  
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Figura 18 - Hierarquia de critérios para composição de equipes 

 

Fonte: Adaptado de França et al. (2008) 

Segundo o modelo de França et al. (2008), os critérios para construção de 

equipes estão classificados essencialmente em três categorias48: operacionais são 

aqueles que determinados pela própria natureza do projeto (ex. conhecimentos 

técnicos, custo da equipe); táticos são aqueles critérios que são manuseados pelo 

gerente do projeto, de acordo com a disponibilidade de pessoal, importância do 

cliente, etc.; já os critérios estratégicos são aqueles que focam o conforto do 

colaborador e pode ainda ser revertidos em desempenho para o projeto (ex. 

adequação da personalidade, motivação, comportamento social, etc.). 

Uma vez determinado o tipo da equipe e as circunstâncias e limitações sob as 

quais esta se encontra, torna-se possível a implementação dos programas de 

desenvolvimento da motivação, que serão apresentados em detalhes nas Seções 

seguintes. 

                                            

 

48 A classificação operacional/tática/estratégica de França et al. (2008), apesar de coincidir com os termos 
utilizados neste trabalho para classificação de fatores motivacionais, não remete necessariamente a uma 
correlação entre os critérios de seleção e os fatores de motivação. 
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4.6.1 PROGRAMA DE MOTIVAÇÃO PARA EQUIPES TÁTICAS 

Devidamente conceituadas anteriormente, equipes táticas são aquelas que: 

(...) têm foco na execução de tarefas técnicas claramente definidas, padronizadas e cujos resultados 

são facilmente mensuráveis. (...)  

Pág. 32

 

Na engenharia de software, este tipo de equipe pode ser encontrado em 

projetos de desenvolvimento ou testes de produtos previamente especificados, como 

acontece em fábricas de software (FERNANDES E TEIXEIRA, 2004). Em um 

processo de engenharia de software como o RUP, por exemplo, os implementadores 

e testadores não têm liberdade para criar soluções inovadoras, nem tampouco se 

deparam com problemas críticos para serem resolvidos (KROLL E KRUTCHEN, 

2003). Por isso, os fatores de motivação mais adequados a este tipo de equipe são 

os fatores de aceleração, pois criam desafios para a produtividade das pessoas. 

Neste tipo de equipe, a atuação do gestor da organização é maior do que dos 

outros escopos de gestão. Visto que este tipo de equipe trabalha com tarefas bem 

definidas e repetitivas, quando o gerente do projeto intensifica o caráter desafiador 

das metas, cabe ao gestor da organização garantir que isto não irá interferir no 

equilíbrio entre a vida profissional e pessoal do colaborador, bem como oferecer 

recompensas e incentivos financeiros para justificar o empenho dos indivíduos. 

Viabilizar a participação da equipe em cursos técnicos, além de melhorar a 

qualidade dos produtos, também ajuda a desenvolver a motivação do grupo. 

Para este tipo de equipe, fatores como autonomia, participação nas tomadas 

de decisão, e alterações constante na rotina de trabalho podem sim ter um efeito 

positivo na sua motivação. No entanto, eles não são considerados prioritários, pois a 

sua correlação tanto com o fator determinante (Trabalhar com outras pessoas) 

quanto com os fatores prioritários é fraca, ou simplesmente inexistente. Por isso, 

estes fatores foram tratados com a menor prioridade possível, e alocados na última 

etapa do programa. A Figura 19, na página seguinte, ilustra como os fatores de 

motivação devem ser trabalhados nas equipes táticas.  
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Figura 19 - Programa de desenvolvimento da motivação em equipes táticas 
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4.6.2 PROGRAMA DE MOTIVAÇÃO PARA EQUIPES CRIATIVAS 

Devidamente definidas anteriormente, equipes criativas são aquelas que: 

(...) têm foco na criação de produtos/serviços novos, inovadores ou artesanais. (...) 

Pág. 32

 

Na engenharia de software, este tipo de equipe pode ser identificado em 

equipes de arquitetos de software, designers visuais, projetistas de software, 

projetistas de testes, game-designers e quaisquer outros que tratem da exploração 

de possibilidades, criação de soluções, projetos de produtos inovadores ou mesmo 

que sejam responsáveis pela experimentação de ferramentas que venham a resolver 

problemas internos na organização. Na indústria de software, exemplos poderiam 

ser: equipe de elaboração do novo MS Windows® ou a equipe de usabilidade de 

interfaces do iPhone®, da Apple.  

Para este tipo de equipe, os fatores de inovação seriam os fatores de 

motivação prioritários. Incentivar a experimentação de coisas novas e administrar a 

mudança constante na rotina destas equipes são exemplos de fatores prioritários 

para estas equipes. Ao contrário das equipes táticas, equipes criativas não seguem 

um conjunto de tarefas claras e bem definidas. Para as pessoas desta equipe, o 

valor e o significado das criações é que determinarão, de fato, a sua motivação no 

trabalho. Portanto, o líder técnico, através dos fatores de motivação operacionais, 

faz-se mais influente do que o gestor organizacional. 

Nestas equipes, os fatores menos relevantes, mas que também não deixam de 

ser influentes, são: especialização técnica, feedback individual, participação no ciclo 

de vida do projeto inteiro, equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e o exercício 

amplo das habilidades pessoais. No geral, os fatores de motivação de escopo 

gerencial estratégico são os menos influentes sobre as equipes criativas. Já a 

autonomia e o empowerement são os fatores de motivação táticos mais relevantes. 

A Figura 20 ilustra como os fatores de motivação devem ser trabalhados nas 

equipes criativas.  
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Figura 20 - Programa de desenvolvimento da motivação para equipes criativas 
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4.6.3 PROGRAMA DE MOTIVAÇÃO PARA EQUIPES DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Como definido anteriormente, equipes de resolução de problemas são aquelas que: 

(...) têm foco na resolução de problemas críticos. (...) trabalha constantemente sob pressão, por isso, 

demanda confiança mútua entre os componentes. (...) 

Pág. 32

 

Na engenharia de software, este tipo de equipe pode ser identificado em 

equipes de implantação de sistemas de software (compostas por vários perfis 

funcionais) quanto de manutenção (ou SAC 

 

Serviço de Atendimento ao Cliente). 

Estas equipes são retratos fieis do conceito de equipes de resolução de problemas, 

pois tratam com a necessidade de resolver o problema instantaneamente e ainda 

trabalham sob a pressão contínua dos stakeholders. Os fatores de motivação 

prioritários para as equipes de resolução de problemas são os fatores de tração, pois 

fornecem o poder necessário para este tipo de equipe. 

Fatores de motivação como a participação nas tomadas de decisão e a 

participação no ciclo de vida do projeto inteiro provêm aos integrantes desta equipe 

as informações que eles necessitam para tomada rápida de decisões, e para o 

tratamento analítico dos problemas. Segundo Larson (1989), estas equipes detêm, 

internamente, de uma forte confiança mútua. Por isso, os fatores de motivação que 

demonstram e que reconhecem a confiança, a responsabilidade e a integridade dos 

componentes desta equipe (trabalhar em empresas de sucesso, empowerement e o 

desenvolvimento de carreira) são tratados como prioritários. 

Para estas equipes, a alteração constante na rotina de trabalho e a 

especialização técnica não são fatores prioritários. Não foi identificada correlação 

destes fatores nem com os fatores determinantes e nem com os prioritários. No 

entanto, fatores táticos como feedback individual e trabalho desafiador, apesar de 

serem menos prioritários apresentam correlações relevantes. A partir daí, é possível 

perceber que o papel mais influente aqui será o do gerente do projeto, administrando 

os fatores motivacionais táticos. A Figura 21 ilustra como os fatores de motivação 

devem ser trabalhados nas equipes de resolução de problemas.  
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Figura 21 - Programa de motivação para equipes de resolução de problemas 
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4.7 RESULTADOS SECUNDÁRIOS 

Além do objetivo primordial desta pesquisa, que é a elaboração dos programas de 

motivação para engenheiros de software, alguns outros resultados significativos 

puderam ser observados. Como estes resultados não fazem parte do escopo 

principal desta pesquisa, eles não foram aprofundados e nem tampouco foram 

utilizados durante a elaboração dos programas de desenvolvimento de motivação. 

No entanto, os resultados secundários são explorados a seguir por que apresentam 

informações relevantes para a elaboração de pesquisas futuras, e que podem vir a 

complementar os resultados desta. 

4.7.1  DISTRIBUIÇÃO DA MOTIVAÇÃO POR EQUIPES 

O primeiro resultado secundário que é possível apresentar com os dados da 

pesquisa de campo é a distribuição das forças de motivação pelas equipes. Esta 

distribuição é significativa, pois a partir dela é possível obter uma visão comparativa 

da atuação das forças motivacionais em diferentes equipes. Esta visão comparativa, 

por sua vez, é necessária para informar os gestores sobre a posição da sua equipe 

em relação às outras do mercado e, consequentemente, alertá-los sobre a 

necessidade de eventualmente investir num programa de desenvolvimento da 

motivação, específico para a sua equipe de engenheiros de software. 

Através da apuração da motivação real (Mr) dos indivíduos, é possível 

identificar a distribuição da motivação pelas equipes. O Gráfico 7, abaixo, exibe esta 

distribuição para cada equipe. Neste gráfico, As equipes estão dispostas em ordem 

da maior para a menor atuação da motivação real. A equipe E1 apresenta 100% dos 

seus componentes com a motivação real alta

 

ou muito alta e é considerada a 

mais motivada, enquanto a equipe E14, que apresenta 100% dos seus componentes 

com motivação baixa ou média , é considerada a menos motivada. As equipes 

com menos de cinco integrantes foram removidas desta visão.   
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Gráfico 7 - Distribuição da motivação (Mr) real nas equipes 

 

Fonte: Elaboração própria.  

Outra análise permitida pelos dados levantados é com relação à distribuição 

das forças de motivação (Fm) de cada fator, dentro das equipes. Esta análise 

permite determinar quais são as forças e fraquezas de cada equipe, guiando assim o 

foco do programa de desenvolvimento da motivação. O Quadro 30, abaixo, resume 

esta visão, demonstrando os fatores de motivação cuja força de motivação encontra-

se alta

 

ou muito alta , em mais de 50% dos componentes de cada equipe. As 

equipes com menos de cinco participantes também foram removidas desta análise, 

por não permitirem chegar a qualquer conclusão. 
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Quadro 30 - Equipes x Fatores de Motivação 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da pesquisa de campo. 

4.7.2  FORÇA DE INSATISFAÇÃO POR EQUIPES 

Outra informação relevante sobre as equipes é sobre a força de insatisfação 

individual (Fh) média. Extraída a partir da insatisfação das pessoas com os fatores 

higiênicos (definidos na pág. 51), esta força representa o potencial de aumento da 

motivação real de uma equipe sem necessariamente desenvolver um programa 

específico para motivação dos engenheiros, mas sim apenas através da 

higienização dos fatores considerados básicos para o trabalho. No Gráfico 8, a 

equipe E1 apresenta a menor força de insatisfação, enquanto a equipe E12 apresenta 

a maior força de insatisfação.   

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

 
F11

 
F12

 
F13

 
F14

 
F15

 
F16

 
F17

 
F18

 
F19

 
F20

 
E1 X X X  X X X X X X X X X X X X  X X X 

E2 X X X   X  X 

 
X   X X X  X X X X 

E3 

  

X X X 

 

X X X X X  X  X X  X X X 

E4 

 

X  X X 

  

X 

  

X   X X X X   X 

E5 

   

X  

 

X 

  

X       X X X 

 

E6 

 

X X X X 

 

X 

  

X        X  X 

E7 X     

     

X    X X X   X 

E8 X X    

     

X X X  X X    X 

E9 

   

X  X X X 

      

X X    

 

E10

        

X 

 

X          

 

E11

 

X     

     

X X        

 

E12

                     

E13

            

X        

 

E14

                

X  X  

 

* X : Mais da metade da equipe (>50%) está com força de motivação Alta

 

ou Muito Alta no fator. 
* Grifados aparecem os fatores não-gerenciáveis. 



 

102   

Gráfico 8 - Força de insatisfação individual média, por equipes 

 

Fonte: Elaboração própria 

Ao consultar o Gráfico 7, o Quadro 30 e o Gráfico 8, simultaneamente, é 

possível notar a situação confortável na qual se encontra a equipe E1. Por outro 

lado, a equipe E12 apresenta uma situação crítica: 93,54% da equipe com a 

motivação real (Mr) baixa ou média ; nenhum dos fatores de motivação satisfaz os 

componentes da equipe; e a sua força de insatisfação é a mais grave entre as 

pesquisadas. Uma análise mais profunda dos dados apresentados permitiria avaliar 

a existência de alguma relação entre o nível de motivação da equipe com problemas 

relacionados à produtividade, turn-over49 ou ainda com o sucesso geral dos projetos. 

Estes resultados secundários apontam para a real necessidade de alguns dos 

projetos analisados implementarem programas de motivação. As equipes E1, E2, E3 

e E4 apresentam níveis sustentáveis de motivação, pois mais de 50% dos seus 

colaboradores estão altamente motivados e consideram implementados mais de dez 

fatores de motivação. As equipes E5 e E7 apresentam suas equipes altamente 

motivadas, mas com o exercício de poucos fatores, o que pode levá-las a um 

declínio. A E6 apesar de implementar diversos fatores, é prejudicada pela alta 

insatisfação. Todas as outras equipes encontram-se desmotivadas.  

                                            

 

49 Termo utilizado no campo da administração para representar a rotatividade de funcionários. 
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4.8 RESUMO DO CAPÍTULO 

O propósito deste capítulo foi apresentar as informações resultantes dos dados 

originários da pesquisa de campo. Estes dados trazem um retrato da influência dos 

fatores motivacionais e higiênicos na população de engenheiros de software. E a 

partir da análise estatística destes dados, foi possível determinar a relevância 

sistêmica de cada um dos fatores de motivação, passo fundamental para a 

elaboração dos programas de motivação para equipes de software. 

No primeiro tópico foi apresentada a caracterização da população, que 

compreendeu 189 pessoas. Na sua maioria, pertencentes ao sexo masculino 

(81,48%) e com entre 21 e 30 anos de idade (78,48%), concentrada nos níveis 

técnico (ou superior em curso), graduado e pós-graduado (96,82%). O tempo em 

que as pessoas estão trabalhando no projeto varia de menos de seis meses a até 

mais de dois anos. E entre as funções, destacam-se os implementadores (42,86%). 

Em seguida, foi apresentada a categorização dos fatores de motivação de 

acordo com as suas características de manuseio, escopo de gestão e efeito na 

equipe. No tópico seguinte, apresentou-se a distribuição das forças de insatisfação e 

motivação real. Este capítulo abordou o resultado do teste de correlação entre os 

fatores motivacionais e ainda destacou a divergência existente entre a prática e a 

relevância destes fatores.  

De posse de todos estes dados, os programas de motivação foram elaborados 

e detalhados. Para atender ao requisito de adaptabilidade, foram considerados três 

programas de motivação, cada qual adequado a um tipo específico de equipe: tática, 

criativa ou de resolução de problemas. Tais programas de motivação constituíam-se 

no objetivo central desta pesquisa. 

Por fim, o último tópico deste capítulo apresenta alguns resultados secundários 

extraídos dos dados da pesquisa de campo. A força de motivação foi destrinchada, 

possibilitando a análise do posicionamento comparativo de cada equipe e a análise 

dos fatores atuantes em cada equipe. Com estas informações, os gestores podem 

avaliar a necessidade da implantação ou não de programas de motivação. Estes 

dados levantam possibilidades para relevantes estudos futuros. 
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5 CONCLUSÃO 

A administração da motivação no gerenciamento de equipes na engenharia de 

software é um tema que, apesar de ter a sua importância devidamente reconhecida 

pela academia e pela indústria, ainda encontra-se relegado. Através da implantação 

sistemática de práticas de gestão dos recursos humanos, diversos problemas 

relacionados ao fracasso de projetos de software poderiam ser combatidos. Mas a 

complexidade das variáveis sociais e humanas envolvidas neste tipo de estudo, faz 

com que as poucas pesquisas existentes nesta área assumam um caráter 

essencialmente teórico e de difícil interpretação para utilização prática dos gestores. 

O objetivo central desta pesquisa foi elaborar um conjunto de programas de 

desenvolvimento sistêmico da motivação para equipes de engenharia de software, 

que fossem adaptáveis, extensíveis, fundamentados na realidade específica dos 

engenheiros de software e com aplicabilidade prática. Para tanto, foi realizada uma 

pesquisa de campo que envolveu 235 profissionais de engenharia de software. A 

partir da pesquisa de campo foi possível obter um conjunto relevante de resultados 

estatísticos que foram capazes de apontar, inclusive, para a real necessidade da 

implantação destes programas de motivação em algumas equipes. 

Os programas foram desenvolvidos considerando que os fatores de motivação 

prioritários são aqueles de maior relevância sistêmica para a equipe, em detrimento 

dos considerados preferidos pelos componentes da equipe. E então, foi possível 

sugerir mapas de implementação para determinar, a partir de um conjunto de fatores 

de motivação, a ordem em que eles devem ser trabalhados por cada nível de escopo 

de gestão de projetos, e em diferentes tipos de equipes. De certo, esta pesquisa não 

se propunha a sugerir projetos específicos para desenvolvimento de cada fator, no 

entanto nada impede que este assunto seja tratado em pesquisas futuras. 

Entre as contribuições resultantes desta pesquisa, destacam-se o próprio 

pacote do estudo (composto pela seleção do referencial teórico, plano de trabalho, 

metodologia, instrumental de pesquisa, massa de dados e o relatório). Outras 

contribuições foram: 
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Uma compilação das características populacionais de 187 engenheiros 

de software em Recife-PE, que poderá servir como referencial para 

pesquisas futuras em engenharia de software experimental no mesmo 

contexto físico, social e cultural; 

 

O questionário definido para mensuração da motivação de engenheiros 

de software que, junto com o método especificado neste trabalho, pode 

servir como uma ferramenta genérica para mensuração da motivação. 

Tal ferramenta pode ser reutilizada facilmente em pesquisas futuras; 

 

Um quadro de classificação de fatores de higiene e fatores de 

motivação, ordenados de acordo com a sua valorização prática, por 

profissionais e empresas de software, bem como sua categorização por 

tipo de equipe, escopo de gestão e possibilidade de gerenciamento; 

 

A conclusão sobre o impacto dos fatores higiênicos na motivação real de 

engenheiros de software, visto que o tratamento dos fatores higiênicos 

pode levar supostamente a um aumento de 20% na motivação real 

destes engenheiros; 

 

A inovação proposta para o tratamento dos fatores motivacionais através 

da sua relevância sistêmica, ao invés da sua preferência, servindo como 

solução para o problema da interpretação da importância dos fatores, 

um problema recorrente em outras pesquisas; 

 

Os próprios programas de motivação, bem como o seu método de 

elaboração.  

Mas apesar de todo o rigor metodológico planejado, esta pesquisa apresenta 

algumas limitações. A principal delas está relacionada à propriedade de significância 

do conjunto de engenheiros pesquisado. Por não contar com nenhuma fonte de 

informações com dados confiáveis sobre a população geral, os resultados aqui 

consideram apenas a população de engenheiros de Recife-PE, estimada. 
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Outra limitação relevante é com respeito à avaliação dos impactos práticos da 

implantação destes programas de motivação em equipes reais, que não foi possível 

realizar por restrições de prazo e custo, mas futuramente poderá vir a ser realizada. 

Por fim, acredita-se que este trabalho é apenas o esforço inicial dentro de uma 

área de pesquisa que se abre progressivamente. A relevância acadêmica deste 

pode ser avaliada através da contribuição gerada para trabalhos futuros, para os 

quais se sugere: 

 

Utilizar o método de análise da motivação, elaborado nesta dissertação, 

para investigar a relação entre o grau de motivação das pessoas de uma 

equipe e a produtividade da equipe, ou o sucesso de projetos reais; 

 

Utilizar a massa de dados produzida para avaliar a correlação entre a 

motivação dos indivíduos e características de projetos, como tamanho, 

custo, duração, quantidade de pessoas envolvidas, etc. 

 

Aprofundar a investigação das relações de causa-consequência 

possivelmente existentes entre os fatores de motivação; 

 

Expandir os programas de desenvolvimento da motivação resultantes 

desta pesquisa, buscando incluir outros fatores de motivação não 

abordados nesta; 

 

Realizar estudos de caso práticos para investigar, em diferentes tipos de 

equipes, a variação da motivação causada pela implantação progressiva 

dos programas sugeridos, a fim de atestar a sua eficácia; 

 

Refazer este mesmo estudo, desta vez considerando uma população 

ainda maior do que a utilizada nesta, ou simplesmente utilizar técnicas 

estatísticas para avaliar o potencial de generalização desta; 

 

Separar o conjunto de fatores de motivação que atuam no âmbito 

individual dos que atuam no âmbito de equipe (consultar Chen e Kanfer, 

2006), e assim sugerir mais uma dimensão para os programas; 

 

Relacionar os programas de desenvolvimento da motivação com outros 

fatores humanos, como perfis de comportamento, perfis de 

personalidade, entre outros, buscando aumentar a sua abrangência; 

 

Selecionar um conjunto de técnicas operacionais para desenvolver a 

motivação individual em cada um dos fatores de motivação específicos. 



 

107  

REFERÊNCIAS 

ANDRADE, Roberto L. Os Aspectos Não-Financeiros da Motivação: Estudo de 

caso da Líder Comércio de Lubrificantes LTDA. Dissertação apresentada à Escola 

de Administração da Universidade Federal da Bahia para o curso de People 

Management Especialization, 2005/01. 

ANSI. PMI: Project Management Institute, Disponível em: <http://webstore.ansi.org/ 

FindStandards.aspx?Action=displaydept&DeptID=3158&Acro=PMI&DpName=Proje 

ct%20Management%20Institute>. Acessado em: 28 de Dez de 2008. 

BADOO, Nathan et al. Motivating Software Engineers: A theoretically reflective 

model. Paper supported by the UK's Engineering & Physical Sciences Research 

Council. UK, 2007. 

BATITUCCI, Márcio D. Equipes 100%: o Novo Modelo do Trabalho Cooperativo no 

3º Milênio. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2002. ISBN: 8534614407. 

BECKER, Melanie; BURNS-HOWEL, James; KYRIAKIDES, John. IS Team 

Effectiveness Factors and Performance. Empirical Research Reports, University 

of Cape Town, Faculty of Comerce, Information Systems Research. 2000.  

BEECHAM, Sarah et al. Motivation in Software Engineering: A systematic 

literature review. Information and Software Technology: Elsevier, v. 50, n. 860-878, 

2007.  

__________. The Motivation of Software Engineers: Developing a Rigorous and 

Usable Model. School of Computer Science. Faculty of Engineering and Information 

Sciences. University of Hertfordshire . Technical Report No: 458, 2007. 

Belbin, M.R. (1981) Management Teams: Why they succeed or Fail. Butterworth-

Heinemann Ltd. 

BORGES, Livia de O.; ALVES FILHO, Antônio. A mensuração da motivação e do 

significado do trabalho. Estudos de Psicologia 2001, Vol 6, Num. 2, pp.177-194. 

http://webstore.ansi.org/


 

108  

BOWDITCH, James L.; BUONO, Anthony F. Elementos de Comportamento 

Organizacional. Cengage Learning Editores, 2000. ISBN 8522101426. 

BRADLEY, John H.; HERBERT, Frederic J. The effect of personality type on team 

performance, Journal of Management Development, Vol. 16, No. 5, 1997, pp. 337-

353, MCB University Press. 

BUENO, Marcos. As Teorias de Motivação Humana e sua Contribuição para a 

Empresa Humanizada: um tributo a Abraham Maslow. Revista do Centro de 

Ensino Superior de Catalão - CESUC - Ano IV 

 

2002 

 

nº 06 - 1º Semestre. 

CAPRETZ, Luiz F. Personality types in software engineering. Int. J. Human-

Computer Studies 58, 2003. 207-214. 

CHEN, Gilad; KANFER, Ruth. Toward A Systems Theory Of Motivated Behavior 

In Work Teams. Research in Organizational Behavior: Elsevier, 2006 Vol. 27, 223

267. 

CLUTTERBUCK, David. Coaching the Team at Work. Nicholas Brealey Publishing, 

2007. ISBN: 1904838081. 

DeMARCO, Thom; LISTER, Timothy. Peopleware: Productive Projects and Teams. 

New York: Dorset House Publishing Co, ed. 2, 1999.  

DUBRIN, Andrew J. Fundamentos do comportamento organizacional. Cengage 

Learning Editores, 2003. ISBN: 8522103321. 

DRUCKER, Peter F. Management Challenges for the 21st Century. Butterworth-

Heinemann, 1999. 

FAA HUMAN FACTORS. Types of Teams. Team Performance Module. Disponível 

em: <http://www.hf.faa.gov/webtraining/TeamPerform/Team012.htm>. Acessado em: 

28 de Dez de 2008. 

FERNANDES, Aguinaldo A.; TEIXEIRA, Descartes de S. Fábrica de Software: 

implantação, gestão e operações. São Paulo: Atlas, 2004. ISBN: 8522436908. 

http://www.hf.faa.gov/webtraining/TeamPerform/Team012.htm>


 

109  

FRANÇA, A. César C. et al. A Qualitative Research on Software Projects Team 

Building. In: CONTECSI 

 
5ª International Conference on Technology and 

Information Systems, 2008, São Paulo.  

FRANÇA, A. César F.; da SILVA, Fabio Q. B. Um estudo sobre Relações entre 

Papéis Funcionais do RUP e o Comportamento Pessoal no Trabalho em Equipe 

em Fábricas de Software. In: III Workshop Um Olhar Sociotécnico sobre a 

Engenharia de Software 

 

WOSES, 2007, pp25-36. 

FREITAS, Sergiana; BELCHIOR, Arnaldo. Análise de Aspectos Motivacionais que 

podem Influenciar Atores no Processo de Software. In: II Workshop Um Olhar 

Sociotécnico sobre a Engenharia de Software 

 

WOSES, 2006. Disponível em: 

<http://www.cos.ufrj.br/~handrade/woses/woses2006/pdfs/09-Artigo09WOSES-

2006.pdf>. Acessado em: 28 de Dez de 2008. 

FÜRST, Sandra. Determining the Relationships Between Team Performance, 

Soft skills and Personality Types in HighTech Industry. Tese apresentada à 

Faculty of Business School, The human side of leading high-tech teams. 2004. 

GOLEMBIEWSKI, Robert T. Handbook of Organizational Behavior. Marcel 

Dekker: ed. 2, 2000, ISBN: 0824703936. 

GRAZIER, Peter. Team Basics: Types of Team. Team Problem Solver. Disponível 

em: < http://www.teambuildinginc.com/tps/020a.htm>. Acessado em: 28 de Dez de 

2008. 

GREEN, Thad B. Performance and Motivation Strategies for Today's Workforce: 

A Guide to Expectancy Theory Applications. Greenwood Publishing Group, 1992. 

ISBN: 0899306780. 

GROHMAN, Márcia Z. Novas Abordagens de Motivação no Trabalho: 

Identificação do Nível de Conhecimento e Utilização. Universidade Federal de Santa 

Maria, Santa Maria - RS. Projeto do Posto e de Sistema de Organização do Trabalho 

- Gerência de Pessoas, 1999. 

HALL, Tracy et al. Motivation Theory in Software Engineering. UK. ScholarOne 

Manuscript Central. 2007.  

http://www.cos.ufrj.br/~handrade/woses/woses2006/pdfs/09-Artigo09WOSES-
http://www.teambuildinginc.com/tps/020a.htm>


 

110  

HARRINGTON-MACKIN, Deborah. The Team Building Tool Kit: Tips, Tactics, and 

Rules for Effective Workplace Teams. AMACOM Div American Mgmt Assn, 1994. 

ISBN: 0814478263. 

HARVARD BUSINESS PRESS. Leading Teams: Expert Solutions to Everyday 

Challenges. Harvard Business Press, 2006. ISBN: 1422101843. 

HUGHES, Martin; Managing Cultural Diversity. Dissertação apresentada à 

Maastricht School Of Management para o curso de Mba Outreach Program In Egypt. 

Cairo: 2008. 

JAGGS, Louise. 75 per cent of IT professionals are considering changing jobs 

claims new survey. Skillsoft, 2006. Disponível em: 

<http://www.skillsoft.com/EMEA/news/15-Aug-06.asp >. Acessado em: 03 de Dez de 

2008. 

__________. IT pros more likely to suffer from stress, says new survey. Skillsoft, 

2006. Disponível em: <http://www.skillsoft.com/EMEA/news/19-May-06.asp>. 

Acessado em: 03 de Dez de 2008. 

KARN, John; COWLING, Tony. A Follow up Study of the Effect of Personality on 

the Performance of Software Engineering Teams. Proceedings of the 2006 

ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering (ISESE 06), 

Rio de Janeiro, Brazil, 2006 pp. 232-241,. 

KATZENBACH, Jon R.; SMITH Douglas K. The Wisdom of Teams: Creating the 

High-performance Organization. Harvard Business Press, 1993. ISBN: 0875843670. 

KJERULF, Alexander. Why Motivation by Pizza Doesn t Work.  Chief Hapiness 

Office. Disponível em: < http://positivesharing.com/2006/12/why-motivation-by-pizza-

doesnt-work/>. Acessado em: 28 de Dez de 2008. 

KOSCIANSKI, André;SOARES, Michel dos S. Qualidade de Software. Novatec, Ed. 

2, 2007.  

KROLL, Per; KRUCHTEN, Philippe; The Rational Unified Process Made Easy: A 

Practitioner's Guide to the RUP. Addison-Wesley, 2003. ISBN: 0321166094. 

http://www.skillsoft.com/EMEA/news/15-Aug-06.asp
http://www.skillsoft.com/EMEA/news/19-May-06.asp>
http://positivesharing.com/2006/12/why-motivation-by-pizza-
doesnt-work/>


 

111  

LARSON, Carl E. Teamwork: What Must Go Right, what Can Go Wrong. Sage 

Publications, 1989. ISBN: 0803932901. 

LATHAM, Gary P.. Work Motivation: History, Theory, Research, and Practice. 

Foundations For Organizational Science. Sage Publications, 2006.  ISBN: 

0761920188. 

LETTICE, Fiona; McCRACKEN, Martin. Team performance management: a review 

and look forward. Team Performance Management Vol. 13 No. 5/6, 2007 pp. 148-

159. Emerald Group Publishing Limited 1352-7592. DOI 

10.1108/13527590710831855. 

LISBOA, Teresinha C. Gestão em Recursos Humanos. In: Gestão Estratégica para 

a Liderança em Empresas de Serviço Privadas e Públicas. Nobel, 2005. ISBN: 

8521313063. 

LUCENA, Evisson F. Um Estudo sobre Critérios de Formação de Equipes e seus 

Impactos no Desempenho dos Projetos de Software. Dissertação de mestrado 

apresentada ao Centro de Informática da UFPE, 2009. 

MAITLAND, Iain. Como motivar pessoas; tradução Pedro Marcelo Sá de Oliveira e 

Giorgio Cappelli 

 

São Paulo: Nobel, 2000. Título original: Motivating people (1995). 

ISBN 85-213-0968-6. 

MARCONI, Marina de A.; LAKATOS, Eva M. Metodologia Científica. 3ª ed. Atlas, 

2004. ISBN: 8522437998. 

NEUMAN, George A.; WAGNER, Stephen H.; CHRISTIANSEN, Neil D. The 

Relationship Between Work-Team Personality Composition and the Job 

Performance of Teams. Group & Organization Management, Vol. 24 No. 1, March 

1999 28-45. 

OLIVEIRA, Silvio L. de. Sociologia das organizações: uma análise do homem e 

das empresas no ambiente competitivo. Cengage Learning Editores, Ed 3, 2002. 

ISBN 8522101760. 



 

112  

OREG, Shaul; NOV, Oded. Exploring motivations for contributing to open 

source initiatives: The roles of contribution context and personal values. Computer 

in Human Behavior: Elsevier, v. 24, n. 2055-2073, 2008.  

PMI, Um Guia Do Conjunto De Conhecimentos em Gerenciamento De Projetos 

(Guia PMBOK), Project Management Institute, 2005, ISBN 1930699743, 388p. 

PMI. Provider Profile for SkillSoft Corporation. Disponível em: < 

http://sparky.occe.ou.edu/pmi/php/profilebox2.php?pass=1008&id=1>. Acessado em: 

28 de Dez de 2008. 

PRIBERAM Informática. Dicionário UNIVERSAL da Língua Portuguesa On-Line. 

Disponível em: <http://www.priberam.pt/dlpo/dlpo.aspx>. Acessado em: 28 de Dez 

de 2008. 

PRITCHARD, Robert; ASHWOOD, Elissa. Managing Motivation: A Manager's 

Guide to Diagnosing and Improving Motivation. CRC Press, 2008. ISBN: 

1841697893. 

PORTO DIGITAL. Disponível em: <http://www.portodigital.org/>. Acessado em: 28 

de Dez de 2008. 

REA, Louis M; PARKER, Richard A. Metodologia de pesquisa: do planejamento à 

execução. Cengage Learning Editores, 2002. ISBN: 8522102163. 

SALGADO, Léo. Motivação no Trabalho. Rio de Janeiro: Qualitymark 2005. 

SCHOLTES, Peter R.; JOINER, Brian L.; STREIBEL, Barbara J. The Team 

Handbook. Oriel Incorporated, 2003. ISBN: 1884731260. 

SEI. People Capability Maturity Model® (P-CMM®) Version 2.0. Technical Report, 

2001. Disponível em: <http://www.sei.cmu.edu/cmm-p/version2/ >. Acessado em: 28 

de Dez de 2008. 

__________. The Team Software ProcessSM (TSPSM). Technical Report, 2000. 

Disponível em: <http://www.sei.cmu.edu/publications/documents/00reports/ 

00tr022.html>. Acessado em: 28 de Dez de 2008. 

http://sparky.occe.ou.edu/pmi/php/profilebox2.php?pass=1008&id=1>
http://www.priberam.pt/dlpo/dlpo.aspx>
http://www.portodigital.org/>
http://www.sei.cmu.edu/cmm-p/version2/
http://www.sei.cmu.edu/publications/documents/00reports/


 

113  

__________. Overview of Team Software Process and Personal Software 

Process: What Is Personal Software Process (PSP)? Disponível em: 

<http://www.sei.cmu.edu/tsp/index.html>. Acessado em: 28 de Dez de 2008. 

SELLTIZ; WRIGHTSMAN; COOK. Métodos de Pesquisa nas Relações Sociais: 

Medidas na Pesquisa Social. Org. Louise Kidder; José Roberto Malufe; Bernardete 

A. Gatti. Vol. 2, 4ª ed. São Paulo: Editora Pedagógica Universitária, 1987. 

__________. Métodos de Pesquisa nas Relações Sociais: Análise de Resultados. 

Org. Louise Kidder; José Roberto Malufe; Bernardete A. Gatti. Vol. 3, 4ª ed. São 

Paulo: Editora Pedagógica Universitária, 1987. 

SENIOR, Barbara; SWAILES, Stephen. The dimensions of management team 

performance: a repertory grid study. International Journal of Productivity and 

Performance Management Vol. 53 No. 4, 2004, pp. 317-333. Emerald Group 

Publishing Limited 1741-0401. DOI 10.1108/17410400410533908. 

SHARP, Hellen et al. Models of motivation in software engineering. Information 

and Software Technology: Elsevier, 2008.  

SKILLSOFT. Why Talent Walks Out the Door; Nigel Paine. Disponível em: < 

http://www.skillsoft.com/online/skillsoft/form.asp?docnm=Why%20Talent%20Walks%

20Out%20the%20Door#URL=http://www.skillsoft.com/infocenter/whitepapers/docum

ents/Why_Talent_Walks_Out_the_Door.pdf>. Acessado em: 28 de Dez de 2008. 

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. ed 8. Tradução: Selma Shin 

Shimizu Melkinoff, Reginaldo Arakaki, Edilson de Andrade Barbosa. São Paulo: 

Pearson Addison-Wesley, 2007. 

SOTO, Eduardo; MARRAS, Jean Pierre. Comportamento organizacional: o 

impacto das emoções. Traduzido de Comportamiento organizacional: impacto de las 

emociones. Cengage Learning Editores, 2002. ISBN: 8522102732. 

STANDISH Group, The. CHAOS Report. 1995. 

STEVENS, Todd K. The Effects of Roles and Personality Characteristics on 

Software Development Team Effectiveness. Dissertação submetida à Faculty of 

http://www.sei.cmu.edu/tsp/index.html>
http://www.skillsoft.com/online/skillsoft/form.asp?docnm=Why%20Talent%20Walks%
20Out%20the%20Door#URL=http://www.skillsoft.com/infocenter/whitepapers/docum
ents/Why_Talent_Walks_Out_the_Door.pdf>


 

114  

Virginia Polytechnic Institute and State University (Doutorado em Ciência da 

Computação). Blacksburg, Virginia 1998. 

SWAMIDASS, Paul M.. Innovations in Competitive Manufacturing. AMACOM Div 

American Mgmt Assn, 2002. ISBN: 0814471404. 

TARRICONE, Pina; LUCA, Joe. Successful teamwork: A case study. Higher 

Education Research and Development Society of Australasia - HERDSA conference 

2002 proceedings pp640-646. 

TENÓRIO, Fernando Guilherme. Gestão de ONGs: principais funções gerenciais. 

Fundação Getúlio Vargas. FGV Editora, 1997. ISBN 8522502234. 

TODOROV, João C.; MOREIRA, Márcio B. O Conceito de Motivação na 

Psicologia. Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva. 2005, Vol. 

VII, nº 1, 119-132. ISSN 1517-5545. 

TRENT, Robert F. Planning to use work teams effectively. Team Performance 

Management: an international journal Vol. 9 No. ¾, 2003 pp. 50-58. MCB University 

Press Limited 1352-7592. 

WAINER, Jacques. Métodos de Pesquisa Quantitativa e Qualitativa para a 

Ciência da Computação. In: Atualização em Informática. Org: Tomasz Kowaltowski; 

Karin Breitman. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio; Porto Alegre: Sociedade Brasileira de 

Computação, 2007, pp221-262. 

WU, Chorng-Guang; GERLACH, James; YOUNG, Clifford. An empirical analysis of 

open source software developers motivations and continuance intentions. 

Information and Management: Elsevier, v. 44, n. 253-262, 2007.  



 

115            

APÊNDICE  



 

116  

APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO DE MENSURAÇÃO DA MOTIVAÇÃO ESTIMADA 

(GERENCIAL) 

Projeto

 

As Influências do Comportamento e da Personalidade na Construção e 

Desenvolvimento de Equipes de Software. 

Sub-Projeto

 

Estudos de caso sobre a motivação como ferramenta de gerenciamento de 

pessoas na Engenharia de Software. 

Fase

 

Pesquisa de Campo 

Atividade

 

Pesquisa de campo sobre a influência de antecedentes motivacionais sobre os 

engenheiros de software. 

Tarefa

 

Coleta de Dados 

Documento

 

QMeMo - Questionário para Mensuração da Motivação 

Referência

 

QMeMo 12 2008 Gerencial 

Autor

 

Alberto César C. França 

Data

 

27/11/2008 

Revisões

   



 

117  

SOBRE O DOCUMENTO 

Este questionário é direcionado a gerentes de projeto de engenharia de software. O seu objetivo é 

coletar de forma estruturada informações sobre a opinião dos gerentes em relação à importância 

dada aos diversos aspectos que podem influenciar na motivação da sua equipe para o trabalho. 

O questionário é estruturado em quatro partes: 

Parte I -  Dados do Entrevistado: informações gerais sobre o gerente de projeto entrevistado. 

Parte II -  Caracterização Geral do Projeto: informações gerais sobre a duração, tamanho, 

quantidade de pessoas, e outras. 

Parte III -  Sobre as condições de trabalho: informações relacionadas ao ambiente e às condições 

básicas de trabalho oferecidas pela empresa. 

Parte IV -  Fatores motivacionais: avaliação do entrevistado sobre os fatores motivacionais 

presentes em seu ambiente de trabalho, bem como sobre a importância deles. 

SIGILO DAS INFORMAÇÕES 

As informações pessoais da Identificação do Entrevistado serão tratadas como sigilosas e não serão 

reveladas sem autorização prévia e por escrito do entrevistado. As Informações da Parte 2 serão 

processadas e apresentadas no trabalho de dissertação e em artigos científicos de forma agregada 

ou isoladamente sem a identificação da fonte. 

AGRADECIMENTOS 

O orientador da pesquisa, Prof. Fabio Q. B. da Silva, e o aluno de mestrado Alberto César C. França 

agradecem antecipadamente a sua participação. Os resultados desta atividade da pesquisa serão 

divulgados a todos os entrevistados. 

CITAÇÕES DOS ENTREVISTADOS 

Os nomes dos entrevistados poderão ser citados, de forma conjunta ou isoladamente, em 

agradecimentos na dissertação de mestrado e em artigos científicos. Caso você não queira que seja 

feita citações de seu nome, marque o quadro abaixo.  

Não citar meu nome em publicações ou trabalhos relativos a esta pesquisa. 
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PARTE I - DADOS DO ENTREVISTADO 

Nome:  

   
Nome em Citações:  

   

E-Mail:  

 

Desejo ser informado sobre os resultados desta pesquisa 

  

Telefone:  

 

Convencional 

 

Celular 

  

Empresa:

     

Projeto:

     

Função:

      

Sexo:

  

Masculino 

 

Feminino   

Faixa Etária:

   

Até 20 anos 

 

21 a 25 anos 

 

26 a 30 anos 

 

31 a 35 anos 

 

36 a 40 anos 

 

Acima de 41 anos  

Formação:

   

Ensino Médio 

 

Técnico / Superior incompleto 

 

Superior completo 

 

Especialização / Mestrado 

 

Doutorado / Pós-Doutorado 
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PARTE II 

 
CARACTERIZAÇÃO GERAL DO PROJETO 

Q 01.  Quantas pessoas fazem parte da 

equipe do projeto? 

 

1 a 6 pessoas 

 

7 a 20 pessoas 

 

21 a 50 pessoas 

 

51 a 100 pessoas 

 

Mais de 100 pessoas 

Q 02.  Como está distribuída fisicamente a 

equipe do projeto? 

 

Mesma sala 

 

Mesmo prédio, em salas diferentes 

 

Mesma cidade, prédios diferentes 

 

Mesma cidade, empresas diferentes 

 

Cidades diferentes 

 
Q 03.  Qual o custo total do Projeto? 

 

Até R$50.000,00 

 

Entre R$50.000,00 e R$150.000,00 

 

Entre R$150.000,00 e R$1.000.000,00 

 

Entre R$1.000.000,00 e R$3.000.000,00 

 

Mais de R$3.000.000,00 

Q 04.  Qual a duração do Projeto? 

 

Até 6 meses 

 

Entre 6 meses e 1 ano 

 

Entre 1 ano e 2 anos 

 

Entre 2 anos e 5 anos 

 

Mais de 5 anos   

Q 05. 

 

Sobre o aproveitamento e a produtividade

 

geral das pessoas

 

no projeto, qual das 

alternativas abaixo melhor representa a sua opinião? 

 

Acredito que as pessoas estão sendo cobrados para produzir mais do que são capazes 

 

Acredito que as pessoas estão produzindo plenamente o seu melhor 

 

Acredito que as pessoas poderiam produzir melhor, se houvessem os recursos 

necessários 

 

Acredito que as pessoas estão completamente subutilizadas neste projeto 

  

Q 06. 

 

De acordo com o que acontece no seu projeto, enumere de 1 (menos importante)  a 3 

(mais importante) o grau de importância dos itens abaixo: 

(       ) Reter as pessoas na equipe 

(       ) Atingir o máximo de produtividade 

(       ) Cumprir os prazos e compromissos do projeto 
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PARTE III 

 
SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

Em cada uma das questões abaixo, marque a alternativa que melhor representa a sua opinião. 

 
Discordo Concordo 

Parcialmente

 
Concordo

 

Q 07.  Minha equipe é capaz de atingir um bom 

desempenho com as condições físico-ambientais 

que a empresa oferece (infraestrutura, 

temperatura, iluminação, etc.). 

   

Q 08.  Minha equipe é capaz de atingir um bom 

desempenho com o ambiente tecnológico que a 

empresa oferece (máquinas, recursos, rede, 

etc.). 

   

Q 09.  A empresa oferece um salário-base competitivo 

em relação ao mercado local para os membros 

da minha equipe. 

   

Q 10.  A empresa oferece todos os benefícios 

trabalhistas previstos em lei para os membros da 

minha equipe. 

   

Q 11.  As atividades que são atribuídas aos membros da 

minha equipe têm estimativas realistas, prazos 

realistas e metas atingíveis. 

   

Q 12.  Todas as pessoas da minha equipe são tratadas 

igualitariamente. 
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PARTE IV 

 
FATORES MOTIVACIONAIS 

Dentro do projeto

 
que você gerencia...

 
Nunca Às Vezes Sempre 

Q 13.  ...é possível trabalhar em equipe? 

   

Q 14.  ...é possível exercitar as boas práticas da engenharia de 
software? 

   

Q 15.  ...é possível vivenciar todo o ciclo de vida de um 
projeto? 

   

Q 16.  ...a rotina pode ser constantemente alterada? 

   

Q 17.  ...é possível executar trabalhos desafiadores? 

   

Q 18.  ...é possível atuar na resolução de problemas? 

   

Q 19.  ...é possível experimentar coisas novas? 

   

Q 20.  ...é possível exercitar a criatividade? 

   

Q 21.  ...é possível desenvolver produtos que beneficiem as 
vidas de outras pessoas? 

   

Q 22.  ...é possível participar das tomadas de decisão? 

   

Q 23.  ...é possível manter o equilíbrio entre o trabalho e a vida 
pessoal? 

   

Q 24.  ...é possível/permitido participar de cursos de 
capacitação profissional? 

   

Q 25.  ...é possível desempenhar de forma completa as suas 
habilidades? 

   

Q 26.  ...é possível receber feedback individual a cada trabalho 
realizado? 

   

Q 27.  ...é possível concorrer a recompensas e incentivos 
financeiros? 

   

Q 28.  ...é possível concorrer a promoções de cargo/função? 

   

Q 29.  ...é possível assumir responsabilidades 
(Empowerement)? 

   

Q 30.  ...é possível ser alocado de acordo com as suas 
preferências pessoais? 

   

Q 31.  ...é possível ter autonomia para gerenciar as suas 
tarefas? 

   

Q 32.  ...é possível dizer que você trabalhar numa empresa 
reconhecidamente de sucesso? 
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Atualmente, as pessoas que você gerencia...

 
Não 

Não 

Mas acredito 
que irão, no 

futuro 

Sim 

Q 33.  ...trabalham em equipe? 

   

Q 34.  ...exercitam boas práticas de engenharia de 
software? 

   

Q 35.  ...vivenciam todo o ciclo de vida de um projeto? 

   

Q 36.  ...alteram a rotina constantemente? 

   

Q 37.  ...realizam trabalhos desafiadores? 

   

Q 38.  ...atuam na resolução de problemas? 

   

Q 39.  ...experimentam coisas novas? 

   

Q 40.  ...exercitam a criatividade? 

   

Q 41.  ...acreditam que desenvolvem produtos que 
beneficiam as vidas de outras pessoas? 

   

Q 42.  ...participam das tomadas de decisão? 

   

Q 43.  ...conseguem manter o equilíbrio entre o trabalho e a 
vida pessoal? 

   

Q 44.  ...participam ou já participaram de cursos de 
capacitação profissional oferecidos/incentivados 
pela empresa? 

   

Q 45.  ...desempenham de forma completa as suas 
habilidades? 

   

Q 46.  ...recebem feedback individual a cada trabalho 
realizado? 

   

Q 47.  ...recebem recompensas e incentivos financeiros? 

   

Q 48.  ...alguém vai ser promovido de cargo/função? 

   

Q 49.  ...assumem responsabilidades (Empowerement)? 

   

Q 50.  ...estão alocados de acordo com as preferências 
pessoais? 

   

Q 51.  ...gerenciam as suas próprias tarefas? 

   

Q 52.  ...acreditam que a sua empresa é uma empresa de 
sucesso? 
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Na sua opinião, qual o grau de importância dos itens 

abaixo, para a garantia da satisfação no trabalho 

das pessoas da sua equipe?  

Pouco 

Importante 
Importante 

Muito 

Importante 

Q 53.  Trabalhar em equipe; 

   

Q 54.  Executar boas práticas de engenharia de 
software; 

   

Q 55.  Vivenciar todo o ciclo de vida de um projeto; 

   

Q 56.  Mudar constantemente de rotina; 

   

Q 57.  Encarar trabalhos desafiadores; 

   

Q 58.  Resolver problemas; 

   

Q 59.  Experimentar coisas novas; 

   

Q 60.  Exercitar a criatividade; 

   

Q 61.  Desenvolver produtos que beneficiam a vida de 
outras pessoas; 

   

Q 62.  Participar das tomadas de decisão; 

   

Q 63.  Manter o equilíbrio entre o trabalho e a vida 
pessoal; 

   

Q 64.  Participar de cursos de capacitação profissional;

    

Q 65.  Desempenhar de forma completa as suas 
habilidades; 

   

Q 66.  Receber feedback individual a cada trabalho 
realizado; 

   

Q 67.  Concorrer a recompensas e incentivos 
financeiros; 

   

Q 68.  Concorrer a promoções de cargo/função; 

   

Q 69.  Assumir responsabilidades (Empowerement); 

   

Q 70.  Ser alocado de acordo com as suas 
preferências pessoais; 

   

Q 71.  Ter autonomia para gerenciar as suas tarefas; 

   

Q 72.  Trabalhar numa empresa reconhecidamente de 
sucesso; 
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APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO DE MENSURAÇÃO DA MOTIVAÇÃO 

Projeto

 
As Influências do Comportamento e da Personalidade na Construção e 

Desenvolvimento de Equipes de Software. 

Sub-Projeto

 

Estudos de caso sobre a motivação como ferramenta de gerenciamento de pessoas 

na Engenharia de Software. 

Fase

 

Pesquisa de Campo 

Atividade

 

Pesquisa de campo sobre a influência de antecedentes motivacionais sobre os 

engenheiros de software. 

Tarefa

 

Coleta de Dados 

Documento

 

QMeMo - Questionário para Mensuração da Motivação 

Referência

 

QMeMo 12 2008 Individual 

Autor

 

Alberto César C. França 

Data

 

27/11/2008 

Revisões
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SOBRE O DOCUMENTO 

Este questionário é direcionado a profissionais de engenharia de software. O seu objetivo é coletar de 

forma estruturada informações sobre a opinião dos profissionais em relação à importância dada aos 

diversos aspectos que podem influenciar na sua motivação para o trabalho. 

O questionário é estruturado em quatro partes: 

Parte I -  Dados do Entrevistado: informações gerais sobre o profissional entrevistado. 

Parte II -  Sobre a sua atuação no projeto: informações sobre a participação do entrevistado e a 

sua percepção em relação ao seu aproveitamento e à sua produtividade; 

Parte III -  Sobre as condições de trabalho: informações relacionadas ao ambiente e às condições 

básicas de trabalho oferecidas pela empresa; 

Parte IV -  Fatores motivacionais: avaliação do entrevistado sobre os fatores motivacionais 

presentes em seu ambiente de trabalho, bem como sobre a importância deles; 

SIGILO DAS INFORMAÇÕES 

As informações pessoais da Identificação do Entrevistado serão tratadas como sigilosas e não serão 

reveladas sem autorização prévia e por escrito do entrevistado. As Informações da Parte 2 serão 

processadas e apresentadas no trabalho de dissertação e em artigos científicos de forma agregada 

ou isoladamente sem a identificação da fonte. 

AGRADECIMENTOS 

O orientador da pesquisa, Prof. Fabio Q. B. da Silva, e o aluno de mestrado Alberto César C. França 

agradecem antecipadamente a sua participação. Os resultados desta atividade da pesquisa serão 

divulgados a todos os entrevistados. 

CITAÇÕES DOS ENTREVISTADOS 

Os nomes dos entrevistados não serão citados em nenhuma circunstância, garantindo total 

confidencialidade sobre o seu nome e as respostas individuais preenchidas neste questionário. 

Porém, a sua participação será devidamente agradecida, de forma conjunta, na dissertação de 

mestrado e em artigos científicos.   
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PARTE I - DADOS DO ENTREVISTADO  

Empresa:

     

Projeto:

     

Função:

      

Sexo:

  

Masculino 

 

Feminino   

Faixa Etária:

   

Até 20 anos 

 

21 a 25 anos 

 

26 a 30 anos 

 

31 a 35 anos 

 

36 a 40 anos 

 

Acima de 41 anos  

Formação:

   

Ensino Médio 

 

Técnico / Superior incompleto 

 

Superior completo 

 

Especialização / Mestrado 

 

Doutorado / Pós-Doutorado 
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PARTE II - SOBRE A SUA ATUAÇÃO NO PROJETO 

Q 01. 

 
Há quanto tempo você atua neste projeto?

  
Entrei neste projeto há menos de 6 meses 

 
Estou neste projeto há mais de 6 meses e menos de 1 ano 

 

Estou neste projeto há mais de 1 ano e menos de 2 anos 

 

Estou neste projeto há mais de 2 anos 

  

Q 02. 

 

Sobre o seu aproveitamento e sua produtividade

 

no projeto, qual das alternativas 

abaixo melhor representa a sua opinião? 

 

Acredito estar sendo cobrado para produzir mais do que sou capaz 

 

Acredito estar produzindo plenamente o meu melhor 

 

Acredito que ainda poderia produzir um pouco melhor, se houvessem os recursos 

necessários 

 

Acredito estar completamente subutilizado neste projeto 

  

Q 03. 

 

Com relação aos prazos das entregas do projeto, qual das alternativas abaixo melhor 

descreve a sua percepção? 

 

Os prazos são sempre cumpridos 

 

Os prazos são eventualmente renegociados 

 

Na maioria das vezes o prazo precisa ser renegociado 

 

Os prazos nunca são cumpridos 
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PARTE III 

 
SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

Em cada uma das questões abaixo, marque a alternativa que melhor representa a 

sua opinião. 

 
Discordo Concordo 

Parcialmente 
Concordo 

Q 04.  Sou capaz de atingir um bom 

desempenho com as condições físico-

ambientais que a empresa me oferece 

(infraestrutura, temperatura, iluminação, 

etc.). 

   

Q 05.  Sou capaz de atingir um bom 

desempenho com o ambiente 

tecnológico que a empresa me oferece 

(máquinas, recursos, rede, etc.). 

   

Q 06.  A empresa me oferece um salário-base 

competitivo em relação ao mercado 

local. 

   

Q 07.  A empresa me oferece todos os 

benefícios trabalhistas previstos em lei. 

   

Q 08.  As atividades que me são atribuídas 

têm estimativas realistas, prazos 

realistas e metas atingíveis. 

   

Q 09.  Todas as pessoas da minha equipe são 

tratadas igualitariamente. 
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PARTE IV 

 
FATORES MOTIVACIONAIS 

Na função que você atua no projeto...

 
Nunca Às Vezes Sempre 

Q 10.  ...é possível trabalhar em equipe? 

   
Q 11.  ...é possível exercitar as boas práticas da 

engenharia de software? 

   

Q 12.  ...é possível vivenciar todo o ciclo de vida 
de um projeto? 

   

Q 13.  ...a rotina pode ser constantemente 
alterada? 

   

Q 14.  ...é possível executar trabalhos 
desafiadores? 

   

Q 15.  ...é possível atuar na resolução de 
problemas? 

   

Q 16.  ...é possível experimentar coisas novas? 

   

Q 17.  ...é possível exercitar a criatividade? 

   

Q 18.  ...é possível desenvolver produtos que 
beneficiem as vidas de outras pessoas? 

   

Q 19.  ...é possível participar das tomadas de 
decisão? 

   

Q 20.  ...é possível manter o equilíbrio entre o 
trabalho e a vida pessoal? 

   

Q 21.  ...é possível/permitido participar de cursos 
de capacitação profissional? 

   

Q 22.  ...é possível desempenhar de forma 
completa as suas habilidades? 

   

Q 23.  ...é possível receber feedback individual a 
cada trabalho realizado? 

   

Q 24.  ...é possível concorrer a recompensas e 
incentivos financeiros? 

   

Q 25.  ...é possível concorrer a promoções de 
cargo/função? 

   

Q 26.  ...é possível assumir responsabilidades 
(Empowerement)? 

   

Q 27.  ...é possível ser alocado de acordo com 
as suas preferências pessoais? 

   

Q 28.  ...é possível ter autonomia para gerenciar 
as suas tarefas? 

   

Q 29.  ...é possível dizer que você trabalhar 
numa empresa reconhecidamente de 
sucesso? 

    



 

131   

Atualmente, no seu projeto...

 
Não 

Não 

Mas acredito 
que irei, no 

futuro 

Sim 

Q 30.  ...você trabalha em equipe? 

   

Q 31.  ...você exercita boas práticas de engenharia de 
software? 

   

Q 32.  ...você vivencia todo o ciclo de vida de um 
projeto? 

   

Q 33.  ...você altera sua rotina constantemente? 

   

Q 34.  ...você realiza trabalhos desafiadores? 

   

Q 35.  ...você atua na resolução de problemas? 

   

Q 36.  ...você experimenta coisas novas? 

   

Q 37.  ...você exercita a criatividade? 

   

Q 38.  ...você acredita que desenvolve produtos que 
beneficiam as vidas de outras pessoas? 

   

Q 39.  ...você participa das tomadas de decisão? 

   

Q 40.  ...você consegue manter o equilíbrio entre o 
trabalho e a vida pessoal? 

   

Q 41.  ...você participa ou já participou de cursos de 
capacitação profissional? 

   

Q 42.  ...você acredita que desempenha de forma 
completa as suas habilidades? 

   

Q 43.  ...você recebe feedback individual a cada 
trabalho realizado?

    

Q 44.  ...você acredita que vai receber recompensas e 
incentivos financeiros? 

   

Q 45.  ...você acredita que vai ser promovido de 
cargo/função? 

   

Q 46.  ...você assume responsabilidades 
(Empowerement)? 

   

Q 47.  ...você está alocado de acordo com as suas 
preferências pessoais? 

   

Q 48.  ...você gerencia as suas próprias tarefas? 

   

Q 49.  ...você acredita que a sua empresa é uma 
empresa de sucesso? 
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Na sua opinião, qual o grau de importância dos 

itens abaixo, para a garantia da sua satisfação 

no trabalho?  

Pouco 

Importante 
Importante 

Muito 

Importante 

Q 50.  Trabalhar em equipe; 

   

Q 51.  Executar boas práticas de engenharia de 
software; 

   

Q 52.  Vivenciar todo o ciclo de vida de um 
projeto; 

   

Q 53.  Mudar constantemente de rotina; 

   

Q 54.  Encarar trabalhos desafiadores; 

   

Q 55.  Resolver problemas; 

   

Q 56.  Experimentar coisas novas; 

   

Q 57.  Exercitar a criatividade; 

   

Q 58.  Desenvolver produtos que beneficiam a 
vida de outras pessoas; 

   

Q 59.  Participar das tomadas de decisão; 

   

Q 60.  Manter o equilíbrio entre o trabalho e a vida 
pessoal;

    

Q 61.  Participar de cursos de capacitação 
profissional; 

   

Q 62.  Desempenhar de forma completa as suas 
habilidades; 

   

Q 63.  Receber feedback individual a cada 
trabalho realizado; 

   

Q 64.  Concorrer a recompensas e incentivos 
financeiros; 

   

Q 65.  Concorrer a promoções de cargo/função; 

   

Q 66.  Assumir responsabilidades 
(Empowerement); 

   

Q 67.  Ser alocado de acordo com as suas 
preferências pessoais;

    

Q 68.  Ter autonomia para gerenciar as suas 
tarefas; 

   

Q 69.  Trabalhar numa empresa 
reconhecidamente de sucesso; 
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APÊNDICE C 

NORMAS PARA INTERPRETAÇÃO DA FORÇA DE MOTIVAÇÃO  

Variáveis 

Interpretação da Força Motivacional 

Baixa 

(0-33% da 
população) 

Média 

(33-66% da 
população) 

Alta 

(66-85% da 
população) 

Muito Alta 

(85-100% da 
população) 

F1 0,000 a 0,417 0,418 a 0,833 0,834 a 0,917 0,918 a 1,000 

F2 0,000 a 0,154 0,155 a 0,417 0,418 a 0,750 0,751 a 1,000 

F3 0,000 a 0,042 0,043 a 0,258 0,259 a 0,667 0,668 a 1,000 

F4 0,000 a 0,021 0,022 a 0,125 0,126 a 0,308 0,309 a 1,000 

F5 0,000 a 0,171 0,172 a 0,425 0,426 a 0,750 0,751 a 1,000 

F6 0,000 a 0,300 0,301 a 0,667 0,668 a 0,917 0,918 a 1,000 

F7 0,000 a 0,183 0,184 a 0,375 0,375 a 0,750 0,751 a 1,000 

F8 0,000 a 0,188 0,189 a 0,417 0,417 a  0,750 0,751 a 1,000 

F9 0,000 a 0,229 0,230 a 0,500 0,501 a 0,833 0,834 a 1,000 

F10 0,000 a 0,085 0,086 a 0,250 0,251 a 0,683 0,684 a 1,000 

F11 0,000 a 0,425 0,426 a 0,833 0,834 a 0,917 0,918 a 1,000 

F12 0,000 a 0,150 0,151 a 0,417 0,418 a 0,683 0,684 a 1,000 

F13 0,000 a 0,113 0,114 a 0,333 0,334 a 0,750 0,751 a 1,000 

F14 0,000 a 0,085 0,086 a 0,342 0,343 a 0,600 0,601 a 1,000 

F15 0,000 a 0,007 0,008 a 0,042 0,042 a 0,229 0,230 a 1,000 

F16 0,000 a 0,009 0,010 a 0,115 0,116 a 0,333 0,334 a 1,000 

F17 0,000 a 0,150 0,151 a 0,458 0,459 a 0,750 0,751 a 1,000 

F18 0,000 a 0,085 0,086 a 0,250 0,251 a 0,458 0,459 a 1,000 

F19 0,000 a 0,125 0,126 a 0,375 0,376 a 0,683 0,684 a 1,000 

F20 0,000 a 0,133 0,134 a 0,458 0,459 a 0,917 0,918 a 1,000 

Mp 0,000 a 0,236 0,237 a 0,370 0,371 a 0,517 0,518 a 1,000 

Mr 0,000 a 0,207 0,208 a 0,349 0,350 a 0,490 0,491 a 1,000 

Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa de campo.   
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ANEXOS 
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ANEXO I 

 
TABELA DE REFERÊNCIA DO QUI-QUADRADO 

gl/P

 
99,0%

 
95,0%

 
90,0%

 
80,0%

 
70,0%

 
50,0%

 
30,0%

 
20,0%

 
10,0%

 
5,0% 2,0% 1,0% 0,1% 

1

 
0,00

 
0,00

 
0,02

 
0,06

 
0,15

 
0,46

 
1,07

 
1,64

 
2,71

 
3,84

 
5,41

 
6,64

 
10,83

 

2

 

0,02

 

0,10

 

0,21

 

0,45

 

0,71

 

1,39

 

2,41

 

3,22

 

4,61

 

5,99

 

7,82

 

9,21

 

13,82

 

3

 

0,12

 

0,35

 

0,58

 

1,01

 

1,42

 

2,37

 

3,67

 

4,64

 

6,25

 

7,82

 

9,84

 

11,35

 

16,27

 

4

 

0,30

 

0,71

 

1,06

 

1,65

 

2,20

 

3,36

 

4,88

 

5,99

 

7,78

 

9,49

 

11,67

 

13,28

 

18,47

 

5

 

0,55

 

1,15

 

1,61

 

2,34

 

3,00

 

4,35

 

6,06

 

7,29

 

9,24

 

11,07

 

13,39

 

15,08

 

20,52

 

6

 

0,87

 

1,64

 

2,20

 

3,07

 

3,83

 

5,35

 

7,23

 

8,56

 

10,65

 

12,59

 

15,03

 

16,81

 

22,46

 

7

 

1,24

 

2,17

 

2,83

 

3,82

 

4,67

 

6,35

 

8,38

 

9,80

 

12,02

 

14,07

 

16,62

 

18,48

 

24,32

 

8

 

1,65

 

2,73

 

3,49

 

4,59

 

5,53

 

7,34

 

9,52

 

11,03

 

13,36

 

15,51

 

18,17

 

20,09

 

26,13

 

9

 

2,09

 

3,33

 

4,17

 

5,38

 

6,39

 

8,34

 

10,66

 

12,24

 

14,68

 

16,92

 

19,68

 

21,67

 

27,88

 

10

 

2,56

 

3,94

 

4,87

 

6,18

 

7,27

 

9,34

 

11,78

 

13,44

 

15,99

 

18,31

 

21,16

 

23,21

 

29,59

 

11

 

3,05

 

4,58

 

5,58

 

6,99

 

8,15

 

10,34

 

12,90

 

14,63

 

17,28

 

19,68

 

22,62

 

24,73

 

31,26

 

12

 

3,57

 

5,23

 

6,30

 

7,81

 

9,03

 

11,34

 

14,01

 

15,81

 

18,55

 

21,03

 

24,05

 

26,22

 

32,91

 

13

 

4,11

 

5,89

 

7,04

 

8,63

 

9,93

 

12,34

 

15,12

 

16,99

 

19,81

 

22,36

 

25,47

 

27,69

 

34,53

 

14

 

4,66

 

6,57

 

7,79

 

9,47

 

10,82

 

13,34

 

16,22

 

18,15

 

21,06

 

23,69

 

26,87

 

29,14

 

36,12

 

15

 

5,23

 

7,26

 

8,55

 

10,31

 

11,72

 

14,34

 

17,32

 

19,31

 

22,31

 

25,00

 

28,26

 

30,58

 

37,70

 

16

 

5,81

 

7,69

 

9,31

 

11,15

 

12,62

 

15,34

 

18,42

 

20,47

 

23,54

 

26,30

 

29,63

 

32,00

 

39,25

 

17

 

6,41

 

8,67

 

10,09

 

12,00

 

13,53

 

16,34

 

19,51

 

21,62

 

24,77

 

27,59

 

31,00

 

33,41

 

40,79

 

18

 

7,02

 

9,39

 

10,87

 

12,86

 

14,44

 

17,34

 

20,60

 

22,76

 

25,99

 

28,87

 

32,35

 

34,81

 

42,31

 

19

 

7,63

 

10,12

 

11,65

 

13,72

 

15,53

 

18,34

 

21,69

 

23,90

 

27,20

 

30,14

 

33,69

 

36,19

 

43,82

 

20

 

8,26

 

10,85

 

12,44

 

14,57

 

16,27

 

19,34

 

22,78

 

25,04

 

28,41

 

31,41

 

35,02

 

37,57

 

45,32

 

Fonte: Rea e Parker (2002) 
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